คู่มือประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
ประจาปี พ.ศ. 2562

1

ํ หร ับประชาชน : การขอใบอนุญาตจ ัดตงตลาด
คูม
่ อ
ื สา
ั้

หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ :องค์การบริหารส่วนตําบลบ ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วธิ ก
ี าร
ผู ้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด (ยกเว ้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท ้องถิน
่ หรือองค์กรของรัฐทีไ่ ด ้จัดตัง้ ตลาดขึน
้ ตาม
อํานาจหน ้าทีแ
่ ต่ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ ) ต ้องยืน
่ ขออนุญาตต่อเจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ หรือพนั กงานเจ ้าหน ้าทีท
่ ี่
รับผิดชอบโดยยืน
่ คําขอตามแบบฟอร์มทีก
่ ฎหมายกําหนดพร ้อมทัง้ เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข ้อกําหนดของท ้องถิน
่
2. เงือ
่ นไขในการยืน
่ คําขอ (ตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ )
(1) ผู ้ประกอบการต ้องยืน
่ เอกสารทีถ
่ ก
ู ต ้องและครบถ ้วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต ้องถูกต ้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ )
(4) ......ระบุเพิม
่ เติมตามหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารและเงือ
่ นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่
กําหนดไว ้ในข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ ....
หมายเหตุ: ขัน
้ ตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีไ่ ด ้รับเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้วและแจ ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วน
ั พิจารณาแล ้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห บ
้ ร กิ าร
องค์การบริหารส่วนตําบลบ ้านแพน/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให บ
้ ร กิ าร เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :21 วัน
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ขอรับใบอนุญาตยืน
่ คําขอรับใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาดพร ้อม
หลักฐานทีท
่ ้องถิน
่ กําหนด
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความถูกต ้องของคําขอและความครบถ ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถก
ู ต ้อง/ครบถ ้วนเจ ้าหน ้าทีแ
่ จ ้งต่อผู ้ยืน
่ คําขอให ้แก ้ไข/
เพิม
่ เติมเพือ
่ ดําเนินการหากไม่สามารถดําเนินการได ้ในขณะนั น
้
ให ้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยืน
่ เพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดโดยให ้เจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่
คําขอลงนามไว ้ในบันทึกนัน
้ ด ้วย
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ ้านแพนอําเภอ
เสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

40 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ ้านแพนอําเภอ
เสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2
ลําด ับ
3)

4)

5)

ขนตอน
ั้
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสถานทีด
่ ้านสุขลักษณะ
กรณีถก
ู ต ้องตามหลักเกณฑ์ด ้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถก
ู ต ้องตามหลักเกณฑ์ด ้านสุขลักษณะแนะนํ าให ้ปรับปรุง
แก ้ไขด ้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: -)
การแจ ้งคําสัง่ ออกใบอนุญาต/คําสัง่ ไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ ้งการอนุญาตแก่ผู ้ขออนุญาตทราบเพือ
่ มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท
่ ้องถิน
่ กําหนดหากพ ้นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว ้นแต่จะมีเหตุหรือข ้อแก ้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ ้งคําสัง่ ไม่ออกใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาดแก่ผู ้ขออนุญาตทราบ
พร ้อมแจ ้งสิทธิในการอุทธรณ์

่ ไม่อาจออก
(หมายเหตุ: (ในกรณีทเี่ จ ้าพนั กงานท ้องถิน
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได ้ภายใน 30 วันนั บ
แต่วน
ั ทีเ่ อกสารถูกต ้องและครบถ ้วนให ้ขยายเวลาออกไปได ้อีก
่ คําขอทราบ
ไม่เกิน 2 ครัง้ ๆละไม่เกิน 15 วันและแจ ้งให ้ผู ้ยืน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จทัง้ นีห
้ ากเจ ้าพนั กงาน
ภายใน 7 วันนับแต่วน
ท ้องถิน
่ พิจารณายังไม่แล ้วเสร็ จให ้แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ยืน
่ คําขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช ้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล ้ว
เสร็จพร ้อมสําเนาแจ ้งก.พ.ร. ))

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมค
ี ําสัง่ อนุญาต)
แจ ้งให ้ผู ้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท
่ ้องถิน
่ กําหนด

ระยะเวลา
14 วัน

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ ้านแพนอําเภอ
เสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ ้านแพนอําเภอ
เสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ ้านแพนอําเภอ
เสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

่ ําหนดจะต ้องเสีย
(หมายเหตุ: ( กรณีไม่ชาํ ระตามระยะเวลาทีก
ค่าปรับเพิม
่ ขึน
้ อีกร ้อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค
่ ้างชําระ))
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ลําด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
กําหนด)
4)
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารมอบอํานาจ)
ฉบ ับจริง1ฉบับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

-

-

3
ลําด ับ

่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
ํ เนา1ฉบับ
สา
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
กําหนด)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

5)

หล ักฐานทีแ
่ สดงการเป็นผูม
้ อ
ี ํานาจลงนามแทนนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
กําหนด)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องเช่นสําเนาใบอนุญาต
้
สิง่ ปลูกสร้างอาคารหรือหล ักฐานแสดงว่าอาคารนนสามารถใช
ั้
ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
กําหนด)
ั
แผนทีโ่ ดยสงเขปแสดงสถานที
ต
่ งตลาด
ั้
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
หมายเหตุ( เอกสารและหลักฐานอืน
กําหนด)
่ ยขายของในตลาดหรือ
ใบร ับรองแพทย์ของผูข
้ ายของและผูช
้ ว
หล ักฐานทีแ
่ สดงว่าผ่านการอบรมเรือ
่ งสุขาภิบาลอาหารตาม
หล ักสูตรทีท
่ อ
้ งถิน
่ กําหนด
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
กําหนด)

-

6)

7)

8)

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อต
ั ราค่า ธรรมเนีย มใบอนุ ญ าตจ ด
ั ต งั้ ตลาดฉบ บ
ั ละไม่เกิน 2,000
บาทต่อปี
(หมายเหตุ: (ระบุตามข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ ))

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลําด ับ
ชือ
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็ นไปตามข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ ))
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่เกิน
200 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่เกิน200 ตารางเมตรและมิใช่เป็ น
การขายของในตลาดต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรบั ผิดชอบโดยยื่นคําขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่นณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายที่
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รับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถกู ต้องและครบถ้วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
หมายเหตุ: ขัน้ ตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ได้รบั เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อรับใบอนุญาตยื่นคํา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตจัดตัง้
สถานที่จาํ หน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ ่ืนคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดโดยให้

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่และผูย้ ่ืนคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ดา้ น 14 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้องตาม
หลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

องค์การบริหาร
(
ส่วนตําบลบ้าน
)
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

-

การแจ้งคําสั่งออก
5 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผขู้ ออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3)

4)

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

( กรณีไม่ชาํ ระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้อง
เสียค่าปรับ
เพิ่มขึน้ อีกร้อย
ละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คา้ ง
ชําระ)

จัดตัง้ สถานที่จาํ หน่าย
อาหารและสถานที่สะสม
อาหารพืน้ ที่เกิน 200 ตาราง
เมตรแก่ผขู้ ออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผขู้ ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
2)
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
3)
บุคคล

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
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ที่

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง การเป็ นผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด )
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด )
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด )

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่น
สําเนา
ใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้างอาคาร
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ
ใบรับรองแพทย์ -

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด )

0

ฉบับ

(เอกสารและ

619

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ของผูข้ อรับ
ใบอนุญาตผูช้ ว่ ย
จําหน่ายอาหาร
และผูป้ รุงอาหาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด )

16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ ทีเ่ กิน 200
ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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ํ หร ับประชาชน : การขอใบอนุญาตจําหน่ายสน
ิ ค้าในทีห
คูม
่ อ
ื สา
่ รือทางสาธารณะ
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ :องค์การบริหารส่วนตําบลบ ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วธิ ก
ี าร
ผู ้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค ้าในทีห
่ รือทางสาธารณะต ้องยืน
่ ขออนุญาตต่อเจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ หรือพนั กงาน
เจ ้าหน ้าทีท
่ รี่ ับผิดชอบโดยยืน
่ คําขอตามแบบฟอร์มทีก
่ ฎหมายกําหนดพร ้อมทัง้ เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข ้อกําหนดของ
ท ้องถิน
่ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ ้านแพน
2. เงือ
่ นไขในการยืน
่ คําขอ (ตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ )
(1) ผู ้ประกอบการต ้องยืน
่ เอกสารทีถ
่ ก
ู ต ้องและครบถ ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต ้องถูกต ้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ )
(3) ......ระบุเพิม
่ เติมตามหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารและเงือ
่ นไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่
กําหนดไว ้ในข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ ....
หมายเหตุ: ขัน
้ ตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีไ่ ด ้รับเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้วและแจ ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วน
ั พิจารณาแล ้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห บ
้ ร กิ าร
องค์การบริหารส่วนตําบลบ ้านแพน/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให บ
้ ร กิ าร เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :21 วัน
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ขอรับใบอนุญาตยืน
่ คําขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินค ้าในทีห
่ รือ
ทางสาธารณะพร ้อมหลักฐานทีท
่ ้องถิน
่ กําหนด
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ ้านแพนอําเภอ
เสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบความถูกต ้องของคําขอและความครบถ ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถก
ู ต ้อง/ครบถ ้วนเจ ้าหน ้าทีแ
่ จ ้งต่อผู ้ยืน
่ คําขอให ้แก ้ไข/
เพิม
่ เติมเพือ
่ ดําเนินการหากไม่สามารถดําเนินการได ้ในขณะนั น
้
ให ้จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ยืน
่ เพิม
่ เติมภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดโดยให ้เจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ยืน
่
คําขอลงนามไว ้ในบันทึกนัน
้ ด ้วย

40 นาที

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ ้านแพนอําเภอ
เสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

(หมายเหตุ: ( หากผู ้ขอใบอนุญาตไม่แก ้ไขคําขอหรือไม่สง่
เอกสารเพิม
่ เติมให ้ครบถ ้วนตามทีก
่ ําหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให ้เจ ้าหน ้าทีส
่ ง่ คืนคําขอและเอกสารพร ้อมแจ ้งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด ้วยและแจ ้งสิทธิในการอุทธรณ์
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ลําด ับ
3)

4)

5)

ขนตอน
ั้
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองพ.ศ.
2539)))
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสถานทีด
่ ้านสุขลักษณะ
กรณีถก
ู ต ้องตามหลักเกณฑ์ด ้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถก
ู ต ้องตามหลักเกณฑ์ด ้านสุขลักษณะแนะนํ าให ้ปรับปรุง
แก ้ไขด ้านสุขลักษณะ

ระยะเวลา

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ

14 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ ้านแพนอําเภอ
เสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ ้านแพนอําเภอ
เสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ ้านแพนอําเภอ
เสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

(หมายเหตุ: -)
การแจ ้งคําสัง่ ออกใบอนุญาต/คําสัง่ ไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ ้งการอนุญาตแก่ผู ้ขออนุญาตทราบเพือ
่ มารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท
่ ้องถิน
่ กําหนดหากพ ้นกําหนดถือ
ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว ้นแต่จะมีเหตุหรือข ้อแก ้ตัวอัน
สมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ ้งคําสัง่ ไม่ออกใบอนุญาตจําหน่ายสินค ้าในทีห
่ รือทาง
สาธารณะแก่ผู ้ขออนุญาตทราบพร ้อมแจ ้งสิทธิในการอุทธรณ์

่ ไม่อาจออก
(หมายเหตุ: (ในกรณีทเี่ จ ้าพนั กงานท ้องถิน
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได ้ภายใน 30 วันนั บ
แต่วน
ั ทีเ่ อกสารถูกต ้องและครบถ ้วนให ้ขยายเวลาออกไปได ้อีก
่ คําขอทราบ
ไม่เกิน 2 ครัง้ ๆละไม่เกิน 15 วันและแจ ้งให ้ผู ้ยืน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จทัง้ นีห
้ ากเจ ้าพนั กงาน
ภายใน 7 วันนับแต่วน
ท ้องถิน
่ พิจารณายังไม่แล ้วเสร็ จให ้แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ยืน
่ คําขอ
ทราบถึงเหตุแห่งความล่าช ้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล ้ว
เสร็จพร ้อมสําเนาแจ ้งก.พ.ร. ))

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมค
ี ําสัง่ อนุญาต)
แจ ้งให ้ผู ้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ทีท
่ ้องถิน
่ กําหนด

่ ําหนดจะต ้องเสีย
(หมายเหตุ: (กรณีไม่ชาํ ระตามระยะเวลาทีก
ค่าปรับเพิม
่ ขึน
้ อีกร ้อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค
่ ้างชําระ))
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ลําด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุั
3)
แผนทีส
่ งเขปแสดงที
ต
่ งจํ
ั้ าหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขายไม่ตอ
้ งมีแผน
ที)่
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

-
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ลําด ับ
4)

่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
กําหนด)
ใบร ับรองแพทย์ของผูข
้ อร ับใบอนุญาตและผูจ
้ า
ํ หน่ายอาหารหรือ
เอกสารหล ักฐานทีแ
่ สดงว่าผ่านการอบรมหล ักสูตรสุขาภิบาล
อาหาร (กรณีจําหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
่ ๆตามทีร่ าชการส่วนท ้องถิน
่ ประกาศ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอืน
กําหนด)

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
อ ัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีห
่ รือ
ทาง
สาธารณะ
(ก) จําหน่ายโดยล ักษณะวิธก
ี ารจ ัดวางสินค้าในทีห
่ นึง่ ทีใ่ ดโดย
ปกติฉบ ับละไม่เกิน
500
บาทต่อปี
(ข) จําหน่ายโดยล ักษณะการเร่ขายฉบ ับละไม่เกิน 50 บาทต่อ
ปี

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

(หมายเหตุ: (ระบุตามข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ ))
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลําด ับ
ชือ
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มให ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดของท ้องถิน
่ ))
หมายเหตุ
การแจ ้งผลการพิจารณา
19.1ในกรณีทเี่ จ ้าพนั กงานท ้องถิน
่ ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได ้ภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ทีเ่ อกสาร
ถูกต ้องและครบถ ้วนให ้ขยายเวลาออกไปได ้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ ๆละไม่เกิน 15 วันและให ้แจ ้งต่อผู ้ยืน
่ คําขอทราบภายใน 7 วันนั บแต่
วันทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ
19.2 ในกรณีทเี่ จ ้าพนั กงานท ้องถิน
่ พิจารณายังไม่แล ้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข ้อ 19.1 ให ้แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ยืน
่ คําขอทราบ
ถึงเหตุแห่งความล่าช ้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล ้วเสร็จพร ้อมสําเนาแจ ้งก.พ.ร. ทราบทุกครัง้
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกาํ หนดหลักเกณฑ์วธิ ีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นให้เป็ นกิจการที่ตอ้ งควบคุมในเขตท้องถิ่นนัน้ ) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า
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พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรบั ผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทัง้ เอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่นณองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถกู ต้องและครบถ้วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ: ขัน้ ตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ได้รบั เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ ่ืนคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนัน้ ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

15 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผูย้ ่ืนคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนัน้ ด้วย
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ดา้ น 14 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้องตาม
หลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

-

การแจ้งคําสั่งออก
5 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผขู้ ออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด
หากพ้นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3)

4)

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

( กรณีไม่ชาํ ระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้อง
เสียค่าปรับ
เพิ่มขึน้ อีกร้อย
ละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คา้ ง
ชําระ)

2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผขู้ อ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผขู้ ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด
(ตามประเภทกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกําหนดของท้องถิ่น)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 10 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

5/8
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ที่

2)
3)
4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ)
หลักฐานที่แสดง
การเป็ นผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เช่าหรือสิทธิอ่ืน
ใดตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์สถานที่
ที่ใช้ประกอบ
กิจการในแต่ละ
ประเภทกิจการ
หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม

0

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

3)

อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได้
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านนํา้
ไทยพ.ศ. 2546
เป็ นต้น
เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่
กฎหมาย
กําหนดให้มีการ
ประเมินผล

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

5)

กระทบเช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ใน
แต่ละประเภท
กิจการที่กาํ หนด)
ใบรับรองแพทย์ และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณีย่ืนขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับ
อาหาร)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ
ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
ค่าธรรมเนียม0 บาท

8/8
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชือ่ กระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพของอปท.พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดให้ผปู้ ่ วยเอดส์ท่ีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืนคําขอต่อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นที่ตนมีผลู้ าํ เนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ดว้ ยตนเองได้จะมอบอํานาจให้ผู้
อุปการะมาดําเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธิจะได้รบั เงินสงเคราะห์ตอ้ งเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
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1. เป็ นผูป้ ่ วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รบั รองและทําการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขตพืน้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิง้ หรือขาดผูอ้ ปุ การะเลีย้ งดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตนเอง
ได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์ผปู้ ่ วยเอดส์ท่ีได้รบั ความเดือดร้อนกว่าหรือผูท้ ่ีมีปัญหาซํา้ ซ้อนหรือผูท้ ่ีอยู่อาศัย
อยูใ่ นพืน้ ที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็ นผูไ้ ด้รบั การพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผูป้ ่ วยเอดส์ย่ืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทาํ การองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผอู้ ปุ การะมาดําเนินการก็ได้
2. ผูป้ ่ วยเอดส์รบั การตรวจสภาพความเป็ นอยู่คณ
ุ สมบัตวิ ่าสมควรได้รบั การสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็ นผูท้ ่ีมีปัญหาซํา้ ซ้อนหรือเป็ นผูท้ ่ีอยู่อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่หา่ งไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผปู้ ่ วยเอดส์ท่ีได้รบั เบีย้ ยังชีพย้ายที่อยูถ่ ือว่าขาดคุณสมบัตติ ามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูท้ ่ีประสงค์จะขอรับการ
45 นาที
องค์การบริหาร สงเคราะห์หรือผูร้ บั มอบ
ส่วนตําบลบ้าน
อํานาจยื่นคําขอพร้อม
แพนอําเภอเสนา
เอกสารหลักฐานและ
จังหวัด
1)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง
พระนครศรีอยุธย
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
า
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละ
คุณสมบัติ

15 นาที

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัตขิ องผูท้ ่ี

3 วัน

2)

3)

องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน

23
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ประสงค์รบั การสงเคราะห์

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัตพิ ร้อม 1 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบ้ ริหาร
พิจารณา

การพิจารณา

พิจารณาอนุมตั ิ

4)

5)

4 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร (
ส่วนตําบลบ้าน )
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 9 วัน
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1
ชุด
ประชาชนหรือ
1) บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย

24
ที่

2)

3)

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
พร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา
(กรณีท่ีผขู้ อรับ
เงินเบีย้ ยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ งู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ ยัง
ชีพผูส้ งู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

25
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
(กรณีท่ีผขู้ อรับ
เงินเบีย้ ยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ งู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ ยัง
ชีพผูส้ งู อายุผา่ น
ธนาคารของผูร้ บั
มอบอํานาจ)
16.ค่าธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้างประจําผูร้ บั บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาํ เหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลกู จ้างประจําผูร้ บั บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ท่ีจา่ ยให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจําที่รบั บําเหน็จรายเดือน
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
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2. การจ่ายบําเหน็จตกทอดจ่ายเป็ นจํานวน 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี
3. กรณีไม่มีทายาทให้จา่ ยแก่บคุ คลตามที่ลกู จ้างประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็ นผูม้ ีสิทธิรบั
บําเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณีมากกว่า 1 คนให้กาํ หนดส่วนให้ชดั เจนกรณีมิได้กาํ หนดส่วนให้ถือว่าทุก
คนมีสิทธิได้รบั ในอัตราส่วนที่เท่ากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั บําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่ืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
5. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คําขอและผูย้ ่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผูร้ บั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ ่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ทายาทหรือผูม้ ีสิทธิย่ืนเรื่อง 3 ชั่วโมง
ขอรับบําเหน็จตกทอดพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ลกู จ้างประจํา
รับบําเหน็จรายเดือนหรือ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร (
ส่วนตําบลบ้าน )
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลักฐาน

การพิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบของ 4 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกองค์กรปกครองส่วน 5 วัน
ท้องถิ่นหรือผูท้ ่ีรบั มอบ
อํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จตกทอดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว
ให้แก่ทายาทหรือผูม้ ีสิทธิฯ
ต่อไป

องค์การบริหาร (
ส่วนตําบลบ้าน )
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร (
ส่วนตําบลบ้าน )
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 20 วัน

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
1
บําเหน็จตกทอด
1) ลูกจ้างประจํา

2)

3)

4)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หนังสือแสดง
เจตนาระบุตวั
ผูร้ บั บําเหน็จตก
ทอด
ลูกจ้างประจํา
ของราชการส่วน
ท้องถิ่น (ถ้ามี)
หนังสือรับรอง
การใช้เงินคืนแก่
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

ใบมรณบัตร

0

1

ฉบับ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จตก
ทอดลูกจ้างประจํา
ที่หน่วยงานต้น
สังกัด)
-

(ขอรับแบบ
หนังสือรับรองการ
ใช้เงินคืนแก่หน่วย
การบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
-
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกําหนด)

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาํ เหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติของลูกจ้างประจําเป็ นสิทธิประโยชน์ท่ีจา่ ยให้แก่ลกู จ้างประจําที่ออกจากงานโดย
ต้องมีระยะเวลาทํางานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี บริบรู ณ์เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16) และกรณีทาํ งาน
เป็ นลูกจ้างประจําไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี บริบรู ณ์และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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2. กรณีบาํ เหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําผูม้ ีสิทธิรบั บําเหน็จปกติโดยมีเวลาทํางานตัง้ แต่ 25 ปี บริบรู ณ์ขนึ ้ ไปจะขอรับ
บําเหน็จรายเดือนแทนบําเหน็จปกติได้โดยจ่ายเป็ นรายเดือนเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ลกู จ้างประจําออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่ืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
4. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คําขอและผูย้ ่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผูร้ บั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ ่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ลูกจ้างประจําผูม้ ีสิทธิย่ืน
2 ชั่วโมง
เรื่องขอรับบําเหน็จปกติหรือ
บําเหน็จรายเดือนพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สงั กัดและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนจองเอกสาร
หลักฐาน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบของ 4 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ี
อํานาจพิจารณา

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน 5 วัน
ท้องถิ่นหรือผูร้ บั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จปกติหรือบําเหน็จ
รายเดือนโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้
ลูกจ้างประจําต่อไป

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 20 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
1
1)
บําเหน็จปกติหรือ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บําเหน็จราย
เดือนลูกจ้าง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ปกติหรือบําเหน็จ
รายเดือนลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนลูกจ้าง

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลกู จ้างประจําของอปท.ถึงแก่กรรม)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาํ เหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลกู จ้างประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจําที่ได้ทาํ งานเป็ น
ลูกจ้างประจําไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี บริบรู ณ์ถึงแก่ความตายถ้าความตายนัน้ มิได้เกิดขึน้
เนื่องจากความประพฤติช่ วั อย่างร้ายแรงของตนเองให้จา่ ยเงินบําเหน็จปกติให้แก่
ทายาทผูม้ ีสิทธิได้รบั มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และข้อ 8
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ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผยู้ ่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการพ.ศ.2558
3. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและ
ไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ ผูร้ บั คําขอและผูย้ ่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสอง
ฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผยู้ ่ืนคําขอ
ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนดผูร้ บั คําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่า
ผูย้ ่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสอง
ฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คําขอตรวจสอบคํา
ขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
2 ชั่วโมง
องค์การบริหาร
บําเหน็จปกติพร้อมเอกสาร
ส่วนตําบลบ้าน
ต่อองค์กรปกครองส่วน
แพนอําเภอเสนา
ท้องถิ่นที่ลกู จ้างประจํา
จังหวัด
1)
สังกัดและเจ้าหน้าที่
พระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน
การพิจารณา
2)

เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบของ 4 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

รวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณา
การพิจารณา

3)

นายกองค์กรปกครองส่วน 5 วัน
ท้องถิ่นหรือผูร้ บั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จปกติโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ทายาทต่อไป

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 20 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
บําเหน็จปกติ
ขอรับบําเหน็จ
1) ลูกจ้าง
ปกติลกู จ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
2) หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบ

4/4
38

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
การใช้เงินคืนแก่
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น

3)

ใบมรณบัตร

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
หนังสือรับรองการ
ใช้เงินคืนแก่หน่วย
การบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
-

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
- แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ -ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัตงิ านในหน้าที่)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลกู จ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบตั งิ านในหน้าที่)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาํ เหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลกู จ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบตั งิ านในหน้าที่) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษกรณีลกู จ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รบั อันตรายหรือเจ็บป่ วยเพราะเหตุ
ปฏิบตั งิ านในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รบั บําเหน็จพิเศษให้จา่ ย
บํานาญพิเศษให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิรบั มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม
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2. กรณีทายาทลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวผูม้ ีสิทธิได้รบั ทัง้ บําเหน็จพิเศษตามระเบียบนีเ้ งินสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบตั งิ านของชาติหรือการปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใน
การปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบตั งิ านเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล /เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่ืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คําขอและผูย้ ่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผูร้ บั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ ่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
3 ชั่วโมง
องค์การบริหารส่วน (
บําเหน็จพิเศษพร้อม
ตําบลบ้านแพน
)
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
อําเภอเสนาจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา
ที่ลกู จ้างประจําหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวสังกัดและเจ้าหน้าที่
1)
ผูร้ บั ผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบของ 3 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ี
อํานาจพิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

นายกองค์กรปกครองส่วน 6 วัน
ท้องถิ่นหรือผูท้ ่ีรบั มอบ
อํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จพิเศษและให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ทายาทต่อไป

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแพน
อําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแพน
อําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ

(
)

(
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วัน
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 20 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
บําเหน็จพิเศษ
ขอรับบําเหน็จ
1)
ลูกจ้าง
พิเศษลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
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ที่

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
การใช้เงินคืนแก่
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น

3) ใบมรณบัตร
16.ค่าธรรมเนียม

กรมการปกครอง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
สังกัด)
(ขอรับหนังสือ
รับรองการใช้เงิน
คืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
-

ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3552-748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชือ่ กระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาํ เหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษเป็ นสิทธิประโยชน์ท่ีจา่ ยครัง้ เดียวให้แก่ลกู จ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รบั
อันตรายหรือเจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั งิ านในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ซ่งึ แพทย์ท่ีทาง
ราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อีกเลยนอกจากจะได้บาํ เหน็จปกติแล้วให้ได้รบั
บําเหน็จพิเศษอีกด้วยเว้นแต่อนั ตรายที่ได้รบั หรือการเจ็บป่ วยเกิดความประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของ
ตนเอง
2. กรณีของลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิรบั บําเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รบั บําเหน็จปกติ
1.
2.
3.
4.
5.
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3. กรณีหากลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวผูม้ ีสิทธิได้รบั ทัง้ บําเหน็จพิเศษตามระเบียบนีเ้ งินสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบตั งิ านของชาติหรือการปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใน
การปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบตั งิ านเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่ืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
5. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คําขอและผูย้ ่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผูร้ บั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ ่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริม่ นับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้าง 3 ชั่วโมง
องค์การบริหาร
(
ชั่วคราวผูม้ ีสิทธิย่ืนเรื่อง
ส่วนตําบลบ้าน
)
ขอรับ
แพนอําเภอเสนา
บําเหน็จพิเศษพร้อม
จังหวัด
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
พระนครศรีอยุธยา
ส่วนท้องถิ่น
1)
ที่สงั กัดและเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบของ 4 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

นายกองค์กรปกครองส่วน 5 วัน
ท้องถิ่นหรือผูร้ บั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จพิเศษโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ลกู จ้างประจํา
หรือลูกจ้างชั่วคราวต่อไป

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
(
ส่วนตําบลบ้าน
)
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหาร
(
ส่วนตําบลบ้าน
)
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วัน
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 20 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
-

1

ใบรับรองของ
แพทย์ท่ีทาง
2) ราชการรับรองว่า
ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าที่ได้
16.ค่าธรรมเนียม

1

1)

แบบคําขอรับ
บําเหน็จพิเศษ
ลูกจ้าง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
พิเศษลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
-

ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้าง

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชือ่ กระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาํ เหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษรายเดือนเป็ นสิทธิประโยชน์ท่ีจา่ ยให้แก่ลกู จ้างประจําที่ได้รบั อันตรายหรือ
เจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั งิ านในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ซ่งึ แพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้
ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั งิ านในหน้าที่ได้อีกเลย
2. ลูกจ้างประจําผูม้ ีสิทธิรบั บําเหน็จพิเศษจะขอรับเป็ นบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้โดยจ่ายเป็ นรายเดือนเริ่มตัง้ แต่
วันที่ลกู จ้างประจําออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่ืนคําขอทราบ
1.
2.
3.
4.
5.
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ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คําขอและผูย้ ่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผูร้ บั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ ่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ลูกจ้างประจําผูม้ ีสิทธิย่ืน
2 ชั่วโมง
องค์การบริหาร
เรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษ
ส่วนตําบลบ้าน
รายเดือนพร้อมเอกสารต่อ
แพนอําเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด
1)
ที่สงั กัดและเจ้าหน้าที่
พระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของหลักฐาน
การพิจารณา

2)

เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบของ 4 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูก
ต้องและรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เสนอผูม้ ีอาํ นาจพิจารณา

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

นายกองค์กรปกครองส่วน 5 วัน
ท้องถิ่นหรือผูร้ บั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จพิเศษรายเดือนโดย
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ลกู จ้างประจํา
ต่อไป

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
)
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วัน
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 20 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
บําเหน็จพิเศษ
ขอรับบําเหน็จ
รายเดือนลูกจ้าง
พิเศษรายเดือน
1)
ลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
ใบรับรองของ
1
0
ฉบับ
แพทย์ท่ีทาง
2) ราชการรับรองว่า
ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าที่ได้
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16.ค่าธรรมเนียม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง,ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ้ ดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ที่ได้
รับคําขอในกรณีมีเหตุจาํ เป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาํ สั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จําเป็ นแต่ละคราวให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ กําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นนั้ แล้วแต่กรณี
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13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต

1)

2)

3)

4)

35 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
(อ.1) และแจ้งให้ผขู้ อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(น.1)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอ
1
0
ชุด
อนุญาตก่อสร้าง
1)
อาคาร (แบบข.
1)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 0
1
ชุด
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
2)
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

หมายเหตุ
-

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)
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3)

4)

สําเนาทุกหน้า
กรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ
ให้กอ่ สร้าง
อาคารในที่ดนิ
กรณีท่ีมีการมอบ อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ ๓๐บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูม้ อบและ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผูร้ บั มอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)
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5)

6)

7)

หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีท่ีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)
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8)

9)

วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
กรณีอาคารที่เข้า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หมุ้
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุม้
เหล็กไม่นอ้ ยกว่า
ที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)
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ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
10) ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตอ้ งมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

16.ค่าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7.พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ้ ดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั คําขอในกรณีมีเหตุจาํ เป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาํ สั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จําเป็ นแต่ละคราวให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ กําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นนั้
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แล้วแต่กรณี
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 21 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผขู้ อมารับ
ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน ตําบลบ้านแพน
อําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วน ตําบลบ้านแพน
อําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วน ตําบลบ้านแพน
อําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วน ตําบลบ้านแพน
อําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อาคาร (น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 15 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
คําขออนุญาต
1
0
ชุด
เคลื่อนย้าย
1)
อาคาร (แบบข.
2)
โฉนดที่ดนิ น.ส. 3 0
1
ชุด
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
2) หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้า

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

หมายเหตุ
-

-
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3)

4)

5)

กรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ
ให้เคลื่อนย้าย
อาคารไปไว้ใน
ที่ดนิ
กรณีท่ีมีการมอบ อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูม้ อบและ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจเจ้าของ
ที่ดนิ (กรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
ของผูม้ ีอาํ นาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผูร้ บั มอบ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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6)

7)

อํานาจเจ้าของ
ที่ดนิ (กรณีนิติ
บุคคลเป็ น
เจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีท่ีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
8)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้างพร้อม
ลงลายมือชื่อเลข
9)
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบ
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผูค้ วบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
10) ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผูค้ วบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
11)
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
16.ค่าธรรมเนียม

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7.พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ้ ดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมี หนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผูข้ อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ที่ได้
รับคําขอในกรณี มีเหตุจาํ เป็ นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญ าตหรือยังไม่อาจมี คาํ สั่งไม่อนุญ าตได้ภายใน
กําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จําเป็ นแต่ละคราวให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ กําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นนั้
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แล้วแต่กรณี
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นความประสงค์ดดั แปลง
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ

1)

2)

3)

4)

21 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน

-

3/8
68

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผขู้ อมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 15 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอ
1
0
ชุด
อนุญาตก่อสร้าง
1)
อาคาร (แบบข.
1)
ใบอนุญาต
1
0
ชุด
ก่อสร้างอาคาร
2) เดิมที่ได้รบั
อนุญาตหรือใบ
รับแจ้ง

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้า
กรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ
ให้กอ่ สร้าง
อาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)
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ที่

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
อุตสาหกรรม)
กรณีท่ีมีการมอบ อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูม้ อบและ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผูร้ บั มอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
8)
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
9) วิศวกรรมควบคุม
(กรณีท่ีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
10) แผนผังบริเวณ -

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
หนังสือยินยอม เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
11) ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตอ้ งมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม 12) เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ของวิศวกรผู้

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

8/8
73

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
16.ค่าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขออนุญาตรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7.พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ้ ดจะรือ้ ถอนอาคารที่มีสว่ นสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คําขอในกรณีมีเหตุจาํ เป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคาํ สั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่
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ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาํ เป็ นแต่ละคราวให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ กําหนดเวลาหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้นนั้ แล้วแต่กรณี
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตรือ้ ถอน
1 วัน
องค์การบริหาร
อาคารพร้อมเอกสาร
ส่วนตําบลบ้าน
1)
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 2 วัน
องค์การบริหาร
พิจารณาเอกสาร
ส่วนตําบลบ้าน
2)
ประกอบการขออนุญาต
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
องค์การบริหาร
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนตําบลบ้าน
ประโยชน์ท่ีดนิ ตาม
แพนอําเภอเสนา
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
จังหวัด
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
พระนครศรีอยุธยา
จัดทําผังบริเวณแผนที่
3)
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต

21 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา

-
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(อ.1) และแจ้งให้ผขู้ อมารับ
ใบอนุญาตรือ้ ถอนอาคาร
(น.1)

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 15 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
่ที รายการเอกสาร
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอ
1
0
ชุด
อนุญาตรือ้ ถอน
1)
อาคาร (แบบข.
1)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
2)
ผูอ้ อกแบบ
ขัน้ ตอนวิธีการ
และสิ่งป้องกัน
วัสดุรว่ งหล่นใน

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)
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3)

4)

การรือ้ ถอน
อาคาร (กรณีท่ี
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้า
กรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ
ให้รือ้ ถอนอาคาร
ในที่ดนิ
กรณีท่ีมีการมอบ อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)
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5)

6)

ของผูม้ อบและ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผูร้ บั มอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
กรณีท่ีมีการมอบ อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูม้ อบและ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
บัตรประชาชน
และสําเนา
ทะเบียนของผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผูร้ บั มอบอํานาจ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูข้ ออนุญาต)

79

7)

8)

เจ้าของอาคาร
(กรณีเจ้าของ
อาคารเป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีท่ีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)
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9)

แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

16.ค่าธรรมเนียม
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
2)
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่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็ นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อจดทะเบียน
เป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรือ่ งกาํ หนดพาณิชยกิจทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ งกาํ หนดพาณิชยกิจทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผปู ้ ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตัง้ สาํ นักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาํ หนดแบบพิมพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
8) คาํ สั่งสาํ นักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการกาํ หนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาํ ขอจดทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาํ หนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
10) คาํ สั่งสาํ นักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการกาํ หนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาํ ขอจดทะเบียนพาณิชย์จงั หวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0นาที
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9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อ
จดทะเบียนเป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั เริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ดว้ ยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผอู้ ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผปู้ ระกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาํ ขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนั้ ตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้วทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีคาํ ขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอ้ ง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผูย้ ่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนัน้ จะถือว่าผูย้ ่ืนคําขอละทิง้ คําขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ ่ืนคําขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผยู้ ่ืนคําขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
องค์การบริหาร เอกสาร/แจ้งผล
ส่วนตําบลบ้าน
1)
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผยู้ ่ืนคํา
ขอ

2)

3)

4)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่
สํ
า
เนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนาบัตร
1)
ประชาชน
ประจําตัวของผู้

4/8
85

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
หนังสือหรือ
สัญญาจัดตัง้ ห้าง
หุน้ ส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคล
หรือกิจการร่วม
ค้า
หนังสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ตงั้
สํานักงานแห่ง
ใหญ่
สําเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ
เป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(สําเนาทะเบียน
บ้านของผูเ้ ป็ น
หุน้ ส่วนทุกคน
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
เห็นว่าผูใ้ ห้ความ
ยินยอมเป็ นเจ้า
บ้านหรือผูข้ อ
เลขที่บา้ นหรือ
สําเนาสัญญาเช่า
โดยมีผใู้ ห้ความ
ยินยอมเป็ นผูเ้ ช่า
หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผเู้ ป็ น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผูใ้ ห้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
แผนที่แสดงที่ตงั้ สํานักงานแห่ง
ใหญ่และสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
(ถ้ามี)
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัวของ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ผูร้ บั มอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็ นผูจ้ าํ หน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
หนังสือชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดทิ ศั น์
แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดี
หรือแผ่นวีดีทศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทํา
บันทึกถ้อยคํา
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้
หลักฐานหรือ
หนังสือชีแ้ จงการ
ประกอบอาชีพ
หุน้ ส่วนจําพวก
ไม่จาํ กัดความรับ
10)
ผิดหรือกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจของ
ห้างหุน้ ส่วนหรือ
บริษัทแล้วแต่
กรณี
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
รายการจด
การค้า
ทะเบียนของห้าง
หุน้ ส่วนจด
11) ทะเบียน (ห้าง
หุน้ ส่วนสามัญ
นิตบิ คุ คลห้าง
หุน้ ส่วนจํากัด
บริษัทจํากัดหรือ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณีเป็ น
กิจการร่วมค้า)

8/8
89

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

บริษัทมหาชน
จํากัดแล้วแต่
กรณี)
16.ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
ค่าธรรมเนียม50 บาท
2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ
ค่าธรรมเนียม30 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็ นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ ุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัดและ
บริษัทมหาชนจํากัดทีป่ ระกอบพาณิชยกิจชนิดทีก่ ฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อจดทะเบียน
เป็ นห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คลและห้างหุน้ ส่วนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน
จํากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจดทะเบียนพาณิชย์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรือ่ งกาํ หนดพาณิชยกิจทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ งกาํ หนดพาณิชยกิจทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผปู ้ ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตัง้ สาํ นักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาํ หนดแบบพิมพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
8) คาํ สั่งสาํ นักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการกาํ หนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาํ ขอจดทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาํ หนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
10) คาํ สั่งสาํ นักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการกาํ หนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาํ ขอจดทะเบียนพาณิชย์จงั หวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อ
จดทะเบียนเป็ นห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน (ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คลและห้างหุน้ ส่วนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัท
มหาชนจํากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจดทะเบียนพาณิชย์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั เริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ดว้ ยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผอู้ ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาํ ขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนั้ ตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้วทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีคาํ ขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอ้ ง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผูย้ ่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนัน้ จะถือว่าผูย้ ่ืนคําขอละทิง้ คําขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ ่ืนคําขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผยู้ ่ืนคําขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
องค์การบริหาร 1)
เอกสาร/แจ้งผล
ส่วนตําบลบ้าน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผยู้ ่ืนคํา
ขอ

2)

3)

4)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

สําเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนของห้าง
หุน้ ส่วนหรือ
บริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ขอจด
ทะเบียนพร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(ต้นฉบับ)
หนังสือให้ความ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูข้ อ
จดทะเบียนพร้อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง)
(สําเนาทะเบียน
บ้านของผูข้ อจด
ทะเบียนพร้อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต้อง)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ตงั้
สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้อย 1 คน
สําเนาทะเบียน บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผูใ้ ห้ความ
ยินยอมเป็ นเจ้า
บ้านหรือสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผูใ้ ห้ความ
ยินยอมเป็ นผูเ้ ช่า
หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผเู้ ป็ น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผูใ้ ห้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซ่งึ ใช้
ประกอบพาณิชย

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็ นผูจ้ าํ หน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดทิ ศั น์
แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดี
หรือแผ่นวีดีทศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

96
ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
หนังสือชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทํา
9)
บันทึกถ้อยคํา
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้
หลักฐานหรือ
หนังสือชีแ้ จงการ
ประกอบอาชีพ
10)
หุน้ ส่วนจําพวก
ไม่จาํ กัดความรับ
ผิดหรือกรรมการ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
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หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ผูม้ ีอาํ นาจของ
ห้างหุน้ ส่วนหรือ
บริษัทแล้วแต่
กรณี
16.ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
ค่าธรรมเนียม50 บาท
2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสารชุดละ
ค่าธรรมเนียม30 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจกาารค้ากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ(0-2547-5995-8)
3) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อจดทะเบียน
เป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กาํ หนดกิจการเป็ นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรือ่ งกาํ หนดพาณิชยกิจทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ งกาํ หนดพาณิชยกิจทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัตทิ ะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผปู ้ ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตัง้ สาํ นักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาํ หนดแบบพิมพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
9) คาํ สั่งสาํ นักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการกาํ หนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาํ ขอจดทะเบียนพาณิชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาํ หนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0นาที
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9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อ
จดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั เริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูป้ ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ดว้ ยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผอู้ ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาํ ขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนั้ ตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้วทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีคาํ ขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็ นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอ้ ง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผูย้ ่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนัน้ จะถือว่าผูย้ ่ืนคําขอละทิง้ คําขอโดยเจ้าหน้าที่และผูย้ ่ืนคําขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผยู้ ่ืนคําขอหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจไว้เป็ นหลักฐาน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
องค์การบริหาร เอกสาร/แจ้งผล
ส่วนตําบลบ้าน
1)
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย

3/7
100

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้าหน้าที่บนั ทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร

15 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผยู้ ่ืนคํา
ขอ

2)

3)

4)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่
สํ
า
เนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(พร้อมลงนาม
1)
ประชาชน
รับรองสําเนา
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ที่

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
หนังสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ตงั้
สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้อย 1 คน
สําเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผูใ้ ห้ความ
ยินยอมเป็ นเจ้า
บ้านหรือสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผูใ้ ห้ความ
ยินยอมเป็ นผูเ้ ช่า

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

1

-

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ
ถูกต้อง)
(พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผปู้ ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้าบ้าน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผปู้ ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้าบ้าน )
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ที่

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผเู้ ป็ น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผูใ้ ห้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซ่งึ ใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
สําเนาหนังสือ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณี

6/7
103

ที่

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็ นผูจ้ าํ หน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
หนังสือชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทํา
บันทึกถ้อยคํา
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ

1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดทิ ศั น์
แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดี
หรือแผ่นวีดีทศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้
16.ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
ค่าธรรมเนียม50 บาท
2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม30 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7.พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ้ ดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา 39 ทวิเมื่อผูแ้ จ้งได้ดาํ เนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู้ นั้ ภายในวันที่ได้รบั แจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจ
สั่งให้ผแู้ จ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคําสั่งดังกล่าวและภายใน 120วัน
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นับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วนั ที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถา้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
คํานวณของอาคารที่ได้ย่ืนไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ีก้ ฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ีห้ รือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผแู้ จ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่าย 1 วัน
องค์การบริหาร ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
ส่วนตําบลบ้าน
แจ้ง
แพนอําเภอเสนา
1)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 2 วัน
องค์การบริหาร พิจารณาเอกสาร
ส่วนตําบลบ้าน
ประกอบการแจ้ง
แพนอําเภอเสนา
2)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
องค์การบริหาร ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนตําบลบ้าน
ประโยชน์ท่ีดนิ ตาม
แพนอําเภอเสนา
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
จังหวัด
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
พระนครศรีอยุธย
3)
จัดทําผังบริเวณแผนที่
า
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
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ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผูย้ ่ืนแจ้งทราบ

21 วัน

องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 15 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
่ที รายการเอกสาร
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบการแจ้ง
1
0
ชุด
ก่อสร้างอาคาร
1) ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
กําหนดและ

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้า
กรณีผแู้ จ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ
ให้กอ่ สร้าง
อาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้าย (กรณี

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีท่ีมีการมอบ อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูม้ อบและ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผูร้ บั มอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้าง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งก่อสร้าง
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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ที่

7)

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

(กรณีอาคารที่
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
หนังสือยินยอม เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
10) ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตอ้ งมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
11) บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

(พ.ศ.2528)
16.ค่าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การแจ้งขุดดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งขุดดินองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี ้
1.1การดําเนินการขุดดินนัน้ จะต้องเป็ นการดําเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินใช้บงั คับ
ได้แก่
1) เทศบาล
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นุเบกษา

2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซ่งึ รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กบั กรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทําการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืน้ ดินเกิน 3เมตรหรือมีพืน้ ที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพืน้ ที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็ นการกระทําที่ขดั หรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ที่ได้รบั แจ้งถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่มี
การแจ้งถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ผแู้ จ้งได้รบั แจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออก
คําสั่งให้การแจ้งเป็ นอันสิน้ ผลกรณีถา้ ผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถกู ต้องภายในเวลาที่กาํ หนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผแู้ จ้งภายใน 3วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งที่ถกู ต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูแ้ จ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด 1 วัน
ดินตามที่กาํ หนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

5 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร -
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้อง)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ 1 วัน
รับแจ้งและแจ้งให้ผแู้ จ้งมา
รับใบรับแจ้ง

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กระทรวงมหาดไท 0
1)
ประชาชน
ย
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
((กรณีบคุ คล
ธรรมดา))
((กรณีนิตบิ คุ คล))

หมายเหตุ
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่
ประสงค์จะ
ดําเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดนิ และที่ดนิ
บริเวณข้างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้า
หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การขุดดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ
กรณีท่ีดินบุคคล
อื่น
รายการคํานวณ
(วิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คํานวณการขุด
ดินที่มีความลึก

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผขู้ ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดนิ
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดนิ )
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

5/7
117

ที่

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
จากระดับพืน้ ดิน
เกิน๓เมตรหรือ
พืน้ ที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000
ตารางเมตรต้อง
เป็ นผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่าํ กว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความ
ลึกเกินสูง 20
เมตรวิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คํานวณต้องเป็ น
ผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการ ติดตัง้ อุปกรณ์
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน

1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

9)

ชื่อผูค้ วบคุมงาน (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพืน้ ที่ปาก
บ่อดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพืน้ ที่
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ประกาศกําหนด
ผูค้ วบคุมงาน
ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนผูว้ ่าราชการจังหวัด
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3)

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดาํ รงธรรมประจาํ จังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7.พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ้ ดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 39 ทวิเมื่อผูแ้ จ้งได้ดาํ เนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู้ นั้ ภายในวันที่ได้รบั แจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจ
สั่งให้ผแู้ จ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคําสั่งดังกล่าวและภายใน 120วัน
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นับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วนั ที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถา้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
คํานวณของอาคารที่ได้ย่ืนไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ีก้ ฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ีห้ รือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผแู้ จ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่าย 1 วัน
องค์การบริหาร ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
ส่วนตําบลบ้าน
แจ้ง
แพนอําเภอเสนา
1)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 2 วัน
องค์การบริหาร พิจารณาเอกสาร
ส่วนตําบลบ้าน
ประกอบการแจ้ง
แพนอําเภอเสนา
2)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
องค์การบริหาร ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนตําบลบ้าน
ประโยชน์ท่ีดนิ ตาม
แพนอําเภอเสนา
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
จังหวัด
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
พระนครศรีอยุธย
3)
จัดทําผังบริเวณแผนที่
า
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผูย้ ่ืนแจ้งทราบ

21 วัน

องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 15 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบการแจ้ง
1
0
ชุด
เคลื่อนย้าย
1)
อาคารตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
กําหนดกรอก
ข้อความให้
ครบถ้วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้า
กรณีผแู้ จ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ
ให้กอ่ สร้าง
อาคารในที่ดนิ
กรณีท่ีมีการมอบ อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูม้ อบและ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
หนังสือมอบ
-

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจเจ้าของ
ที่ดนิ (กรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผูร้ บั มอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีนิติบคุ คล
เป็ นเจ้าของที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
-

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีท่ีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลนและ
8)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ โครงสร้างพร้อม
ลงลายมือชื่อเลข
9)
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบ
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผูค้ วบคุมงาน
10) (แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16.ค่าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ้ ดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา 39 ทวิเมื่อผูแ้ จ้งได้ดาํ เนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู้ นั้ ภายในวันที่ได้รบั แจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
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แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจสั่งให้ผแู้ จ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคําสั่งดังกล่าวและภายใน
๑๒๐วันนับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วนั ที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถา้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการคํานวณของอาคารที่ได้ย่ืนไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ีก้ ฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ีห้ รือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผแู้ จ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย 1 วัน
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

2 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผูย้ ่ืนแจ้งทราบ

21 วัน

องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ง
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
กําหนดและ
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้ง
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รบั
อนุญาต
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้า
กรณีผแู้ จ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ
ให้กอ่ สร้าง
อาคารในที่ดนิ
กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อาคาร)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

5)

อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูม้ อบและ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผูร้ บั มอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูอ้ อกแบบพร้อม

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

6/8
132

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
8) ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
9)
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
หนังสือยินยอม 10)
เป็ นผูค้ วบคุมงาน

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตอ้ งมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
11)
คุณวุฒิท่ีอยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)
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16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การแจ้งถมดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดินองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี ้
1.1การดําเนินการถมดินนัน้ จะต้องเป็ นการดําเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินใช้บงั คับ
ได้แก่
1) เทศบาล
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นุเบกษา

2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซ่งึ รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กบั กรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทํา
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดนิ ต่างเจ้าของที่อยูข่ า้ งเคียงและมีพืน้ ที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี
พืน้ ที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็ นการขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วันนับ
แต่วนั ที่ได้รบั แจ้งถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่มี
การแจ้งถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ผแู้ จ้งได้รบั แจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออก
คําสั่งให้การแจ้งเป็ นอันสิน้ ผลกรณีถา้ ผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถกู ต้องภายในเวลาที่กาํ หนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผแู้ จ้งภายใน 3วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งที่ถกู ต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูแ้ จ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม 1 วัน
ดินตามที่กาํ หนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

5 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร -
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้อง)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ 1 วัน
รับแจ้งและแจ้งให้ผแู้ จ้งมา
รับใบรับแจ้ง

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กระทรวงมหาดไท 0
1)
ประชาชน
ย
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ชุด

-

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่
ประสงค์จะ
ดําเนินการถมดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดนิ และที่ดนิ
บริเวณข้างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้า
หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การถมดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ
กรณีท่ีดินบุคคล
อื่น
รายการคํานวณ
(กรณีการถมดิน
ที่มีพืน้ ที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผขู้ ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดนิ
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดนิ )
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตัง้ แต่ 2 เมตรขึน้
ไปวิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คํานวณต้องเป็ น
ผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่าํ กว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีพืน้ ที่
เกิน 2,000
ตารางเมตรและ
มีความสูงของ
เนินดินเกิน 5
เมตรวิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คํานวณต้องเป็ น
ผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ชื่อผูค้ วบคุมงาน (กรณีการถมดิน
ที่มีพืน้ ที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตัง้ แต่ 2 เมตรขึน้
ไปต้องเป็ นผู้
ได้รบั ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)
ชื่อและที่อยูข่ องผู้ แจ้งการถมดิน

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
หมายเหตุ(
)
2) ช่องทางการร้องเรียนผูว้ ่าราชการจังหวัด

7/7
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3)

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดาํ รงธรรมประจาํ จังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -

142

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การแจ้งรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
15วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ้ ดจะรือ้ ถอนอาคารที่มีสว่ นสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตรโดยไม่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้
โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผูแ้ จ้งได้ดาํ เนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับ
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แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู้ นั้ ภายในวันที่ได้รบั แจ้งในกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผูแ้ จ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสั่งให้ผแู้ จ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่
วันที่ได้รบั แจ้งคําสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วนั ที่เริ่มการรือ้
ถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถา้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรือ้ ถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได้ย่ืนไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่ง
พระราชบัญญัตนิ ีก้ ฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินีห้ รือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งรือ้ ถอนอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจ้ง
และมีหนังสือแจ้งผูย้ ่ืนแจ้ง
ทราบ

12 วัน

1)

2)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่
สํ
า
เนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบคุ คล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้งรือ้
ถอนอาคาร
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
กําหนดและ
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบ
ขัน้ ตอนและสิ่ง
ป้องกันวัสดุหล่น
ในการรือ้ ถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งรือ้
ถอนอาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งรือ้
ถอนอาคาร)
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3)

)

5)

ประเภทวิชาชีพ
ควบคุม)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้า
กรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ
ให้รือ้ ถอนอาคาร
ในที่ดนิ
กรณีท่ีมีการมอบ อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูม้ อบและ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งรือ้
ถอนอาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งรือ้
ถอนอาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูแ้ จ้งรือ้
ถอนอาคาร)
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6)

8)

บ้านของผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผูร้ บั มอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการรือ้
ถอนพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)
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แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษี ปา้ ย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีปา้ ยพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีปา้ ยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตภิ าษี ปา้ ยพ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชําระภาษี ปา้ ย
แสดงชื่อยี่หอ้ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น
เพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขนั้ ตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ ย (ภ.ป. 1)
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3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปา้ ย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ปา้ ยและแจ้งการประเมินภาษีปา้ ย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษี ทนั ทีหรือชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายชําระภาษี เกินเวลาที่กาํ หนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รบั แจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษี และเงิน
เพิ่ม
7. กรณีท่ีผรู้ บั ประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับ
แต่ได้รบั แจ้งการประเมินเพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นชีข้ าดและแจ้งให้ผเู้ สียภาษี ทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตภิ าษี ปา้ ยพ.ศ. 2510
8. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนัน้ ผูร้ บั คําขอและผูย้ ่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผยู้ ่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูร้ บั คําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ ่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา
10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง 1 วัน
องค์การบริหาร ( ระยะเวลา : 1
รายการภาษี ปา้ ย (ภ.ป. 1)
ส่วนตําบลบ้าน วัน (ภายในเดือน
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แพนอําเภอเสนา มีนาคมของทุกปี ))
1)
ตรวจสอบความครบถ้วน
จังหวัพระนครศรี
ถูกต้องของเอกสาร
อยุธยา
หลักฐาน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษี ปา้ ย
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี

การพิจารณา

เจ้าของป้ายชําระภาษี

2)

15 วัน

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา

หมายเหตุ

(ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ย่ืนแสดง
รายการภาษี ปา้ ย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองพ.ศ.
2539))
องค์การบริหาร ( ระยะเวลา :
ส่วนตําบลบ้าน ภายใน 15 วันนับ
แพนอําเภอเสนา แต่ได้รบั แจ้งการ
จังหวัดพระนคร ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
ศรีอยุธยา
จะต้องชําระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมาย
กําหนด))

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
-
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชนหรือ
บัตรที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา
แผนผังแสดง
สถานที่ตงั้ หรือ
แสดงป้าย
รายละเอียด
เกี่ยวกับป้ายวัน
เดือนปี ท่ีตดิ ตัง้
หรือแสดง
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้า
สําเนาทะเบียน
พาณิชย์สาํ เนา
ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สําเนา
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษี ปา้ ย (ถ้ามี)
หนังสือมอบ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี ปา้ ย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษี ปา้ ย (ภ.ป. 4)

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษี โรงเรือนและที่ดนิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและทีด่ นิ พ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษี โรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ จากทรัพย์สินที่เป็ นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดนิ ที่ใช้ตอ่ เนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่นนัน้ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขนั้ ตอนและ
วิธีการชําระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
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3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษี ทนั ทีหรือชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษี ภายใน 30 วันนับแต่ได้รบั แจ้งการประเมินกรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินชําระภาษี เกิน
เวลาที่กาํ หนดจะต้องชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีท่ีผรู้ บั ประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รบั แจ้งการประเมินโดยผูบ้ ริหารท้องถิ่นชีข้ าดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของ
ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คําขอและผูย้ ่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผูร้ บั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ ่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา

หมายเหตุ

-

( ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ย่ืน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้งการประเมินภาษี ให้
เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัด
แบบแสดง
พระนครศรีอยุธยา รายการ
ทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทาง
ปกครองฯ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชนหรือ
1) บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ
ทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง 1
2)
พร้อมสําเนา
หลักฐานแสดง 1
3) กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดนิ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
พร้อมสําเนาเช่น
โฉนดที่ดนิ
ใบอนุญาตปลูก
สร้างหนังสือ
สัญญาซือ้ ขาย
หรือให้โรงเรือนฯ
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียน
การค้าทะเบียน
พาณิชย์ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้าของฝ่ าย
สิ่งแวดล้อม
สัญญา
เช่าอาคาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สําเนา
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-
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16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9)

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าศึกษาใน
ระดับชัน้ อนุบาลศึกษาปี ท่ี 1 จะรับเด็กที่มีอายุยา่ งเข้าปี ท่ี 4 (กรณีจดั การศึกษาอนุบาล 3 ปี ) หรือจะรับเด็กที่มีอายุย่าง
เข้าปี ท่ี 5 (กรณีจดั การศึกษาอนุบาล 2 ปี ) ที่อยูใ่ นเขตพืน้ ที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจํานวนที่กาํ หนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพืน้ ที่บริการได้แต่หากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจํานวนที่กาํ หนดให้ใช้วิธีการจับ
ฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทัง้ นีต้ ามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศ
กําหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิ ดไว้ณสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาพร้อมทัง้ มี
หนังสือแจ้งให้ผปู้ กครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี การศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้
ผูป้ กครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูป้ กครองยื่นเอกสาร
1 วัน
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
เด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษาตาม
วันเวลาและสถานที่ท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศกําหนด

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเข้า
เรียน

1)

2)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน

7 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
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14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วย
หน่วยงานภาครัฐ
จํ
า
นวนเอกสาร
รายการเอกสาร
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
ที่
สําเนา
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
สูตบิ ตั รนักเรียน กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(บิดามารดา
ผูส้ มัคร
หรือผูป้ กครอง
1)
ของนักเรียนลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง)
ทะเบียนบ้านของ กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(บิดามารดา
นักเรียนบิดา
หรือผูป้ กครอง
2) มารดาหรือ
ของนักเรียนลง
ผูป้ กครอง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง)
ใบเปลี่ยนชื่อ
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
3) (กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
รูปถ่ายของ
3
0
ฉบับ
นักเรียนผูส้ มัคร
ขนาดตามที่
4) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือ
สถานศึกษา
กําหนด
กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร 0
0
ฉบับ
(กรณีไม่มีสตู ิ
บัตรให้ใช้
5)
เอกสาร
ดังต่อไปนีแ้ ทน
(1) หนังสือ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองการเกิด
หรือหลักฐานที่
ทางราชการ
ออกให้ใน
ลักษณะ
เดียวกัน
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1)
ให้บดิ ามารดา
หรือผูป้ กครอง
ทําบันทึกแจ้ง
ประวัติบคุ คล
ตามแบบฟอร์ม
ที่ทางองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนด
)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
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่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบีย้ ความพิการ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ความพิการ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ ทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ความพิการให้คนพิการของอปท.พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ความพิการอบต.บ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ความพิการให้คนพิการของอปท.
พ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ความพิการ
ในปี งบประมาณถัดไปณที่ทาํ การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภมู ิลาํ เนาหรือสถานที่ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธิจะได้รบั เงินเบีย้ ความพิการต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้
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1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีบตั รประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูใ่ นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ความพิการคนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้
ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรมผูพ้ ิทกั ษ์ผอู้ นุบาลแล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ีคนพิการเป็ นผูเ้ ยาว์ซ่งึ มีผแู้ ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผแู้ ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ ิทกั ษ์หรือผูอ้ นุบาลแล้วแต่กรณีย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็ นผูแ้ ทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรบั เงินเบีย้ ความพิการในปี งบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผูด้ แู ลคนพิการผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ ิทกั ษ์ผอู้ นุบาลแล้วแต่กรณีย่ืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่
และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้รบั เงินเบีย้ ความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ถือว่าเป็ นผูไ้ ด้
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบีย้ ความพิการตามระเบียบนีแ้ ล้ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รบั เบีย้ ความพิการได้ยา้ ยที่อยูแ่ ละยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบีย้ ความพิการต้องไปแจ้ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูท้ ่ีประสงค์จะขอรับเบีย้
20 นาที
องค์การบริหาร ความพิการใน
ส่วนตําบลบ้าน
ปี งบประมาณถัดไปหรือ
แพนอําเภอเสนา
ผูร้ บั มอบอํานาจยื่นคําขอ
จังหวัดพระนคร
1)
ศรีอยุธยา
พร้อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผูข้ อลงทะเบียน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แพนอําเภอเสนา
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่
สํ
า
เนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัวคน 1
1
ชุด
พิการตาม
กฎหมายว่าด้วย
1) การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
สําเนา
ทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง 1
1
ชุด
2)
พร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
1
1
ชุด
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา
(กรณีท่ีผขู้ อรับ
3) เงินเบีย้ ความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ ยัง
ชีพผูส้ งู อายุผา่ น
ธนาคาร)

167

ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผูด้ แู ลคนพิการ
ผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ ิทกั ษ์ผู้
อนุบาลแล้วแต่
กรณี (กรณีย่ืนคํา
ขอแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของ
ผูด้ แู ลคนพิการ
ผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ ิทกั ษ์ผู้
อนุบาลแล้วแต่
กรณี (กรณีท่ีคน
พิการเป็ นผูเ้ ยาว์
ซึ่งมีผแู้ ทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ ิทกั ษ์
หรือผูอ้ นุบาล

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

แล้วแต่กรณีการ
ยื่นคําขอแทน
ต้องแสดง
หลักฐานการเป็ น
ผูแ้ ทนดังกล่าว)
16.ค่าธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน
1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ความพิการ

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ ทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุของอปท.พ.ศ. 2552
6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7.พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผทู้ ่ีจะมีอายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์ขนึ ้ ไปในปี งบประมาณถัดไปและมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุดว้ ยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิลาํ เนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ์
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1.มีสญ
ั ชาติไทย
2.มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิบปี บริบรู ณ์ขนึ ้ ไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ผรู้ บั บํานาญเบีย้ หวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูส้ งู อายุท่ีอยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูไ้ ด้รบั เงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รฐั หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็ นประจํายกเว้นผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุผสู้ งู อายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รบั มอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รบั มอบ
อํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูท้ ่ีจะมีสิทธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุในปี งบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให้ผอู้ ่ืนดําเนินการได้
2.กรณีผสู้ งู อายุท่ีได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี งบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็ นผู้
ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุตามระเบียบนีแ้ ล้ว
3.กรณีผสู้ งู อายุท่ีมีสิทธิได้รบั เบีย้ ยังชีพย้ายที่อยูแ่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุตอ้ งไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูท้ ่ีประสงค์จะขอรับเบีย้ ยัง 20 นาที
องค์การบริหาร
ชีพผูส้ งู อายุใน
ส่วนตําบลบ้าน
ปี งบประมาณถัดไปหรือ
แพนอําเภอเสนา
1)
ผูร้ บั มอบอํานาจยื่นคําขอ
จังหวัด
พร้อมเอกสารหลักฐานและ
พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา
2)

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผูข้ อลงทะเบียนหรือผูร้ บั
มอบอํานาจ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14.งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1
ชุด
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง 1
1
ชุด
2)
พร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก 1
1
ชุด
ธนาคารพร้อม
3) สําเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบีย้ ยัง
ชีพผูป้ ระสงค์
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ที่

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ขอรับเงินเบีย้ ยัง
ชีพผูส้ งู อายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ งู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพร้อม
สําเนาของผูร้ บั
มอบอํานาจ
(กรณีผขู้ อรับเงิน
เบีย้ ยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ งู อายุประสงค์

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ขอรับเงินเบีย้ ยัง
ชีพผูส้ งู อายุผา่ น
ธนาคารของผูร้ บั
มอบอํานาจ)
16.ค่าธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ

28/10/2562
รออนุมตั ขิ นั้ ที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบาํ รุ งท้องที่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชือ่ กระบวนงาน:การรับชําระภาษี บาํ รุงท้องที่
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการปกครองท้องที่
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
กฎหมายทีใ่ ห้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัตภิ าษีบาํ รงุทอ้ งทีพ่ .ศ.2508

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษี บาํ รุงท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาํ บลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาํ หนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษี บาํ รุงท้องที่พ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชําระภาษี บาํ รุงท้องที่
โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขัน้ ตอนดังนี ้
1. การติดต่อขอชําระภาษี บาํ รุงท้องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีผทู้ ่ีเป็ นเจ้าของที่ดนิ ในวันที่ 1 มกราคมของปี ท่ีมีการตีราคาปานกลางที่ดิน
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(1) ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี หรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ตอ้ งใช้ตอ่ เจ้าพนักงาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปี ท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณค่าภาษี แล้วแจ้งการประเมินให้ผมู้ ีหน้าที่เสียภาษี หรือเจ้าของ
ที่ดนิ ทราบว่าจะต้องเสียภาษี เป็ นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี หรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รบั ใบแจ้งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องชําระภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเป็ นเจ้าของที่ดนิ รายใหม่หรือจํานวนเนือ้ ที่ดนิ เดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดนิ ยื่นคําร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน
กําหนด 30 วันนับแต่วนั ได้รบั โอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รบั แบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษี ในปี ตอ่ ไปจํานวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดนิ อันเป็ นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุ
อย่างอื่นทําให้อตั ราภาษี บาํ รุ งท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดนิ ยื่นคําร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแต่วนั ที่
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รบั แบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษี ในปี ตอ่ ไปจํานวนเท่าใด
(4) การขอชําระภาษี บาํ รุงท้องที่ในปี ถดั ไปจากปี ท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิ ให้ผรู้ บั ประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปี ก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
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2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดนิ หรือเมื่อได้รบั แจ้งการประเมินภาษี บาํ รุงท้องที่แล้วเห็นว่า
การประเมินนัน้ ไม่ถกู ต้องมีสิทธิอทุ ธรณ์ตอ่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผา่ นเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รบั การแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนัน้ ผูร้ บั คําขอและผูย้ ่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผยู้ ่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูร้ บั คําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ ่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจ้งการประเมินภาษี ให้

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ
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ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1) ประชาชน

2)
3)

สําเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

ชุด

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน
เช่นโฉนดที่ดนิ ,
น.ส.3
หนังสือมอบ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

1

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ
(พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจ

3)

ใบเสร็จหรือ
สําเนาใบเสร็จ
การชําระค่าภาษี
บํารุงท้องที่ของปี
ก่อน

1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ให้ดาํ เนินการ
แทน)
-

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3535-2748 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทําโดย

28/10/2562
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
แพนอําเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่โดย -

