๑

คู่มือสาหรับประชาชน

:

รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน

:

รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

รับแจ้ง

5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) กฎหมายและกฎกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

7. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
11. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๒

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ส่วนงาน /
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

16. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาร้องการร้องเรียน
19. หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

๓

คู่มือสาหรับประชาชน : งานสารบรรณ (การโต้ตอบเอกสาร/งานรับรองเอกสาร)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

งานสารบรรณ (การโต้ตอบเอกสาร , งานรับรองเอกสาร)

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ

:

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อเรื่องการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ .ศ.2540
2) มาตรการ วิธีปฏิบัติและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานสารบรรณ
พ .ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3) หนังสือสั่งการ และหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติ ขอความร่วมมือต่าง ๆ
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

3

ชั่วโมง

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] งานสารบรรณ
(การโต้ตอบเอกสาร , งานรับรองเอกสาร)

๔

๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
- รับเรื่องหนังสือจากประชาชน และหน่วยงานในภาครัฐ (๑๐ นาที)
- ค้นคว้าพิมพ์หนังสือ/สาเนาเอกสาร/ประสานอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ และนาเสนอ /
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม (๑ ชั่วโมง)
- แจ้งประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐ (๓๐ นาที)
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

หมายเหตุ

๕

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 รับเรื่องหนังสือจากประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐ
1.2 ค้นคว้าเรื่องเดิม จากสาเนาหรือสาเนาคู่ฉบับที่มี
1.3 ศึกษาแนวทางหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๑.๔ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์ ทาน ตรวจ และนาเสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
๑.๕ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐทราบ
พร้อมสาเนาหนังสือ(แล้วแต่กรณี)

๖

คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ

:

กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

ขึ้นทะเบียน

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

-

วัน

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๗

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ส่วนงาน /
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๘

คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ

:

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 25 นาที
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๙

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงานที่
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
รายการเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๑๐

คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
1) ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๒
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30นาที
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน]
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๑๑

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 0 ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
รายการเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๑๒

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับเงินช่วยพิเศษ
(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) ตามมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบาเหน็จบานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ตามมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือนเงินปีบาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535 โดยอนุโลม
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 วันทาการ
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับเงินช่วยพิเศษ
(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๓

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ส่วนงาน / หน่วยงาน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
1๕.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1๕.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๑๔

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับ
บาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

-

วัน

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจา
ผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๕

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ส่วนงาน / หน่วยงาน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอน

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 0 ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
เอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมาย
เหตุ

หมายเหตุ

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๑๖

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ - วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ - องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ โทร. ๐ ๕๓๓๖ ๙๐๔๖
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ - เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -

๑๗

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จปกติของลูกจ้างประจา เป็นสิทธิประโยชน์ทจี่ ่ายให้แก่ลูกจ้างประจาที่
ออกจากงานโดยต้องมีระยะเวลาทางานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง
(16) และกรณีทางานเป็นลูกจ้างประจาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2)
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กรณีบาเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจาผู้มีสทิ ธิรับบาเหน็จปกติโดยมีเวลาทางานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไปจะขอรับบาเหน็จรายเดือนแทนบาเหน็จปกติได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลกู จ้างประจาออกจากงาน
จนถึงแก่ความตาย
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พจิ ารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
4. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /
เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอ และผู้ยนื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่าย และรายการเอกสาร / หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยนื่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

2)

3)

ประเภท
รายละเอียดของ
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ
การตรวจสอบ ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จ
เอกสาร
ปกติหรือบาเหน็จรายเดือนพร้อมเอกสาร
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนจอง
เอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
เอกสาร
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เสนอผู้มีอานาจพิจารณา
การพิจารณา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับ
มอบอานาจพิจารณาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จปกติ
/บาเหน็จรายเดือนโดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้
ลูกจ้างประจาต่อไป

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ให้บริการ
หมายเหตุ
3 ชั่วโมง กรมส่งเสริมการ
(หน่วยงานรับ
ปกครองท้องถิ่น
ผิดชอบคือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)
6 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

8 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

(หน่วยงานรับ
ผิดชอบคือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)
(หน่วยงานรับ
ผิดชอบคือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)

๑๘

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
1)
แบบคาขอรับ
1
0
บาเหน็จปกติ
หรือบาเหน็จ
รายเดือนลูกจ้าง
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐ
ที่
ผู้ออกเอกสาร
เพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ขอรับแบบคาขอ
รับบาเหน็จปกติหรือ
บาเหน็จรายเดือน
ลูกจ้างที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ โทร.0-5336-9049
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือนลูกจ้าง
๑๙. หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

๑๙

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

: การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท
(กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ - วัน
๙. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด ๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบาเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ
(กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๒๐

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอน

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๒๑

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจา
หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง
แก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

: องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

-

วัน

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคูม่ ือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้าง
ประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๒๒

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ส่วนงาน /
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๒๓

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

-

วัน

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจา
หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๒๔

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ส่วนงาน / หน่วยงาน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการรวม

หมายเหตุ

-

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

-

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๒๕

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

: องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

-

วัน

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือน
ของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๒๖

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอน

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

๑๖. ค่าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๒๗

คู่มือสาหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
: กระทรวงพลังงาน
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ

:

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง

:

1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น
แบบคาขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน

๒๘

๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบี ชั้น 19 เลขที่555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.)

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอื่นให้ยื่นคาขอโอนใบอนุญาตตาม
แบบ ธพ. พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน

หมายเหตุ :: ๑. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/ เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนิน
การแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึง
ตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทย
จากัดกาหนด

๕. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1) การตรวจสอบ
เอกสาร
2) การพิจารณา
3) การลงนาม/คณะ
กรรมการ มีมติ

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ
เจ้าหน้าที่รับคาขอและตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร ตามรายการเอกสารหลักฐานที่
กาหนดและส่งเรื่องให้สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ลงนามในใบอนุญาต

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ

ระยะ
เวลาให้
บริการ
1 วัน
ทาการ

ส่วนงาน
/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรมธุรกิจพลังงาน

27 วัน
ทาการ
2 วัน
ทาการ

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน
สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน

หมาย
เหตุ
-

-

๒๙

๖. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๗. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1)

หน่วยงาน
รายการ
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง

2)

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

3)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

ที่

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการเอกสาร
ภาครัฐ ผู้
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1) คาขอโอนใบอนุญาตประกอบ
กรมธุรกิจ
กิจการ (แบบธพ.น.๕)
พลังงาน
2) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
3) สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน
ของผู้รับโอนใบอนุญาต
4) สาเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการ (เดิม)
5) สาเนาสัญญาประกันภัยหรือ
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด
ชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3
6) อื่นๆ (ถ้ามี)

จานวน จานวน หน่วย
เอกสาร เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมดา /
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมดา /
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
1
0
ชุด
(กรณีนิติบุคคล / ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า)
จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

หน่วย
นับ
เอกสาร
ฉบับ

1

0

ชุด

(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร/รับรองสาเนา
ถูกต้องเฉพาะบัตรประจาตัว
ประชาชนทั้งของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ)

-

0

1

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)

สานักความ
ปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน
-

0

1

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)

0

1

ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)

-

0

0

ชุด

-

หมายเหตุ
(ผู้มีอานาจลงนาม)

๓๐

๘. ค่าธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ ๙. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารบี ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2794 4715
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2794 4111
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

๑๐. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดสถานที่แจ้งการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่นแบบคาขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. หมายเหตุ

-

๓๑

คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงพาณิชย์
๑. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

: องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนาย
ทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555
9) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549

๓๒

๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ

: ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

ไม่มี
-

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน

สาเนาคู่มือประชาชน

๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1)

2)

สถานที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเขตนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ สถานที่ให้บริการ จังหวัดอื่นติดต่อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ โทรศัพท์ : 053-369049
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154 (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
หรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ
มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้
๓. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน

๓๓

4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงาน/เจ้าหน้าที่
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ :: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/ หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข และ/ หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
๔. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)
2)
3)

การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนา
เอกสาร
การลงนาม/คณะ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ
กรรมการมีมติ
ใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

4)

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วย
ให้บริการ งาน ที่รับผิดชอบ
30 นาที
5 นาที
15 นาที
-

10 นาที

หมายเหตุ

-

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
๕. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๖. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
0
1
ประชาชน
2) สาเนาทะเบียน
กรมการปกครอง
0
1
บ้าน

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
(พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

๓๔

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)
2) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่
ตั้งสานักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้าน
หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน
3) สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือ
สาเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานที่สาคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนาม
รับรองเอกสาร
5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 10 บาท
6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
7) สาเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับ
รองให้เป็นผูจ้ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิข์ องสินค้าที่
ขายหรือให้เช่าหรือสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการ
ซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
8) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มา
ของเงินทุนและหลักฐานแสดงจานวน
เงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทา
บันทึกถ้อยคาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดง
หลักฐานแสดงจานวนเงินทุนก็ได้

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

1

0

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน )

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน )

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการ
ปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรือให้เช่าแผ่นซีดี
แถบบันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทศั น์ดวี ีดีหรือ
แผ่นวีดีทศั น์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยว
กับการบันเทิง)
(ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค้า
อัญมณีหรือเครื่อง
ประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี)

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-
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๑๖. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ) ค่าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ) ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ ๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (0-2547-4446-7 )
3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ
4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ
5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th/ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร ๑๙. หมายเหตุ

-
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
หุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
๑. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549

๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป
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๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ - นาที
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด

0
0
0

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กรุงเทพมหานครติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต (สถานประกอบการแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเขตนั้น) / ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ จังหวัดอื่นติดต่อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ โทรศัพท์ : 053-369049
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154 (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น) /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑.ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ
(มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้
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3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ :: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่ม
เติม ภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้
ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
คาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร
การตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

2)
3)
4)

การลงนาม/คณะ
กรรมการมีมติ

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
30 นาที
-

หมาย
เหตุ
-

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

-

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ /จัดเตรียมใบสาคัญการจด
ทะเบียน /หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

15 นาที

-

-

10 นาที

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จานวน จานวน
ภาครัฐ
ที่
เอกสาร
เอกสาร เอกสาร
ยืนยันตัวตน ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา
1) บัตรประจาตัว กรมการ
0
1
ประชาชน
ปกครอง

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาบัตรประจาตัวของผู้เป็นหุ้นส่วน
ทุกคนพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
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ที่
2)

รายการ
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
ทะเบียนบ้าน

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมการ
ปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน
ทุกคนพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

2)

หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลหรือกิจการร่วม
ค้า
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้ง
สานักงานแห่งใหญ่
สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้
ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน ผู้ขอเลขที่
บ้านหรือสาเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้
ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ
สถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงดยสังเขป
พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 10
บาท (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับมอบ
อานาจ(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให้เป็นผูจ้ าหน่ายหรือให้เช่า
สินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของ
สินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือสาเนาใบ
เสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

3)
4)

5)
6)
7)
8)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
-

จานวน จานวน
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สาเนา
1
0

หน่วย
นับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการ
ปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย
หรือให้เช่าแผ่นซีดี
แถบบันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือ
แผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยว
กับการบันเทิง)

ฉบับ

-

๔๐

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

9)

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่ง
ที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดง
จานวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจ้า
หน้าที่ เพื่อทาบันทึกถ้อยคาเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน
พร้อมแสดงหลักฐานแสดงจานวน
เงินทุนก็ได้
10) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบ
อาชีพหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับ
ผิดหรือกรรมการผู้มีอานาจของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี
11) หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคลห้างหุ้น
ส่วนจากัดบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัดแล้วแต่กรณี)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

จานวน จานวน
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สาเนา
1
0

หน่วย
นับ
เอกสาร
ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค้า
อัญมณีหรือเครื่อง
ประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี)
(ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค้า
อัญมณีหรือเครื่อง
ประดับซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี)
(ใช้ในกรณีเป็น
กิจการร่วมค้า)

๑๖. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ) ค่าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสารชุดละ ค่าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ ๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (0-2547-4446-7)
3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ -

๔๑

5)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร ๑๙. หมายเหตุ

-

๔๒

คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงพาณิชย์
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
3) พ.ศ. 2555
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
๔ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (
และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
๕) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
๖) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
๘) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
๙) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2553
1๐) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
11) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๔๓

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 60 นาที
๙. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด –
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน]
๑๑. ช่องทางการให้บริการ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต (สถาน
ประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน
ณ สานักงานเขตนั้น) / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
จังหวัดอื่น ติดต่อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) โทรศัพท์ : ติดต่ออบต.
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154 (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่
ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียน
ไว้จะต้องยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่น
จดทะเบียนแทนก็ได้

๔๔

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ :: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่ม
เติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคา
ขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
๑. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร
/ แจ้งผล

30 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

2)

การตรวจสอบ
เอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่า
ธรรมเนียม

5 นาที

-

-

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร

15 นาที

-

-

4)

การลงนาม /
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/
มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

10 นาที

-

-

ที่

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
๒. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
-

๔๕

๓. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
จานวน
รายการเอกสาร
ภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง
1 คาขอจดทะเบียนพาณิชย์
กรมพัฒนา
(แบบ ทพ.)
ธุรกิจการค้า
2 บัตรประจาตัวประชาชน
กรมการปกครอง
-

1

ชุด

-

1

ชุด

3

สาเนาทะเบียนบ้าน

4

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอม กรมการปกครอง
ให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยาน
ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน

1

-

ชุด

5

สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็น กรมการปกครอง
ว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือสาเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้
ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลงนามรับรองสาเนา

-

1

ฉบับ

๖

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบ
พาณิชยกิจและสถานที่สาคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรองเอกสาร

-

1

-

ชุด

หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท

-

๗

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

จานวน หน่วย
เอกสาร
นับ
สาเนา เอกสาร
1
ชุด

หมายเหตุ
(สาเนาบัตรประจาตัว
ของผู้ประกอบพาณิชย
กิจพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(สาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(กรณีผู้ประกอบพาณิชย
กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )

(กรณีผู้ประกอบพาณิชย
กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน)

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

-

-

ชุด
-

๔๖

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
จานวน
ผูอ้ อกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสารสาเนา
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

๑๖) ค่าธรรมเนียม

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 20 บาท
ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท

๑๗) ช่องทางการร้องเรียน
กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (หมายเหตุ: (02-547-4446-7)
โทรศัพท์ : Call Center 1570 (หมายเหตุ: -)
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th (หมายเหตุ: -)
๑๘) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
คู่มือการกรอกเอกสาร
๑๙) หมายเหตุ

-

๔๗

คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการ
ร่วมค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
๑. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและ
กิจการร่วมค้า
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ

:

กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

จดทะเบียน

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

:

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรือ่ งกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และ
นายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555
คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์

๔๘

๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

ไม่มี
- นาที

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ
02-225-1945 (ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต (สถานประกอบการแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเขตนั้น) / ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
2) สถานที่ให้บริการ จังหวัดอื่น ติดต่อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ โทรศัพท์ : 053-369049
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154 (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น) / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

๔๙

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จด
ทะเบียนไว้จะต้องยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่
ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่น
จดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ :: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ / หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้
ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร
การตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

2)
3)
4)

การลงนาม/คณะ
กรรมการ มีมติ

ระยะเวลา
ให้บริการ
30 นาที

ส่วนงาน/หน่วย
งานที่รับผิดชอบ
-

หมาย
เหตุ
-

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

-

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบ
ใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

15 นาที

-

-

10 นาที

-

-

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

๕๐

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
จานวน จานวน
รายการเอกสาร
ภาครัฐ
ที่
เอกสาร เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา
1) บัตรประจาตัว
กรมการ
0
1
ประชาชน
ปกครอง
2) สาเนา
กรมการ
0
1
ทะเบียนบ้าน
ปกครอง

หน่วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (สาเนาบัตรประจาตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ
พร้อมลงนามสาเนารับรองถูกต้อง)
ฉบับ (สาเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ต้นฉบับ)

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ออก
เอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
-

3) สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลหรือกิจการร่วมค้า
4) (ต้นฉบับ)หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน
ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้าน
หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยาน
ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน
5) สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้
ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสาเนาสัญญา
เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
6) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดย
สังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
7) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
8) สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับมอบอานาจ
กรมการ
(ถ้ามี)
ปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน หน่วย
เอกสาร
นับ
สาเนา เอกสาร
0
ฉบับ

หมายเหตุ
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณีแก้ไข
เพิ่มเติมที่ตั้ง
สานักงานแห่ง
ใหญ่)
(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

๕๑

๑๖. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมครั้งละ ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ) ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ ๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ 2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (02-547-4446-7)
3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ 5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
๑๙. หมายเหตุ

-

๕๒

คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงพาณิชย์
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
5) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
6) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
๔ (ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
๕) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
๖) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
๘) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
๙) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2553
1๐) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
๑๑) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

๕๓

๖) ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗) พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘) กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 60 นาที
๙) ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด –
๑๐) ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน]
๑๑) ช่องทางการให้บริการ
กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ
02-225-1945 (ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร)
(2) สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต (สถานประกอบการ
แห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเขตนั้น) /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
จังหวัดอื่น ติดต่อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) โทรศัพท์ : ติดต่ออบต.
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154 (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

๑๒)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใด
ก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือ
เลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนด
30 วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)

๕๔

๒. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดามารดา หรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอ
จดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได้
ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสั่งศาลเป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ สามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้
ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจ สามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ :: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข และ / หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะ
ลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

๑๓)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

30 นาที

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การพิจารณา

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนา
เอกสาร
นายทะเบียนตรวจเอกสารและ
ลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์
ให้ผู้ยื่นคาขอ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที

5 นาที
15 นาที

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๕๕

๑๔)
๑๕)

งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
จานวน
รายการเอกสาร
ภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง
1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์
กรมพัฒนา
(แบบ ทพ.)
ธุรกิจการค้า
2)

บัตรประจาตัวประชาชน

3)

ใบทะเบียนพาณิชย์

4)

สาเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)โดย
ให้ทายาทที่ยื่นคาขอเป็นผู้ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง

5)

จานวน หน่วย
เอกสาร
นับ
สาเนา เอกสาร
1

-

-

1

(สาเนาบัตรประจาตัว
ของผู้ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่ยื่นคา
ขอแทนพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)

-

1

-

1

-

1

กรมการปกครอง

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
กรมการปกครอง

สาเนาหลักฐานแสดงความเป็น
กรมการปกครอง
ทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรมพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

๑๖) ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 20 บาท
ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท

หมายเหตุ

จานวน
เอกสารสาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

๕๖

๑๗) ช่องทางการร้องเรียน
กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(หมายเหตุ: (02-547-4446-7)
โทรศัพท์ : Call Center 1570 (หมายเหตุ: -)
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th (หมายเหตุ: -)
๑๘) ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
คู่มือการกรอกเอกสาร
๑๙) หมายเหตุ -

๕๗

คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
๑. ชื่อกระบวนงาน

: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการ
ร่วมค้า

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

จดทะเบียน

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1)
2)
3)
4)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2555
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
6) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
10) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
11) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป

๕๘

๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

ไม่มี
- นาที

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ
02-225-1945 (ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ
สานักงาน
เขตนั้น) / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ จังหวัดอื่น ติดต่อ
(1) สานักงานเทศบาล โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ โทรศัพท์ : 053-369049
(3) เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรือ อบต.หรือเมืองพัทยาให้ไป
เทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใด
ก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่า
หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
กาหนด 30 วันนับตั้งแต่วนั เลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)

๕๙

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคา
ขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคาขอจด
ทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคาสั่งศาลเป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจ
ให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ :: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่ม
เติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคา
ขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ประเภทขั้นตอน

1)
2)
3)

การตรวจสอบเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร
การพิจารณา

4)

การลงนาม/คณะ
กรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญการจด
ทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ

ระยะ
เวลาให้
บริการ
30 นาที
5 นาที
15 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

10 นาที

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ

หมายเหตุ
-

๖๐

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
จานวน
รายการเอกสาร
ภาครั
ฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
กรมการ
0
ประชาชน
ปกครอง

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์
(แบบทพ.)
2) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
-

3) สาเนาสัญญาหรือข้อตกลงของ
ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้เลิกห้าง
หุ้นส่วนคณะบุคคลหรือกิจการ
ร่วมค้าพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4) หนังสือมอบอานาจ(ถ้ามี)พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง
ของผู้รับมอบอานาจ(ถ้ามี)พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

หน่วย
นับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาบัตรประจาตัวของ
หุ้นส่วนผู้จัดการพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง)

จานวน จานวน หน่วย หมาย
เอกสาร เอกสาร
นับ
ฉบับจริง สาเนา เอกสาร เหตุ
1
0
ฉบับ
1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

๑๖. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ) ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ ๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์ โทรศัพท์ (02-547-4446-7)

๖๑

3)
4)
5)

ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : Call Center 1570
ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร ๑๙. หมายเหตุ

-

๖๒

คู่มือสาหรับประชาชน

:

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ

: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

๕. 5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 , กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออก
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45 วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน
[สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๖๓

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงาน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๖๔

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
๖. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุม อาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5 วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการอนุญาต / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

๖๕

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(ตามมาตรา 22)ใหใชไดตามระยะเวลาที่กาหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตอ
อายุใบอนุญาตจะตองยื่นคาขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นคาขอดังกลาวแลวใหดาเนินการตอ
ไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วย
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ งาน ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อม
1 วัน
เอกสาร
เอกสาร
2) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
2 วัน
พิจารณาเอกสารประกอบ
การขอต่ออายุใบอนุญาต
3) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
2 วัน
การดาเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ(น.1)
ที่

ระยะเวลาดาเนินการรวม

หมายเหตุ
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต)

5 วัน

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
16.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1) บัตรประจาตัวประชาชน
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

-

0

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(กรณีบุคคลธรรมดา)

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

๖๖

ที่

16.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานาครัฐ จานวนเอกสาร
จานวน
หน่วยนับ
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
เอกสารสาเนา เอกสาร

หมาย
เหตุ

1) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของ
รถเพื่อการยื่น (แบบข. 5)

-

1

0

ชุด

-

2) สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้ว
แต่กรณี

-

0

1

ชุด

-

3) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

-

1

0

ชุด

-

4) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)

-

1

0

ชุด

-

๑๖. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ 1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)

๖๗

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ -

๖๘

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
๖. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
5 วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๖๙

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการรวม

รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
17.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
17.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐ
ที่
ผู้ออกเอกสาร
เพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ -

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๗๐

คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

: องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ

:

กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
๖. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0

25 วัน
0

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเปลี่ยนการใช้อาคาร/ติดต่อด้วยตนเอง
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

๗๑

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุม
การใช้สาหรับกิจการหนึ่งหระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจกรรมหนึง่ จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบ ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารพร้อม
เอกสาร
เอกสาร

1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
-

2) การพิจารณา

5 วัน

-

7 วัน

-

12 วัน

-

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทา
ผังบริเวณแผนทีส่ ังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ
4) การลงนาม/ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบ
คณะกรรมการ แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
มีมติ
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร (น.5)

3) การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร)
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร)
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร)

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วัน
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
หมายเหตุ
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1) บัตรประจาตัวประชาชน
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบข. 3)
สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของ
อาคารหรือผูค้ รอบครอง อาคาร
หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร
(กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
(เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้
ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว)
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลน
รายการคานวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารทาให้มีการเปลี่ยนแปลง
น้าหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกว่าที่ได้รับ
อนุญาตไว้เดิม
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและคานวณ
พร้อมสาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
0

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0
1

หน่วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
ชุด
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

5

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

๑๖. ค่าธรรมเนียม
๑) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม
บาท
หมายเหตุ
-

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ 1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
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5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-
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คู่มือสาหรับประชาชน

:

การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
๖. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45 วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะดาเนินการรื้อถอนอาคาร /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง
ของอาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึง่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง
คาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ ใน
กรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวๆละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลา และเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)
3)

4)

ส่วนงาน /
ระยะเวลา
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อม
1 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร
เอกสาร
ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร)
การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
2 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบการขออนุญาต
ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร)
การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบ
7 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อ
การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
ถอนอาคาร)
จัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
การลงนาม/
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบ
35 วัน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการ แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อ
มีมติ
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
ถอนอาคาร)
อาคาร (น.1)
ประเภท
ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
รายการเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัวประชาชน
0
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0

จานวนเอกสาร
สาเนา
1
1

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบคาขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบข.1)

2)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่ง
ป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนา
ทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้รื้อถอน
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบ
อานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูร้ ับมอบ
อานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)

3)

4)

5)

6)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออก
เอกสาร
-

จานวน จานวน หน่วย
เอกสาร เอกสาร นับ
ฉบับจริง สาเนา เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอนุญาต)
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

7)

กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบ
อานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนของผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติ
บุคคล)
8) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
10) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง
และคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออก
เอกสาร
-

จานวน จานวน หน่วย
เอกสาร เอกสาร นับ
ฉบับจริง สาเนา เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

๑๖. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม - บาท
หมายเหตุ
–
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ 1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

๗๘

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๗๙

คู่มือสาหรับประชาชน

:

การแจ้งขุดดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การแจ้งขุดดิน

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอยหล่ออาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

รับแจ้ง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 7
วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะดาเนินการขุดดิน /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

๘๐

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1 การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับได้แก่ 1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขต
ผังเมืองรวม)
1.2 การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์
จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทาที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดินเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่
วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้ งได้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1) การตรวจสอบ
เอกสาร
2) การพิจารณา
3) การลงนาม/คณะ
กรรมการ มีมติ

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตาม
ที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง

ระยะเวลาดาเนินการรวม

7

วัน

ระยะ
เวลาให้
บริการ
1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
-

หมายเหตุ

5 วัน

-

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จะดาเนินการขุดดิน)

1 วัน

-

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จะดาเนินการขุดดิน)

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จะดาเนินการขุดดิน)

๘๑

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

1) บัตรประจาตัวประชาชน 2) หนังสือรับรองนิติบุคคล -

จานวน จานวน
หน่วย
เอกสาร เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมดา)
0
1
ฉบับ
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1
2
3
4

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดาเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนาทุกหน้า

5 หนังสือมอบอานาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่น
แจ้งการขุดดิน
6 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดิน
บุคคลอื่น
7 รายการคานวณ(วิศวกรผู้ออกแบบและคานวณ
การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓
เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดิน เกิน 10,000
ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
ไม่ต่ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดิน
ที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบ
และคานวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิ วิศวกร)

หน่วยงาน จานวน จานวน หน่วย
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
1
0
ชุด
1
0
ชุด
1
0
ชุด
กรณีผู้ขออนุญาต
0
1
ชุด
ไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
1
0
ชุด
-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

๘๒

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

8 รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
9 ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3
เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000
ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตาม
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกาหนด ผู้
ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)

หน่วยงาน จานวน จานวน หน่วย
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
1
0
ชุด
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน๒๐เมตร)
1
0
ชุด
-

๑๖. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม ต่อฉบับฉบับละ 500 บาท ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ ๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1)

2)
3)

ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ 1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)
ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๘๓

คู่มือสาหรับประชาชน

:

การแจ้งถมดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การแจ้งถมดิน

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

รับแจ้ง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ.2543
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 7
วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๘๔

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

จานวน
เอกสารสาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๘๕

คู่มือสาหรับประชาชน

:

การรับชาระภาษีบารุงท้องที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การรับชาระภาษีบารุงท้องที่

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ

:

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

รับแจ้ง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติภาษีบารงุท้องที่พ.ศ.2508
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
๙. ข้อมูลสถิติ

-

วัน

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1)

2)

สถานที่ให้บริการสานักงานเขต 50 เขต (ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
สถานที่ให้บริการเทศบาลนครเทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่งและเมืองพัทยา/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)

๘๖

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่พ.ศ. 2508 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระ
ภาษีบารุงท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้
1. การติดต่อขอชาระภาษีบารุงท้องที่
๑.๑ การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการ
ตีราคาปานกลางที่ดิน
(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย
หลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคา
ปานกลางของที่ดิน
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่
กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน
๑.๒ การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจานวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
(๑) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อ
เจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยน
แปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นทาให้อัตราภาษีบารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน
กาหนด 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวนเท่าใด
(4) การขอชาระภาษีบารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้
ผู้รับประเมินนาใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องที่
แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
๓. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว

๘๗

๕. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
6. จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
ระยะเวลา
ที่
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การ
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการ
1 วัน
(สานักงานเขตเทศบาลนคร
ตรวจสอบ
ทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อ
เทศบาลเมืององค์การบริหาร
เอกสาร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ส่วนตาบลทุกแห่งและเมือง
พัทยา)
2) การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ
30 วัน
(สานักงานเขตเทศบาลนคร
รายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการ
เทศบาลเมืององค์การบริหาร
(ภบท.5 หรือภบท.8) และแจ้งการ
ส่วนตาบลทุกแห่งและเมือง
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินดาเนิน
พัทยา)
การชาระภาษี
ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)
3)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
1
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1
1
1

หน่วย
นับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ชุด

หมายเหตุ
(กรณีเป็นนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเช่น
โฉนดที่ดิน , น.ส.3

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน หน่วย
เอกสาร
นับ
สาเนา เอกสาร
1
ชุด
-

หมาย
เหตุ

๘๘

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

2)

หนังสือมอบอานาจ

3)

ใบเสร็จหรือสาเนาใบเสร็จการชาระ
ค่าภาษีบารุงท้องที่ของปีก่อน

16. ค่าธรรมเนียม

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

1

จานวน หน่วย
หมาย
เอกสาร
นับ
เหตุ
สาเนา เอกสาร
0
ฉบับ (กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
1
ฉบับ -

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17.ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงาน ภาษีบารุงท้องที่ กรมการปกครอง
หมายเหตุ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ 02-629-8306-14 ต่อ 503
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๘๙

คู่มือสาหรับประชาชน

: การรับชาระภาษีป้าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง
:
กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การรับชาระภาษีป้าย

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ

:

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ 2510
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 3 นาที
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับชาระภาษีป้าย
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๙๐

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอน

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
จานวน
รายการเอกสาร
ภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

๑๖. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๙๑

คู่มือสาหรับประชาชน

:

การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวง
:

:
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย

๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2534)
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2534)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 7
วัน
๙. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด ๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ

๙๒

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 0 ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
จานวน
ภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

๙๓

คู่มือสาหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ

: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

อนุมัติ

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
:
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6)
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 1
ปี
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๙๔

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

๑๖. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

๙๕

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ

:

กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2545
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน]
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๙๖

๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

๑๖. ค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

๙๗

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
๑. ชื่อกระบวนงาน

:

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน

:

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ

:

อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2545
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๙๘

๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน/ หน่วยงาน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการรวม

หมายเหตุ

-

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

๑๖. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th/ ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

๙๙

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร และ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
๑๑. ช่องทางการให้บริการ

ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยืน่ คาขอ

๑๐๐

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร
ที่
ผู
อ
้
อกเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
ผู้ออกเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวน
เอกสารสาเนา

๑๖. ค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
เอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเ ขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๑๐๑

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีใ่ ห้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
๖. ระดับผลกระทบ

:

บริการทั่วไป

๗. พื้นที่ให้บริการ

:

ท้องถิ่น

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
๙. ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด -

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ใน
เขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคาขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินั้น

๑๐๒

สถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคาขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น ) / ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ
1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) หลักเกณฑ์วิธีการ ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นขายของในตลาด จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน(ระบุ) วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้อง
เสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้ จนกว่าจะเสียค่า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2) เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น)
(4) (ระบุ)เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

1) การ
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบ
ตรวจสอบ อนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
เอกสาร และสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

ระยะ
เวลาให้
บริการ
15
นาที

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของท้องถิ่น)

๑๐๓

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

2) การตรวจ
สอบ
เอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาขอและความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง /ครบ
ถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่ม
เติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย

3) การ
พิจารณา

4)

-

ระยะ
เวลาให้
บริการ
1
ชั่วโมง

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-

1.ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วย
งานที่รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น
2.หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไข
คาขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบ
ถ้วนตามที่กาหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539)

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 20 วัน
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุข
ลักษณะแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

-

1.ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วย
งานที่รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น
2.กฎหมายกาหนดภายใน30วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน
(ตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535
มาตรา56 และพรบ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557)

การแจ้งคาสัง่ ออกใบอนุญาต / ไม่
8 วัน
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนดถือว่า
ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่
จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2.กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบ
อนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตรแก่ผู้ขอต่ออายุใบ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2.ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2
ครั้งๆละไม่เกิน15 วันและแจ้งให้ผู้
ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่
วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้หาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่
แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น
คาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก
7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสาเนาแจ้งก.พ.ร. )

๑๐๔

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

5)

-

ชาระค่าธรรมเนียม(กรณีมีคาสั่ง
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) แจ้งให้
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะ
เวลาให้
บริการ
1 วัน

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

หมายเหตุ
1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ

ที่
1)
2)
3)

17.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จานวนเอกสาร
เอกสารยืนยัน ภาครัฐ ผูอ้ อก
ฉบับจริง
ตัวตน
เอกสาร
บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
สาเนา
0
ทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรอง
1
นิติบุคคล

4) ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)
5) หลักฐานที่
แสดงการเป็นผู้
มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

1

1

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

1

ฉบับ

เอกสารและหลักฐาน
อื่นตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด
เอกสารและหลักฐาน
อื่นตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด
เอกสารและหลักฐาน
อื่นตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด

ฉบับ

๑๐๕

17.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นสาเนาใบอนุญาตสิ่งปลูก
สร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
2) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ช่วยจาหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร

หน่วยงาน
จานวน
ภาครัฐ
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง
0

-

1

จานวน หน่วย
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
สาเนา เอกสาร
1
ฉบับ (เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)
0

ฉบับ

(เอกสารและหลักฐาน
อื่นๆตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

๑๖. ค่าธรรมเนียม
1)

อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหารพืน้ ที่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม - บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของ
ส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th/ ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
๑๙. หมายเหตุ การแจ้งผลการพิจารณา
1) ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วัน และ
ให้แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
๒) ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ตามข้อ 1) ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสาเนาแจ้งก.พ.ร.
ทราบทุกครั้ง

