
2



3

คํานํา

ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 ในกรณี
ท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทํา คูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตอง ยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ี
กําหนดใหยื่นคําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือประชาชนประสงคจะไดสําเนาคูมือดังกลาว ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีจัดสําเนาใหโดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับ
ประชาชนดวย ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม ใน
กรณีท่ีเห็นวาข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการใหผู
อนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ใหสวนราชการจัดใหมี
ศูนยบริการรวมเพ่ือรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตไว ณ ท่ี
เดียวกันตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด

ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ตามภารกิจงานท่ีตองพิจารณาอนุญาต
อันหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จํานวน 30 กระบวนงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกกับผูมารับบริการและผูใหบริการของรัฐ
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดสะดวก รวดเร็ว ยิ่งข้ึน จึงไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ข้ึน และทางผูจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือสําหรับประชาชน จะกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนและ
ผูสนใจ ไมมากก็นอย

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
21 กรกฎาคม 2558
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สารบัญ
หัวขอ หนา
คํานํา
สารบัญ
1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 1 - 6
2. การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามนั 7 - 15
(ระยะที่ 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต)
3. การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามนั 16 - 21
(ระยะที่ 2: ข้ันตอนออกใบอนุญาต)
4. การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 22 - 27
5. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามนั 28 - 36
(ระยะที่ 1 : ข้ันตอนการออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต)
6. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามนั 37 - 42
(ระยะที่ 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต)
7. การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย พ.ศ. 2499 43 - 50
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
8. การจดทะเบียนพาณิชย เปลีย่นแปลงรายการจดทะเบียน) 51 -57
ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
9. การจดทะเบียนพาณิชย (เลกิประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย 58 - 63
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
10. การขออนุญาตกอสรางตามมาตรา 21 64 - 76
11. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 77 - 89
12. การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 90 - 98
13. การแจงกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 99 - 111
14. การแจงดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 112 - 124
15. การแจงร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 125 - 131
16. การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร มาตรา 32 132 - 136
17. การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 32 137 - 141
18. การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตามาตรา 33 142 - 146
19.การแจงการขุดดิน 147 - 153
20. การแจงการถมดิน 154 - 160
21. การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 161 - 167
22. การรับเด็กเล็กอนุบาลเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษา 168 - 172
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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หัวขอ หนา
23. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 173 - 178
24. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 179 – 184
25. การรับชําระภาษีปาย 185 – 190
26. การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 191 - 196
27. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 197 - 206
28. การขอตอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 207 - 216
29. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 217 - 237
30. การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 238 - 266
บรรณานุกรม
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คูมือสําหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

1. ชื่อกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก

ผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการ

แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
12/05/2015 12:36

11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
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โทรศัพท 0 7576 4 101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา ๑๕.๓๐น.)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะโอนกิจการตามที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนใหย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตตามแบบ

ธพ.น .๕พรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองครบถวน
หมายเหตุ :
๑  .หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข /เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอ

และผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และสงเรื่องใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

1 วัน กองชาง -
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ

27 วัน กองชาง -

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต 2 วัน กองคลัง/กองชาง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
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2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) คําขอโอน
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น.๕)

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจ
ลงนาม)

2) หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร /
รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว

ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

3) สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใชที่ดิน
ของผูรับโอน
ใบอนุญาต

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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4) สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(เดิม)

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

5) สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

6) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

16. คาธรรมเนียม
1) ค าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3

คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
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4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๕เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
2) สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมและตัวอยางการกรอกแบบฟอรมไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูล
สําหรับประชาชน

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ศุภวัฒกฉิมทับ
อนุมัติโดย ขจรชัยผดุงศุภไลย
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 1 : ขั้นตอน
ออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

20. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคํา
ขอรับใบอนุญาต)

21. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
22. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
23. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
24. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกลาว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก

ผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

25. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
26. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
27. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
28. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0
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29. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ
น้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 12:13

30. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท 0 7576 4101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5/ ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

31. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผูรับใบอนุญาตรายใดประสงคที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการใหแตกตางไปจากที่

ได รับอนุญาตตองย่ืนขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ.น .๔
๒ .ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน
๓. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอ

และผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
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32. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และสงเรื่องใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

1 วัน กองชาง -

2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบ้ืองตน
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสรางระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ
ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ําปนเปอน
น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย
- แบบระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
- สิ่งปลูกสรางอ่ืนแลวแต
กรณี
- รายการคํานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เก่ียวของ

42 วัน กองชาง -
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจงผล
การพิจารณา

2 วัน กองชาง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

33. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

34. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) คําขอแกไข
เปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น.๔)

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง
นาม)

2) หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร /
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

3) สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(เดิม)

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

0 1 ชุด สําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(เดิม)

4) สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใชที่ดิน
กรณีขยายแนว
เขตสถาน
ประกอบการ

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

5) สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
ใหใชที่ดินหรือ

- 0 1 ชุด สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมให
ใชที่ดินหรือ
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

หนังสือยินยอม
จากหนวยงานที่
มีหนาที่ดูแลและ
รับผิดชอบที่ดิน
ดังกลาว

6) สําเนาหนังสือ
แจงการ
ตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมือง

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

7) แผนผังโดยสังเขป
แผนผังบริเวณ
และแบบกอสราง
ระบบความ
ปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบทอน้ํามัน
ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน
ระบบอุปกรณ
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟาระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาและสิ่ง
ปลูกสรางอ่ืน
แลวแตกรณี

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)
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8) รายการคํานวณ
ความมั่นคง
แข็งแรงและ
ระบบที่เก่ียวของ

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

9) หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพรอม
สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองที่
ใบอนุญาต)

10) สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

11) สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓

12) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

35. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

36. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

37. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1. แบบธพ.น. ๔เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
2) สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมและตัวอยางการกรอกแบบฟอรมไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูล
สําหรับประชาชน
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38. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 17/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ศุภวัฒกฉิมทับ
อนุมัติโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 2 : ขั้นตอน
ออกใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

39. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
40. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
41. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
42. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
43. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกลาว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก

ผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

44. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
45. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
46. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการ

แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน

47. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0
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48. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ
น้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 12:26

49. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหัดนครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท 0 7576 4101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

50. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตได

ดําเนินการกอสรางสถานประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เก่ียวของกําหนดมีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บน้ํามันระบบทอน้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัยครบถวนถูกตองแลว

๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน

๓. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :

๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอ
และผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
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51. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับหนังสือหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนดและสงเรื่องใหสํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

1 วัน กองชาง -

2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งกอสราง
- ผลการทดสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบทอน้ํามันและ
อุปกรณระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน กองชาง -

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต 2 วัน กองชาง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

52. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน



24

53. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร
จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1) ผลการทดสอบ
ถังเก็บน้ํามัน
ระบบทอน้ํามัน
และอุปกรณ
ระบบไฟฟาและ
ระบบปองกัน
อันตรายจาก
ฟาผาระบบ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

- 1 0 ชุด -

2) สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)



25

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา

3) สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

54. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

2) หากมีการติดต้ังภาชนะบรรจุน้ํามันเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตอยูกอนเดิมจะตองเสียคาธรรมเนียมการอนุญาต
ใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันในสวนที่เพิ่มเติมดวยเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2556
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -
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55. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

56. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ พ.ศ. ๒๕๕
2) สามารถ ดาวนโหลด แบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูล
สําหรับประชาชน

57. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 17/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ศุภวัฒกฉิมทับ
อนุมัติโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ
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คูมือสําหรับประชาชน: การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

58. ชื่อกระบวนงาน:การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
59. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
60. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
61. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
62. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก

ผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

63. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
64. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
65. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการ

แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน

66. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน350
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 350
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

67. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
12/05/2015 10:48
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68. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
โทรศัพท 0 7577 64101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

69. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่๓๑ธันวาคมของปนั้นการตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตามแบบธพ.น. ๓

พรอมเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนภายใน๖๐วันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หมายเหตุ :

๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคํา
ขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด

70. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวน

1 วัน กองชาง -
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และสงเรื่องใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล
การตรวจสอบความ
ปลอดภัย - เอกสาร
หลักฐานประกอบโดยมี
ระยะเวลาพิจารณาดังนี้ -
กรณีย่ืนเรื่องในเดือน
พฤศจิกายนใชระยะเวลา
พิจารณา 42 วัน - กรณีย่ืน
เรื่องในเดือนธันวาคมใช
ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน

42 ถึง 72 วัน กองชาง -

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต 2 วัน กองชาง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วัน

71. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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72. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0 1 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) คําขอตออายุ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๓)

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง
นาม)

2) สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

3) สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

73. คาธรรมเนียม
1. คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -
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2. คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

74. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

75. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๓เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
2) สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูล
สําหรับประชาชน

76. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ศุภวัฒกฉิมทับ
อนุมัติโดย ขจรชัยผดุงศุภไลย
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ
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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 1 : ขั้นตอนออกคําสั่ง
รับคําขอรับใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

77. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ
ใบอนุญาต)

78. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
79. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
80. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
81. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกลาว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก

ผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

82. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
83. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
84. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
85. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0
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86. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
(ระยะที่๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13

87. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท 0 7576 4101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

88. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภทก, ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองตองย่ืน

ขออนุญาตและตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันไดซึ่ง
- สถานีบริการน้ํามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งต้ังอยูในพื้นที่ที่

ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอย
กวา๑๒เมตรหรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไม
นอยกวา๑๐เมตรและเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน

- สถานีบริการน้ํามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งต้ังอยูในพื้นที่ที่
ติดเขตถนนสาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา๑๒เมตรหรือ
ติดเขตถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา๑๐เมตรและ
เก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน

- สถานีบริการน้ํามันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกที่เก็บ
น้ํามันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ํามันที่มีปริมาณไมเกิน๕,๐๐๐ลิตรไว
ในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดินอีกดวยก็ไดการเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น

- สถานีบริการน้ํามันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐
ลิตรขึ้นไปไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ํามันใตพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดต้ังภายในโปะเหล็กเพื่อใหบริการแก
เรือการเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดต้ังภายในโปะเหล็กใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น
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๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน

๓. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอ

และผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด

89. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับคําขอและ
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่กําหนด
และสงเรื่องใหสํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

1 วัน กองชาง -
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2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบ้ืองตน
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสรางระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ
ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ําปนเปอน
น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย
- แบบระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
- สิ่งปลูกสรางอ่ืนแลวแต
กรณี
- รายการคํานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เก่ียวของ

42 วัน กองชาง -

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจงผล
การพิจารณา

2 วัน กองชาง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

90. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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91. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) คําขอรับ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๑)

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลง
นาม)

2) หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ผูรับมอบอํานาจ ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

3)

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใชที่ดิน
เชนโฉนดที่ดิน /
น.ส.๓ / น.ส.๓ก
/ ส.ค.๑เปนตน

กรมที่ดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4)

สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
ใหใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
จากหนวยงานที่
มีหนาที่ดูแลและ
รับผิดชอบที่ดิน
ดังกลาว

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

5) สําเนาหนังสือ
แจงการ
ตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมือง

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

6) แผนผัง
โดยสังเขป
แผนผังบริเวณ
และแบบกอสราง

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ระบบความ
ปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบทอน้ํามัน
ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน
ระบบอุปกรณ
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟาระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาและสิ่ง
ปลูกสรางอ่ืน
แลวแตกรณี

7) รายการคํานวณ
ความมั่นคง
แข็งแรงและ
ระบบที่เก่ียวของ

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

8) หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพรอม
สําเนา
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองที่
ใบอนุญาต)

9) สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ

- 0 1 ชุด (ใหนํามาย่ืนกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

อนุญาตทําทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา

ถูกตองทุกหนา)

10) สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓

- 0 1 ชุด (ใหนํามาย่ืนกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

11) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -
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92. คาธรรมเนียม
1) ไมมี

คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

93. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

94. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบธพ.น. ๑เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
2) สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูล
สําหรับประชาชน

95. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 17/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ศุภวัฒกฉิมทับ
อนุมัติโดย ขจรชัยผดุงศุภไลย
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ
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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

96. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
97. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
98. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
99. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
100. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกลาว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ย่ืนแบบคํา

ขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก

ผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

101. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
102. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
103. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับ

การ
แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน

104. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
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จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0
105. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน

(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 10:39
106. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท 0 75764 101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

107. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการกอสรางสถาน

ประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เก่ียวของกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันระบบ
ทอน้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวนถูกตองแลว

๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน

๓. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒

หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคํา

ขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
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๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม
ติดแสตมปสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด

108. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับหนังสือหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนดและสงเรื่องใหสํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

1 วัน กองชาง -

2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งกอสราง
- ผลการทดสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบทอน้ํามันและ
อุปกรณระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน กองชาง -

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต 2 วัน กองชาง -
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

109. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

110. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) ผลการทดสอบ
ถังเก็บน้ํามัน
ระบบทอน้ํามัน
และอุปกรณ
ระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาระบบ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

- 1 0 ชุด -

2) สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําทาง
เชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา

3) สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท
ที่๓

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

111. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2556
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คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

112. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

113. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1. แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่๒สถานที่ย่ืนแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
2) สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูล
สําหรับประชาชน

114.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 17/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ศุภวัฒกฉิมทับ
อนุมัติโดย ขจรชัยผดุงศุภไลย
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง  ฝายจัดเก็บรายได  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย

115. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา

116.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการคา
117. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
118. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน
119. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1.กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
2. พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
3. ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
วาดวยทะเบียนพาณิชย
4. ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
5. ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6. ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7. ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

8. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ.
2555
9. คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
10. พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
11.ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549
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120. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
121. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
122. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
123. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

124. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 01
125. ชองทางการใหบริการ

1. สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง ฝายจัดเก็บรายได) หมูที่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท : 0 7576 4101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
(ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

126. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับต้ังแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลด
จาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไม
สมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหรือผู ไดรับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
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127. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล

30 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

3) การพิจารณา นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจาหนาที่บันทึก
ขอมูลเขาระบบ/จัดเตรียม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร

15 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยให
ผูย่ืนคําขอ

10 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

128. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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129. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบ
บทพ.)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1 0 ฉบับ -

2) หนังสือใหความ
ยินยอมใหใช
สถานที่ต้ัง
สํานักงานแหง
ใหญโดยให
เจาของรานหรือ
เจาของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และใหมีพยานลง
ชื่อรับรองอยาง
นอย 1 คน

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน )

3) สําเนาทะเบียน
บานที่แสดงให
เห็นวาผูใหความ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน )
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ยินยอมเปนเจา
บานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมี
ผูใหความ
ยินยอมเปนผูเชา
หรือเอกสารสิทธิ์
อยางอ่ืนที่ผูเปน
เจาของ
กรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความ
ยินยอมพรอมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกตอง

4) แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง
โดยสังเขปพรอม
ลงนามรับรอง
เอกสาร

- 1 0 ฉบับ -

5) หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท

- 1 0 ฉบับ -

6) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ผูรับมอบอํานาจ
(ถามี) พรอมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกตอง

7) สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให
เปนผูจําหนาย
หรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจาก
เจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาที่ขาย
หรือใหเชาหรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อ
ขายจาก
ตางประเทศ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให
เชาแผนซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน
แผนวีดิทัศนดีวีดี
หรือแผนวีดีทัศน
ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เก่ียวกับ
การบันเทิง)

8) หนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคาอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญ
มณี)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

หรืออาจมาพบ
เจาหนาที่เพื่อทํา
บันทึกถอยคํา
เก่ียวกับ
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทุนพรอม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได

130. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)

คาธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

131. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง/ฝายจัดเก็บรายได) หมูที่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง
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132. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ
ประชาชน

133.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย Vimolrat Pentrakul
อนุมัติโดย Samruay Daengduang
เผยแพรโดย APICHITRA APIRACHAJIT
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝายจัดเก็ยรายได องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย

134. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา

135.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการคา
136. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
137. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน
138. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1. กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
2. ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
วาดวยทะเบียนพาณิชย
3. ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
4. ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5. ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6. ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ .ศ.
2555
8. คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
9. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549
10. คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ

139. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
140. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
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141. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที

142. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

143. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 05
144. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวตําบลนาทราย (กองคลัง ฝายจัดเก็บรายได ) หมูที่ 1

ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท : 0 75764 101 ตอ 3 หรือ 0 75764 101 ตอ 5
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

145. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ไดจดทะเบียนไวจะตองย่ืนคํา

ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนย่ืนจดทะเบียนแทนก็

ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวน

โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่

ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไม
สมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองย่ืนเพิ่มเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล

30 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

3) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใหผูย่ืนคํา
ขอ

10 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

146. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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147. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู
ประกอบพาณิชย
กิจพรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียน
บานของผู
ประกอบพาณิชย
กิจพรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบ
บทพ.)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1 0 ฉบับ -

2) (ตนฉบับ)
หนังสือใหความ
ยินยอมใหใช
สถานที่ต้ัง
สํานักงานแหง
ใหญโดยให
เจาของรานหรือ
เจาของ

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน )
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

กรรมสิทธิ์ลงนาม
และใหมีพยานลง
ชื่อรับรองอยาง
นอย 1 คน

3) สําเนาทะเบียน
บานที่แสดงให
เห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจา
บานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมี
ผูใหความ
ยินยอมเปนผูเชา
หรือเอกสารสิทธิ์
อยางอ่ืนที่ผูเปน
เจาของ
กรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความ
ยินยอมพรอมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกตอง

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิได
เปนเจาบาน)

4) แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง
โดยสังเขปพรอม
ลงนามรับรอง
เอกสาร

- 1 0 ฉบับ -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

5) หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท

- 1 0 ฉบับ -

6) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
(ถามี) พรอมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกตอง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

7) ใบทะเบียน
พาณิชย (ฉบับ
จริง)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1 0 ฉบับ -

148. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม (คร้ังละ)

คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -
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149. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง/ฝายจัดเก็บรายได) หมูที่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

150. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ
ประชาชน

151.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย Vimolrat Pentrakul
อนุมัติโดย Samruay Daengduang
เผยแพรโดย APICHITRA APIRACHAJIT
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝายจัดเก็บรายได องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย

152. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา

153.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการคา
154. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
155. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน
156. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549
2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ.
2555
3. ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4. ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5. กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
6. คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย
7. คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ

8) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยทะเบียนพาณิชย

9) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499

10) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
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157. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
158. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
159. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
160. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

161. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 09
162. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง ฝายจัดเก็บรายได) หมูที่ 1

ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280/ ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
โทรศัพท : 0 7576 4101 ตอ 3 หรือ โทรสาร 0 -7576 4101 ตอ 5
(ใหบริการกับสถานประกอบการทุกแหงที่มีที่ต้ังอยูในพื้นที่ตําบลนาทราย)
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

163. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไวตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเชน

ขาดทุนไมประสงคจะประกอบการคาตอไปเจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหางหุนสวนบริษัท
ใหย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วันนับต้ังแตวันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13)

2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเองเชนวิกลจริตตายสาบสูญ
เปนตนใหผูที่มีสวนไดเสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรย่ืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทน
ผูประกอบพาณิชยกิจนั้นไดโดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพรอมแนบเอกสาร
หลักฐานการที่ผูประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมาย่ืนคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเองเชนใบมรณบัตรคําสั่งศาลเปนตน

3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถย่ืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนย่ืน
แทนก็ได
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4.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน

5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตอง
ย่ืนเพิ่มเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนา มบันทึก
ดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผู ย่ืนคําขอหรือผู ไดรับมอบอํานาจไว เปนหลักฐาน

164. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล

30 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

3) การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชยใหผูย่ืนคํา
ขอ

10 นาที กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
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165. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

166. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่
ย่ืนคําขอแทน
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) คําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบ
บทพ.)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1 0 ฉบับ -

2) ใบทะเบียน
พาณิชย (ฉบับ
จริง)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1 0 ฉบับ -

3) สําเนาใบมรณ
บัตรของผู
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก
กรรม) โดยให

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ทายาทที่ย่ืนคํา
ขอเปนผูลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง

4) สําเนาหลักฐาน
แสดงความเปน
ทายาทของผูลง
ชื่อแทนผู
ประกอบพาณิชย
กิจซึ่งถึงแกกรรม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

5) หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท

- 1 0 ฉบับ -

6) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
(ถามี) พรอมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกตอง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

167. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ)

คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -
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2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ -

168. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง ฝายจัดเก็บรายได) หมูที่ 1 ตําบล
นาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

169. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ
ประชาชน

170.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย Vimolrat Pentrakul
อนุมัติโดย Samruay Daengduang
เผยแพรโดย APICHITRA APIRACHAJIT
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

171. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
172.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
173. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
174. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
175. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

176. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
177. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
178. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
179. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

180. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 14:43

181. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท 0 7576 4101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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182. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่
ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ
จําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี

183. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนคําขออนุญาตกอสราง
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)

2) การพิจารณา ย่ืนคําขออนุญาตกอสราง
อาคารพรอมเอกสาร

2 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)

3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสราง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ

7 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร
(น.1)

35 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

184. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

185. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบคําขอ
อนุญาตกอสราง

- 1 0 ชุด -



72

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

อาคาร (แบบข.
1)

2) โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา
กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหกอสราง
อาคารในที่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

3) ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

แนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

4) กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป๓๐บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติ
บุคคล)

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

6) หนังสือยินยอม
ใหชิดเขตที่ดิน
ตางเจาของ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

(กรณีกอสราง
อาคารชิดเขต
ที่ดิน)

7) หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

8) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

9) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

10) รายการคํานวณ
โครงสรางแผน
ปกระบุชื่อ
เจาของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่
กอสรางชื่อ
คุณวุฒิที่อยูของ
วิศวกรผูคํานวณ
พรอมลงนามทุก
แผน (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่กอสราง
ดวยวัสดุถาวร
และทนไฟเปน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

สวนใหญ) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ต้ังอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2540 ตอง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง
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11) กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือคา
fc’> 173.3 ksc.
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือไดวิศวกร
ผูคํานวณและผู
ขออนุญาตลง
นาม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

12) กรณีอาคารที่เขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุม
เหล็กไมนอยกวา
ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต

13) หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

14) หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

15) แบบแปลนและ - 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
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รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)

เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

16) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปรับอากาศ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

17) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ไฟฟา

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

18) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
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19) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

20) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ประปา

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

21) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ลิฟต

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

186. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม
- คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 20 บาท
หมายเหตุ -
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187. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

188. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน

189.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

190. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
191.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
192. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
193. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
194. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
195. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
196. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
197. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
198. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

199. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 15:21

200. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท 0 75764 101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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201. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่
ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ
จําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี

202. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนความประสงคดัดแปลง
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสราง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

7 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

4) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)

35 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

203. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

204. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบคําขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร (แบบข.
1)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

2) ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
เดิมที่ไดรับ
อนุญาตหรือใบ
รับแจง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

3) โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา
กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหกอสราง
อาคารในที่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

4) ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

5) กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

6) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติ
บุคคล)

7) หนังสือยินยอม
ใหชิดเขตที่ดิน
ตางเจาของ
(กรณีกอสราง
อาคารชิดเขต
ที่ดิน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

8) หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

9) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)

10) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

11) รายการคํานวณ
โครงสรางแผน
ปกระบุชื่อ
เจาของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่
กอสรางชื่อ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

คุณวุฒิที่อยูของ
วิศวกรผูคํานวณ
พรอมลงนามทุก
แผน (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่กอสราง
ดวยวัสดุถาวร
และทนไฟเปน
สวนใหญ) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ต้ังอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

พ.ศ. 2550 ตอง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง

12) กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือคา
fc’> 173.3 ksc.
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือไดวิศวกร
ผูคํานวณและผู
ขออนุญาตลง
นาม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

13) กรณีอาคารที่เขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ตองมีระยะของ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุม
เหล็กไมนอยกวา
ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต

14) หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

15) หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

กอสรางพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน)

16) แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

17) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปรับอากาศ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

18) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ไฟฟา

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

19) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม

- 1 1 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

20) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

21) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ประปา

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

22) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ลิฟต

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
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205. คาธรรมเนียม
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม
- คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 10 บาท
หมายเหตุ -

206. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

207. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน

208.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

209. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
210.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
211. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
212. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
213. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

214. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
215. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
216. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
217. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

218. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
21/05/2558 15:48

219. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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220. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร

และอาคารที่อยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวา๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งเจา
พนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวย เหตุผลใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแต
ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได
ขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี

221. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนขออนุญาตรื้อถอน
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสราง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ

7 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)

35 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

222. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

223. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบคําขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร (แบบข.
1)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

2) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผูออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการ
และสิ่งปองกัน
วัสดุรวงหลนใน
การรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

3) โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา
กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหรื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน

4) ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

5) กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ

6) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติ
บุคคล)

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

7) กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ
บัตรประชาชน
และสําเนา

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ทะเบียนของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของอาคาร
(กรณีเจาของ
อาคารเปนนิติ
บุคคล)

8) หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

9) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)



102

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

(กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)

10) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

224. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522
- คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 10 บาท
หมายเหตุ -



103

225. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

226. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน

227.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

228. ชื่อกระบวนงาน:การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
229.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
230. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
231. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
232. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

233. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
234. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
235. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
236. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

237. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:00

238. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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239. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ตามมาตรา 39ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผู
แจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
สั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วัน
นับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการกอสรางอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงาน
ทองถ่ินไดตรวจพบวาการกอสรางอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
คํานวณของอาคารที่ไดย่ืนไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวง
ใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว

240. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนแจงกอสรางอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
กอสรางอาคาร)

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง

2 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
กอสรางอาคาร)

3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสราง

7 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
กอสรางอาคาร)
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

4) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูย่ืนแจงทราบ

35 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
กอสรางอาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

241. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

242. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบการแจง
กอสรางอาคาร
ตามที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
กําหนดและ
กรอกขอความให
ครบถวน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

2) โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา
กรณีผูแจงไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหกอสราง
อาคารในที่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

3) ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

4) กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของ

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ที่ดินเปนนิติ
บุคคล)

6) หนังสือยินยอม
ใหชิดเขตที่ดิน
ตางเจาของ
(กรณีกอสราง
อาคารชิดเขต
ที่ดิน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

7) หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

8) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

9) หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน)

10) หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

11) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

12) รายการคํานวณ
โครงสรางแผน
ปกระบุชื่อ
เจาของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่
กอสรางชื่อ
คุณวุฒิที่อยูของ
วิศวกรผูคํานวณ
พรอมลงนามทุก
แผน (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่กอสราง
ดวยวัสดุถาวร
และทนไฟเปน
สวนใหญ) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ต้ังอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถ
รับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง

13) กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือคา
fc’> 173.3 ksc.
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือไดวิศวกร
ผูคํานวณและผู
ขออนุญาตลง
นาม

14) กรณีอาคารที่เขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุม
เหล็กไมนอยกวา
ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

15) แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)

ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

16) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

17) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ไฟฟา (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

18) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

19) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

20) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ประปา (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

21) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ลิฟต (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
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243. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522
- คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตกอสราง 20 บาท
หมายเหตุ -

244. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

245. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน

246.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

247. ชื่อกระบวนงาน:การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
248.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
249. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
250. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
251. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

252. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
253. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
254. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
255. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

256. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:36

257. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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258. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานท

องถ่ินตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบใน
ภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา๓๙ทวิใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและ
ภายใน๑๒๐วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ไดแจงไวถา
เจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดย่ืนไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง
หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอ
ทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว

259. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนแจงดัดแปลงอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง

2 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสราง

7 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

4) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูย่ืนแจงทราบ

35 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

260. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

261. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบการแจง
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
กําหนดและ
กรอกขอความให
ครบถวน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

2) ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจง
กอสรางอาคาร
เดิมที่ไดรับ
อนุญาต

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

3) โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา
กรณีผูแจงไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหกอสราง
อาคารในที่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

4) ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

5) กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

6) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติ
บุคคล)

7) หนังสือยินยอม
ใหชิดเขตที่ดิน
ตางเจาของ
(กรณีกอสราง
อาคารชิดเขต
ที่ดิน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

8) หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

9) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

(ระดับวุฒิ
วิศวกร)

10) หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

11) หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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12) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

13) รายการคํานวณ
โครงสรางแผน
ปกระบุชื่อ
เจาของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่
กอสรางชื่อ
คุณวุฒิที่อยูของ
วิศวกรผูคํานวณ
พรอมลงนามทุก
แผน (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่กอสราง
ดวยวัสดุถาวร
และทนไฟเปน
สวนใหญ) กรณี
อาคารบาง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ประเภทที่ต้ังอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง

14) กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือคา

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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fc’> 173.3 ksc.
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือไดวิศวกร
ผูคํานวณและผู
ขออนุญาตลง
นาม

15) กรณีอาคารที่เขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุม
เหล็กไมนอยกวา
ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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16) แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

17) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

18) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ไฟฟา (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

19) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
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(ระดับวุฒิ
วิศวกร)

20) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

21) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ประปา (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

22) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ลิฟต (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

262. คาธรรมเนียม
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1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

263. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

264. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน

265.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

266. ชื่อกระบวนงาน:การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
267.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
268. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
269. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
270. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

271. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
272. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
273. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15วัน
274. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

275. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:57

276. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคกรบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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277. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ

อาคารและอาคารที่อยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวา 2เมตรโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพน  ักงานทองถ่ินตามมาตรา 39ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงาน

ทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับ
แจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไมถูกตองหรื อไมครบถวน
ตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวน
ภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับ
แตวันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารที่ไดแจงไวแผนผัง
บริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดย่ืนไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
278. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนแจงรื้อถอนอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการรื้อถอน
อาคาร)

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง

2 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพืน้ที่
ที่จะดําเนิน
การรื้อถอน
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน

279. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
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ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

280. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบการแจงรื้อ
ถอนอาคาร
ตามที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
กําหนดและ
กรอกขอความให
ครบถวน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

2) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบ
ขั้นตอนและสิ่ง
ปองกันวัสดุหลน
ในการรื้อถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ควบคุม)
3) โฉนดที่ดินน.ส.3

หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา
กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหรื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

4) ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบทาย (กรณี

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

5) กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

6) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติ
บุคคล)

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

7) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)

8) หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการรื้อ
ถอนพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

9) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

(พ.ศ.2528)

281. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.

2522
- คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต รื้อถอน อาคาร  ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ -

282. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

283. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน
284.หมายเหตุ

-วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

285. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
286.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
287. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
288. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
289. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

290. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
291. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
292. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน
293. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

294. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคาร 21/05/2558 17:06

295. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย  อําเภอเมือง

จังหวัดนคศรีธรรมราช 80280/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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296. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใช
ไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาตนั้น

297. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนขอตออายุใบอนุญาต
พรอมเอกสาร

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)

3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึง
ขั้นตอนใดและแจงใหผุขอ
ตออายุใบอนุญาตทราบ
(น.1)

2 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน

298. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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299. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบคําขอตอ
อายุใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนยาย
อาคารดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเขาออกของ
รถเพื่อการย่ืน
(แบบข. 5)

- 1 0 ชุด -

2) สําเนา
ใบอนุญาต
กอสรางดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยาย
อาคารแลวแต

- 0 1 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

กรณี
3) หนังสือแสดง

ความยินยอม
ของผูควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

- 1 0 ชุด -

4) หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผูควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

- 1 0 ชุด -

300. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.

2522
- คาธรรมเนียมในการตอไปอนุญาต 10 บาท
หมายเหตุ -
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301. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

302. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ
ประชาชน

303.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

304. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32
305.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
306. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
307. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
308. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
309. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
310. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
311. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15วัน
312. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

313. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน]การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32

314. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท 0 7576 4101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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315. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เ ม่ื อผู  ไ ด รั บ ใบอนุญาตให  ก อสร  า งดั ดแปลงหรือ เคลื่ อนย ายอาคารประเภทควบ คุมการใช  หรื อผู แจ  ง

ตามมาตรา 39 ทว3ิ ดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบ อาคารท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนดเพ่ือทําการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้น เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง

ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นว าการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร นั้นเปนไปโดยถูกตอง
ตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตาม

มาตรา39ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา39 ทวิได

316. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนแจงและเสีย
คาธรรมเนียม

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา
32)

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา
32)

3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
อาคารที่กอสรางแลวเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง

7 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อ. 6 และแจงใหผูขอมารับ
ใบน.1

กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา
32)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน

317. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

318. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบคําขอ
ใบรับรองการ
กอสรางอาคาร
ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนยาย
อาคาร (แบบข.
๖)

- 1 0 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

2) ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
เดิมที่ไดรับ
อนุญาตหรือใบ
รับแจง

- 1 0 ชุด -

3) หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจาของ
อาคาร (กรณีผู
ครอบครอง
อาคารเปนผูขอ
อนุญาต)

- 1 0 ชุด -

4) ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคาร (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่
ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช
ไดรับใบรับรอง
หรือไดรับ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว)

- 1 0 ชุด -

5) หนังสือรับรอง
ของผูควบคุมงาน
รับรองวาได
ควบคุมงาน
เปนไปโดย

- 1 0 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ถูกตองตามที่
ไดรับใบอนุญาต

319. คาธรรมเนียม
1เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

320. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

321. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน
322.หมายเหตุ

-วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

323. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
324.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
325. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
326. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
327. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

328. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
329. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
330. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 25วัน
331. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

332. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
21/05/2558 16:40

333. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช 80280
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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334. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช

อาคารดังกลาวเพื่อกิจการควบคุมการใชและกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งหระสงคใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือไดแจงเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว
335. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนขออนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร)

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

5 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร)

3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสราง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

7 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร
)
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร (น.5)

12 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน

336. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

337. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบคําขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร
(แบบข. 3)

- 1 0 ชุด -
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2) สําเนาหรือ
ภาพถายเอกสาร
แสดงการเปน
เจาของอาคาร
หรือผูครอบครอง
อาคาร

- 0 1 ชุด -

3) หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจาของ
อาคาร (กรณีผู
ครอบครอง
อาคารเปนผูขอ
อนุญาต)

- 1 0 ชุด -

4) ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคาร (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่
ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช
ไดรับใบรับรอง
หรือไดรับ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว)

- 1 0 ชุด -

5) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน

- 5 0 ชุด -
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6) รายการคํานวณ
โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผูออก
แบบ (เฉพาะ
กรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงการ
ใชอาคารทําใหมี
การเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักบรรทุก
บนพื้นอาคาร
มากขึ้นกวาที่
ไดรับอนุญาตไว
เดิม

- 1 0 ชุด -

7) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณพรอม
สําเนาหรือ
ภาพถาย
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

- 1 0 ชุด -
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338. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

339. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

340. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน

341.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

342. ชื่อกระบวนงาน:การแจงขุดดิน
343.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
344. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
345. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
346. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

347. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
348. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
349. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน
350. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

351. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงขุดดิน 21/05/2558 13:55
352. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธณรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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353. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้

1.1 การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ
ไดแก

1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี

องคการบริหารสวนทองถ่ินซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทํา

การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ
พื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทําที่ขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อ
เปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงให
แกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงให
แกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่
กํ า หน ด ให เ จ า พ นั ก ง า นท อ ง ถ่ิ น ออ กใ บ รับ แ จ ง ให แ ก ผู แจ ง ภ า ย ใน 3วั น นับ แ ต วั นที่ ไ ด รั บ แจ ง ที่ ถู กต อ ง
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการขุด
ดินตามที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

1 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน)

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน 5 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการขุด
ดินตามที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

1 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน)

ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง)

สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน)

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

354. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

355. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แผนผังบริเวณที่
ประสงคจะ
ดําเนินการขุดดิน

- 1 0 ชุด -

2) แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง

- 1 0 ชุด -

3) แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน

- 1 0 ชุด -

4) โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน)

5) หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนย่ืนแจง
การขุดดิน

- 1 0 ชุด -

6) หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อ่ืน

- 1 0 ชุด -

7) รายการคํานวณ
(วิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณการขุด
ดินที่มีความลึก

- 1 0 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

จากระดับพื้นดิน
เกิน๓เมตรหรือ
พื้นที่ปากบอดิน
เกิน 10,000
ตารางเมตรตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมตํ่ากวา
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความ
ลึกเกินสูง 20
เมตรวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปน
ผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)

8) รายละเอียดการ
ติดต้ังอุปกรณ
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

9) ชื่อผูควบคุมงาน
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นที่ปาก
บอดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นที่
ตามที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนด
ผูควบคุมงาน
ตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

- 1 0 ชุด -

356. คาธรรมเนียม
- คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดิน ฉบับละ 500 บาท
- คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร หนาละ 1 บาท
หมายเหตุ -

357. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ
(1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
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2. ทางโทรศัพท : 0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย กองชาง หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข องคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 7576 4101 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของ ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย)

358. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน

359.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ชัยธัชกัณฐวิจิตร
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK



160

คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

360. ชื่อกระบวนงาน:การแจงถมดิน
361.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
362. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
363. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
364. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

365. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
366. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
367. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน
368. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

369. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงถมดิน 21/05/2558 14:26
370. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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371. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังน้ี

1.1 การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใชบังคับไดแก

1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี

องคการบริหารสวนทองถ่ินซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ

ประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000
ตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไม
เปนการขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน

2. การพิจารณารับแจงการถมดิน
เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7

วันนับแตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแต
วันที่มีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับ
แจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง

3.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ



162

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการถม
ดินตามที่กําหนดใหเจา

พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง)

5 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง

1 วัน กองชาง (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

372. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

373. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แผนผังบริเวณที่
ประสงคจะ
ดําเนินการถมดิน

- 1 0 ชุด -

2) แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง

- 1 0 ชุด -

3) แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน

- 1 0 ชุด -

4) โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน)

5) หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนย่ืนแจง
การถมดิน

- 1 0 ชุด -

6) หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อ่ืน

- 1 0 ชุด -

7) รายการคํานวณ
(กรณีการถมดิน
ที่มีพื้นที่ของเนิน
ดินติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน

- 1 0 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ต้ังแต 2 เมตรขึ้น
ไปวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปน
ผูไดรับ
ใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมตํ่ากวา
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีพื้นที่
เกิน 2,000
ตารางเมตรและ
มีความสูงของ
เนินดินเกิน 5
เมตรวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปน
ผูไดรับ
ใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

8) ชื่อผูควบคุมงาน
(กรณีการถมดิน
ที่มีพื้นที่ของเนิน
ดินติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ต้ังแต 2 เมตรขึ้น
ไปตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

- 1 0 ชุด -

9) ชื่อและที่อยูของผู
แจงการถมดิน

- 1 0 ชุด -

374. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอ ฉบับละ 500 บาท

หมายเหตุ -
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375. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย กองชาง หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท : 0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ของ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 7576 4101 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย)

376. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน

377.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

378. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
379.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
380. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
381. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
382. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ .ศ.
2548

383. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
384. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
385. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
386. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

387. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 22/05/2558
16:47

388. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช /ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ยกเวนวันหยุดราชการ) ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ

389. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๔๘กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหย่ืน
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คําขอตอผูบริหารทองถ่ินที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบ
อํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได

หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือผูที่ อยู
อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน

วิธีการ
1. ผูปวยเอดสย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณที่ทําการองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ

เดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบ้ียยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปย่ืนความประสงคตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม

390. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูที่ประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูรับมอบ
อํานาจย่ืนคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

45 นาที สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา : 45
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทราย
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2) การพิจารณา ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัติ

15 นาที สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา : 15
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทราย

3) การพิจารณา ตรวจสภาพความเปนอยู
และคุณสมบัติของผูที่

ประสงครับการสงเคราะห

3 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 3 วันนับจาก
ไดรับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทราย

4) การพิจารณา จัดทําทะเบียนประวัติพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร
พิจารณา

2 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความเปนอยู
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย
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5) การพิจารณา พิจารณาอนุมัติ 7 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 7 วันนับแต
วันที่ย่ืนคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. ผูรับผิดชอบคือ
ผูบริหารองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน
3. กรณีมี
ขอขัดของเก่ียวกับ
การพิจารณา
ไดแกสภาพความ
เปนอยูคุณสมบัติ
หรือขอจํากัดดาน
งบประมาณ
จะแจงเหตุขัดของ
ที่ไมสามารถให
การสงเคราะหใหผู
ขอทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน

391. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

392. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา

- 0 1 ชุด -

2) ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

- 0 1 ชุด -

3) สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนา
(กรณีที่ผูขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู
ประสงคขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)

- 0 1 ชุด -

4) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย

- 0 1 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให
ดําเนินการแทน)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

393. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

394. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท : 0 7576 4101 ตอ 2
3. ทางไปรษณีย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 101 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย)

395. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน

396.หมายเหตุ
-วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย รามจินตมาศ
อนุมัติโดย ชัยพัฒนไชยสวัสด์ิ
เผยแพรโดย AREEYA

KONGKANCHANATHIP
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับเด็กเล็กเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

397. ชื่อกระบวนงาน:การรับเด็กเล็กเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

398.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน
399. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
400. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
401. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1.พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548
3. มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

402. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
403. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
404. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
405. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

406. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 27/05/2558 09:19

407. ชองทางการใหบริการ
สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย หมูที่ 2 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช/ติดตอดวยตนเอง
ระยะเวลาเปดใหบริการ
(1) เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
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(มีพักเที่ยง) ที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาทราย

(2) เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 07:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง) ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย หมูที่ 2 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมรา
หมายเหตุ –

408. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การรับเด็กเล็กเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเขาศึกษาใน

ระดับชั้นเด็กเล็กศึกษาปที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุระหวาง 2 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ ที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกคนโดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษาและประกาศ
รายละเอียดเก่ียวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปดไว ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา
พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียน
ใหผูปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน

409. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูปกครองย่ืนเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อสง
เด็ก เขาเรียนในสถานศึกษา
ตามวันเวลาและสถานที่ที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกาศกําหนด

1 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา : 1
วันสถานที่รับ
สมัครตามแตละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบล
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นาทราย

2) การพิจารณา การพิจารณารับเด็กเขา
เรียน

7 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วันนับ
จากวันปดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนสวนตําบลนา
ทราย

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน

410. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

411. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) สูติบัตรนักเรียน
ผูสมัคร

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2) ทะเบียนบานของ
เด็กเล็ก/บิดา

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

มารดาหรือ
ผูปกครอง

นักเรียนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

3) ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)

- 1 1 ฉบับ -

4) รูปถายของ
นักเรียนผูสมัคร
ขนาดตามที่
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือ
สถานศึกษา
กําหนด

- 3 0 ฉบับ -

5) กรณีไมมีสูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไมมีสูติบัตร
ใหใชเอกสาร
ดังตอไปนี้แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรือ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกใหใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไมมี
เอกสารตาม (1)
ใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองทํา
บันทึกแจงประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอรมที่ทาง
องคกรปกครอง
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

สวนทองถ่ิน
กําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

412. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
413. ชองทางการรองเรียน

ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 2
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

414. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน
415.หมายเหตุ-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ศิริวัฒนทองออน
อนุมัติโดย ยิษฐาแววศรี
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK
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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

416. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ
417.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
418. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
419. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
420. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพ.ศ. 2553

421. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
422. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
423. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
424. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

425. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ
22/05/2558 11:38

426. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห ) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280/ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)
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427. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความ
พิการในปงบประมาณถัดไปณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนด

หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ

ในการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับ
เงินเบ้ียความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
ผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี

ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณีย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว

วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณีย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณสถานที่
และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด

2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบ้ียความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปน
ผูไดลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้แลว

3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบ้ียความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบ้ียความพิการตองไป
แจงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไป
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428. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูที่ประสงคจะขอรับเบ้ีย
ความพิการใน
ปงบประมาณถัดไปหรือ
ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

20 นาที สํานักงานปลัด/
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห

(1. ระยะเวลา : 20
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทราย

2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียน

10 นาที สํานักงานปลัด/
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห

(1. ระยะเวลา : 10
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทราย

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

429. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

430. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัวคน
พิการตาม
กฎหมายวาดวย
การสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพรอม
สําเนา

- 0 1 ชุด พรอมรับรอง
สําเนา

2) ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

- 0 1 ชุด พรอมรับรอง
สําเนา

3) สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนา
(กรณีที่ผูขอรับ
เงินเบ้ียความ
พิการประสงค
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)

- 0 1 ชุด พรอมรับรอง
สําเนา

4) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออก
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูดูแลคนพิการ
ผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษผู
อนุบาลแลวแต

- 0 1 ชุด พรอมรับรอง
สําเนา
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

กรณี (กรณีย่ืนคํา
ขอแทน)

5) สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของ
ผูดูแลคนพิการ
ผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษผู
อนุบาลแลวแต
กรณี (กรณีที่คน
พิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดย
ชอบคนเสมือนไร
ความสามารถ
หรือคนไร
ความสามารถให
ผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษ
หรือผูอนุบาล
แลวแตกรณีการ
ย่ืนคําขอแทน
ตองแสดง
หลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว)

- 0 1 ชุด พรอมรับรอง
สําเนา

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

431. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

17.ชองทางการรองเรียน
1. ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท : 0 7576 4101 ตอ 2
3. ทางไปรษณีย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องาราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ
ประชาชน

9.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย รามจินตมาศ
อนุมัติโดย ชัยพัฒนไชยสวัสด์ิ
เผยแพรโดย AREEYA

KONGKANCHANATHIP
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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

432. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
433.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
434. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
435. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
436. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2552

437. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
438. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
439. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
440. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

441. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
22/05/2558 15:52

442. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการ บริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 / ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)
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443. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป
และมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด

หลักเกณฑ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน
3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดแกผูรับบํานาญเบ้ียหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548
ในการย่ืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ

อํานาจจากผูมีสิทธิ
วิธีการ

1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ
อํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได

2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผู
ไดลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว

3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไป
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444. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูที่ประสงคจะขอรับเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุใน
ปงบประมาณถัดไปหรือ
ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

20 นาที สํานักงานปลัด/
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห

(1. ระยะเวลา : 20
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทราย

2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ
มอบอํานาจ

10 นาที สํานักงานปลัด/
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห

(1. ระยะเวลา : 10
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาทราย

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

445. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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446. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา

- 0 1 ชุด -

2) ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

- 0 1 ชุด -

3) สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)

- 0 1 ชุด -

4) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให

- 0 1 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให
ดําเนินการแทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

447. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

448. ชองทางการรองเรียน
1. ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท : 0 7576 4101 ตอ 2
3. ทางไปรษณีย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องาราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย)
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449. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

-

450.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย รามจินตมาศ
อนุมัติโดย ชัยพัฒนไชยสวัสด์ิ
เผยแพรโดย AREEYA

KONGKANCHANATHIP
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝายจัดเก็บรายได องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

451. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีปาย
452.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน
453. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
454. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
455. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510

456. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
457. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
458. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
459. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

460. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีปาย 26/05/2558 16:15
461. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง ฝายจัดเก็บรายได /ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

462. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปาย

แสดงชื่อย่ีหอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืนเพื่ อ
หารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
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1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
3. เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3)
5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงิน

เพิ่ม
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 30 วันนับ

แตไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60
วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร /หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา
10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

463. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาของปายย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน

1 วัน กองคลัง/งาน
จัดเก็บรายได

(1. ระยะเวลา : 1
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2) การพิจารณา พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการปายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป.1) และแจงการ
ประเมินภาษี

30 วัน กองคลัง/งาน
จัดเก็บรายได

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ย่ืนแสดง
รายการภาษีปาย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบล
นาทราย

3) การพิจารณา เจาของปายชําระภาษี 15 วัน กองคลัง/งาน
จัดเก็บรายได

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
แตไดรับแจงการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะตองชําระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทราย

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
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464. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

465. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ
พรอมสําเนา

- 1 1 ชุด -

2) ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

- 0 1 ชุด -

3) แผนผังแสดง
สถานที่ต้ังหรือ
แสดงปาย
รายละเอียด
เก่ียวกับปายวัน
เดือนปที่ติดต้ัง
หรือแสดง

- 1 0 ชุด -

4) หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เชนสําเนาใบ
ทะเบียนการคา
สําเนาทะเบียน
พาณิชยสําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม

- 0 1 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

5) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา

- 0 1 ชุด -

6) สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปาย (ถามี)

- 0 1 ชุด -

7) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

466. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
467. ชองทางการรองเรียน

1. ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง/ฝายจัดเก็บรายได) หมูที่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280/ รองเรียนดวยตนเอง
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท : 0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณีย ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ของ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย)
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468. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4)

-

469.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย วันวิสาปรีชานันท
อนุมัติโดย ดุษฎีสุวัฒวิตยากร
เผยแพรโดย ณฐิณีสงกุมาร
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง ฝายยจัดเก็บรายได องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

470. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
471.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน
472. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
473. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
474. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475

475. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
476. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
477. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
478. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

479. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25/05/2558 16:24
480. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริการสวนตําบลนาทราย (กองคลัง ฝายจัดเก็บรายได ) หมูที่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)



198

481. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษี

โรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆและที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้

1. องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการชําระภาษี
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจาของทรัพยสินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของทรัพยสินชําระ

ภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 15 วัน

นับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของ
ทรัพยสินย่ืนอุทธรณ (ภ.ร.ด.9)

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร /หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
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482. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาของทรัพยสินย่ืนแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน กองคลัง/ฝาย
จัดเก็บรายได

(1. ระยะเวลา : 1
วันนับแต
ผูรับบริการมาย่ืน
คําขอ
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทราย

2) การพิจารณา พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสินดําเนินการ
ชําระภาษี

30 วัน กองคลัง /ฝาย
จัดเก็บรายได

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ย่ืนแบบ
แสดงรายการ
ทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทราย

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน

483. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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484. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐ

- 0 1 ชุด -

2) ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

- 0 1 ชุด -

3) หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดิน
พรอมสําเนาเชน
โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูก
สรางหนังสือ
สัญญาซื้อขาย
หรือใหโรงเรือนฯ

- 0 1 ชุด -

4) หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พรอมสําเนาเชน
ใบทะเบียน
การคาทะเบียน
พาณิชยทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
คาของฝาย

- 0 1 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

สิ่งแวดลอม
สัญญาเชา
อาคาร

5) หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา

- 0 1 ชุด -

6) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

485. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
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486. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง/ฝายจัดเก็บรายได) หมูที่ 1 ตําบล

นาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ

1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง/ฝายจัดเกบรายได) หมูที่ 1

ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข /ศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย

(โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

487. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
-

488.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย วันวิสาปรีชานันท
อนุมัติโดย ดุษฎีสุวัฒวิตยากร
เผยแพรโดย ณฐิณีสงกุมาร
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข

489. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด
490.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย
491. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
492. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
493. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1.พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2. กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
3.พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
4. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่อง ตลาด พ.ศ.2551

494. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
495. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
496. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
497. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

498. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 20/05/2558 14:45
499. ชองทางการใหบริการ

สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริการสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานสาธารณสุข) หมูที่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (- กรณีมีการชําระเงินคาธรรมเนียม ปดรับเวลา 15.00 น.)
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500. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐที่ได

จัดต้ังตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถ่ิน) ตองย่ืนขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยย่ืนคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม/กอง/ฝายที่รับผิดชอบ (ระบุ)

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 35,37,54,55,58,63 และ มาตรา 65 ไดกําหนดให
ทองถ่ินอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใชบังคับใหผูจัดต้ังตลาด ผูขายของ และผูชวยขายของ
ในตลาด ประกอบกับมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 บัญญัติให องคการบริหารสวนตําบลสามารถออกขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบล
ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย หรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ 3 ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ี
ตลาด หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนาย สินคา ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก

ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบ หรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคา
ประเภทอ่ืน ดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูใชเปนที่ชุมนุม เพื่อจําห นายสินคา
ประเภทดังกลาว เปนประจํา หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด

สินคา หมายความวา เครื่องอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของตาง ๆ ที่วางจําหนายในตลาด
อาหารสด หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรือของอ่ืน ๆที่มีสภาพเปนสด
อาหารแปรรูป หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหงหรือหมักดอง หรือในรูปอ่ืน ๆ  รวมทั้งสารปรุงแตง

อาหาร เชน พริกแหง กุงแหง อาหารกระปอง อาหารแชอ่ิม กะป น้ํา ปลา ซอส เปนตน
อาหารปรุงสําเร็จรูป หมายความวา อาหารที่ทํา ประกอบปรุงสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได เชน ตม นึ่ง ทอด

ยํายาง รวมทั้งของหวานและเครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ
ขอ 4 หามมิใหผูใดจัดต้ังตลาด เวนแตจะรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่บริเวณที่เปนตลาดภายหลัง จากที่เจาพนักงานทองถ่ินไดออกใบอนุญาต

ใหจัดต้ังตลาดตามวรรค ๕หนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ขอ 5 ผูใดประสงคจะจัดต้ังตลาด ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ตามแบบ ตล.1 พรอมดวยแผนผังแบบกอสรางและ

รายการปลุกสรางในสถานที่จัดต้ังตลาดตอเจาหนาที่พนักงานทองถ่ิน
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การย่ืนขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังที่เจาพนักงานทองถ่ิน ไดออก
ใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดแลว ใหย่ืนคําขออนุญาตตามแบบ ตล.4 พรอมดวยแผนผังแบบกอสรางและรายการปลูกสราง
ที่ขอเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ 6 หากสถานที่จัดต้ังตลาดเปนอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตเปฯผูจัดต้ังตลาดตองดําเนินการใหถูกตองตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

ขอ 7 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาเห็นวา ผูขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาด
ไดจัดสถานที่ที่ต้ังตลาด และมีเครื่องอุปกรณสําหรับตลาดถูกตองดวยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไวในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนี้ ตามประเภทของตลาดแลว ก็ใหออกหนังสืออนุญาตได

ขอ 8 ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ใหจัดตลาดเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาห

ละครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไว
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาห

ละ 1 ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนด
(3) ตลาดประเภทที่ 3 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราว หรือครั้งคราว หือตามวัน

เวลาที่กําหนด และมีลักษณะตามที่กําหนดไว
ขอ 38 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียม  ตามอัตราทาย ขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลนี้ภายในกําหนด สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากมิไดมารับใบอนุยาตและ
ชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

ขอ 39 เมื่อไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตอใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม แบบ ตล.
3 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดรับคําขอพรอมชําระเงินคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพักงาน
ทองถ่ินจะไมสั่งตอใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุจะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ
ย่ีสิบ ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ

ขอ 40 ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ใหมีอายุ 1 ป นับต้ังแตวันที่ออกใบอนุญาต หรือใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย

ขอ 41 ผูรับใบอนุญาต ผูใดจะประสงคแกไขรายการในใบอนุญาต หรือไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ให
ย่ืนคําขอแกไขในรายการที่อนุญาต หรือใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบ ตล .4

ขอ 42 หากปรากฏวา ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสระสําคัญผูไดรับใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอ
ใบแทนใบอนุญาต ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม แบบ ตล.4 ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ แลวแตกรณี พรอมหลักฐาน

(1) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
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ขอ 43 การอออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ ตล.2 โดยประทับตราสีแดงคําวา ใบแทน กํากับไวดวย และใหมี
วัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูไดรับยมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใน
ใบแทนและตนขั้วในแทน

ขอ 44 ผูรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย และเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการ

ขอ 46 ใหใช แบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ดังตอไปนี้
(1) คําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ใหใชแบบ ตล.1
(2) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ใหใชแบบ ตล.2
(3) คําขอตอใบอนุญาต ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ใหใชแบบ ตล.3
(4) คําขออนุญาตการตาง ๆ ใหใชแบบ ตล.4

2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ
(1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน)

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

501. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูขอรับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
จัดต้ังตลาดพรอมหลักฐาน
ที่อบต.นาทราย กําหนด

15 นาที สํานักงานปลัด/
งานสาธารณสุข

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
)

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ

1 ชั่วโมง สํานักงานปลัด/
งานสาธารณสุข

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหจัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานย่ืน
เพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่
และผูย่ืนคําขอลงนามไวใน
บันทึกนั้นดวย

งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. หากผูขอ
ใบอนุญาตไม
แกไขคําขอหรือไม
สงเอกสารเพิ่มเติม
ใหครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))

3) การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจสถานที่
ดานสุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต

20 วัน สํานักงานปลัด/
งานสาธารณสุข

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ

บริบทของทองถ่ิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557)

4) - การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาต

1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาต
แกผูขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด
หากพนกําหนดถือวาไม
ประสงคจะรับใบอนุญาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอ
แกตัวอันสมควร

2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

8 วัน สํานักงานปลัด/
งานสาธารณสุข

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดต้ังตลาดแกผูขออนุญาต
ทราบพรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ

และครบถวนให
แจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)

5) - ชําระคาธรรมเนียม
(กรณีมีคําสั่งอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด

1 วัน สํานักงานปลัด/
งานสาธารณสุข

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

502. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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503. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2) สําเนาทะเบียน
บาน

- 1 1 ฉบับ -

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆตามที่
ราชการสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด)

4) ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

5) หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) สําเนา
ใบอนุญาต

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวของเชน
สําเนา
ใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสรางอาคาร
หรือหลักฐาน
แสดงวาอาคาร
นั้นสามารถใช
ประกอบการได
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคาร

ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

2) แผนที่โดยสังเขป
แสดงสถานที่ต้ัง
ตลาด

- 1 0 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

3) ใบรับรองแพทย
ของผูขายของ
และผูชวยขาย
ของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดง
วาผานการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหารตาม
หลักสูตรที่
ทองถ่ินกําหนด

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

504. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
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- คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ประเภทที่ 1 ฉบับละ 2,000 บาท
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ประเภทที่ 2 ฉบับละ 1,500บาท
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ประเภทที่ 3 ฉบับละ 1,000 บาท

505. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานสาธารณสุข) หมูที่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 /ติดตอดวยตัวเอง
หมายเหตุ

1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 2
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ของ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

506. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอรับใบอนุญาต สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม ไดที่
www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับประชาชน

507.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ลิลลี่สุวามีน
อนุมัติโดย สมชายตูแกว
เผยแพรโดย เชาวลิตทวนทอง
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข

508. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด
509.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย
510. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
511. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
512. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1. พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2. พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
3. กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
4. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่อง ตลาด พ.ศ.2551

513. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
514. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน

515. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน

516. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

517. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 20/05/2558
15:17

518. ชองทางการใหบริการ
สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริการสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานสาธารณสุข) หมูที่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (- กรณีมีการชําระเงินคาธรรมเนียมปดรับ เวลา 15.00 น.)
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519. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด จะตองย่ืนขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือ

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดย่ืนคําขอพรอม
กับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหาก
ผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมาย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหม
เสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม

ทั้งนี้หากมาย่ืนขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวา 2 ครั้งเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ
จํานวน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 35,37,54,55,58,63 และ มาตรา 65 ไดกําหนดใหทองถ่ิน
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใชบังคับใหผูจัดต้ังตลาด ผูขายของ และผูชวยขายของในตลาด
ประกอบกับมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2546 บัญญัติให  องคการบริหารสวนตําบลสามารถออกขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบล
ไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย หรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ 3 ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้
ตลาด หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนาย สินคา ประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก

ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบ หรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไ มวาจะมีการจําหนายสินคา
ประเภทอ่ืน ดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูใชเปนที่ชุมนุม เพื่อจําหนายสินคา
ประเภทดังกลาว เปนประจํา หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด

สินคา หมายความวา เครื่องอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของตาง ๆ ที่วางจําหนายในตลาด
อาหารสด หมายความวา อาหารประเภทสัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรือของอ่ืน ๆที่มีสภาพเปนสด
อาหารแปรรูป หมายความวา อาหารสดที่แปรรูป ทําใหแหงหรือหมักดอง หรือในรูปอ่ืน ๆ  รวมทั้งสารปรุงแตง

อาหาร เชน พริกแหง กุงแหง อาหารกระปอง อาหารแชอ่ิม กะป น้ํา ปลา ซอส เปนตน
อาหารปรุงสําเร็จรูป หมายความวา อาหารที่ทํา ประกอบปรุงสําเร็จพรอมที่จะรับประทานได เชน ตม นึ่ง ทอด

ยํายาง รวมทั้งของหวานและเครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ
ขอ 4 หามมิใหผูใดจัดต้ังตลาด เวนแตจะรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
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การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่บริเวณที่เปนตลาดภายหลัง จากที่เจาพนักงานทองถ่ินไดออกใบอนุญาต
ใหจัดต้ังตลาดตามวรรค ๕หนึ่งแลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ 5 ผูใดประสงคจะจัดต้ังตลาด ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ตามแบบ ตล.1 พรอมดวยแผนผังแบบกอสรางและ
รายการปลุกสรางในสถานที่จัดต้ังตลาดตอเจาหนาที่พนักงานทองถ่ิน

การย่ืนขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดภายหลังที่เจาพนักงานทองถ่ิน ไดออก
ใบอนุญาตใหจัดต้ังตลาดแลว ใหย่ืนคําขออนุญาตตามแบบ ตล.4 พรอมดวยแผนผังแบบกอสรางและรายการปลูกสราง
ที่ขอเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่ หรือบริเวณที่ใชเปนตลาดตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ 6 หากสถานที่จัดต้ังตลาดเปนอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตเปฯผูจัดต้ังตลาดตองดําเนินการใหถูกตองตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

ขอ 7 เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาเห็นวา ผูขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใชเปนตลาด
ไดจัดสถานที่ที่ต้ังตลาด และมีเครื่องอุปกรณสําหรับตลาดถูกตองดวยสุขลักษณะตามเงื่อนไขที่บังคับไวในขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนี้ ตามประเภทของตลาดแลว ก็ใหออกหนังสืออนุญาตได
ขอ 6 หากสถานท่ีจัดตั้งตลาดเปนอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูจัดตั้งตลาดตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร

ขอ 8 ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ใหจัดตลาดเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาห

ละครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนดไว
(2) ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการเปนการประจําหรืออยางนอยสัปดาห

ละ 1 ครั้ง และมีลักษณะตามที่กําหนด
(3) ตลาดประเภทที่ 3 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคารและดําเนินกิจการชั่วคราว หรือครั้งคราว หือตามวัน

เวลาที่กําหนด และมีลักษณะตามที่กําหนดไว
ขอ 38 ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียม  ตามอัตราทาย ขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลนี้ภายในกําหนด สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากมิไดมารับใบอนุยาตและ
ชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

ขอ 39 เมื่อไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตอใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม แบบ ตล.
3 กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดรับคําขอพรอมชําระเงินคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาเจาพักงาน
ทองถ่ินจะไมสั่งตอใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุจะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ
ย่ีสิบ ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ

ขอ 40 ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ใหมีอายุ 1 ป นับต้ังแตวันที่ออกใบอนุญาต หรือใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
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ขอ 41 ผูรับใบอนุญาต ผูใดจะประสงคแกไขรายการในใบอนุญาต หรือไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ให
ย่ืนคําขอแกไขในรายการที่อนุญาต หรือใหย่ืนคําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบ ตล .4

ขอ 42 หากปรากฏวา ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสระสําคัญผูไดรับใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอ
ใบแทนใบอนุญาต ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม แบบ ตล.4 ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ แลวแตกรณี พรอมหลักฐาน

(1) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
(2) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ 43 การอออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ ตล.2 โดยประทับตราสีแดงคําวา ใบแทน กํากับไวดวย และใหมี

วัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูไดรับยมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใน
ใบแทนและตนขั้วในแทน

ขอ 44 ผูรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย และเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการ

ขอ 46 ใหใช แบบพิมพตาง ๆ ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ดังตอไปนี้
(1) คําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ใหใชแบบ ตล.1
(2) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ใหใชแบบ ตล.2
(3) คําขอตอใบอนุญาต ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ใหใชแบบ ตล.3
(4) คําขออนุญาตการตาง ๆ ใหใชแบบ ตล.4

2.เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน)
(1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) ตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน)

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
520. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอ
ตออายุใบอนุญาตจัดต้ัง
ตลาดพรอมหลักฐานที่
ทองถ่ินกําหนด

15 นาที สํานักงานปลัด/
งานสาธารณสุข

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ใหระบุ ไปตาม
บริบทของทองถ่ิน)

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

1 ชั่วโมง สํานักงานปลัด/
งานสาธารณสุข

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. หากผูขอตอ
อายุใบอนุญาต
ไมแกไขคําขอ
หรือไมสงเอกสาร
เพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและแจง
สิทธิในการอุทธรณ
(อุทธรณตามพ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ.
2539)
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3) การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตอง
- ตามหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตอง
- ตามหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะแนะนําให
ปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

20 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2557)

4) - การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต

1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาต
แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด
หากพนกําหนดถือวาไม
ประสงคจะรับใบอนุญาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแก
ตัวอันสมควร

8 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน
30 วันนับแตวันที่
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2. กรณีไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด
แกผูขอตออายุใบอนุญาต
ทราบพรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ

เอกสารถูกตอง
และครบถวนให
แจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานัก ก.พ.ร.
ทราบ)

5) - ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด

1 วัน กองคลัง/
สํานักงานปลัด

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

521. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

522. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2) สําเนาทะเบียน
บาน

- 0 1 ฉบับ -

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

4) ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

5) หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของเชน
สําเนา

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ใบอนุญาต
สิ่งปลูกสราง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงวา
อาคารนั้น
สามารถใช
ประกอบการได
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคาร

2) แผนที่โดยสังเขป
แสดงสถานที่ต้ัง
ตลาด

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)

3) เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถ่ิน
ประกาศกําหนด
เชนใบรับรอง
แพทยของผูขาย
ของและผูชวย
ขายของในตลาด
หรือหลักฐานที่
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที่

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนด)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ทองถ่ินกําหนด
เปนตน

523. คาธรรมเนียม
อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป
- คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ประเภทที่ 1 ฉบับละ 2,000 บาท
- คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ประเภทที่ 2 ฉบับละ 1,500 บาท
- คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ประเภทที่ 3 ฉบับละ 1,000 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน)

17 ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานสาธารณสุข) หมูที่ 1

ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ

1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 2
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ของ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 101 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม
ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับประชาชน

19.หมายเหตุ-
วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ลิลลี่สุวามีน
อนุมัติโดย สมชายตูแกว
เผยแพรโดย เชาวลิตทวนทอง
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข

524. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
525.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย
526. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
527. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
528. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1.พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพพ.ศ. 2545
3. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2549

529. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
530. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
531. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
532. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

533. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 20/05/2558 13:19

534. ชองทางการใหบริการ
สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริการสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช /ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (- กรณีมีคาธรรมเนียม ปดรับ เวลา 15.00 น)
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535. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ

เพ่ือกําหนดประเภทของกิจการท่ีตองมีการควบคุม ใหกิจการท่ีตองควบคุมไมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
โดยสวนรวม เนื่องจากสภาวะปจจุบัน ไดสงผลตอสุขภาพและอนามัยของประชาชนเปนอยางมาก ประกอบกับกระทรวง
สาธารณสุขไดออกประกาศเพ่ิมเติมกิจการ ท่ีตองควบคุมข้ึน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงจําเปนตองมี
การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เพ่ือใหชุมชน  มีสุขลักษณะท่ีดี

กิจการดังตอไปนี้ เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
1. กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว
2. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ
3. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
4. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภณัฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
5. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร
6. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะ หรือแร
7. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
8. กิจการท่ีเก่ียวกับไม
9. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ
10. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ
11. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดินทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
12. กิจการท่ีเก่ียวกับ ปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
13. กิจการอ่ืนๆ ดังนี้

- การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
- การผลิต การซอมเครื่องอิเลคทรอนิคส อุปกรณไฟฟา

- การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
- การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
- การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
- การประกอบกิจการโกดังสินคา
- การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว
- การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ
- การกอสราง
- การรับซื้อและขายของเกา ของท่ีใชแลว

2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน)
(1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ
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หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

536. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แตละประเภท
กิจการ) พรอมหลักฐานที่
ทองถ่ินกําหนด

15 นาที สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
)

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูย่ืนคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

1 ชั่วโมง สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. หากผูขอ
ใบอนุญาตไม
แกไขคําขอหรือไม
สงเอกสารเพิ่มเติม
ใหครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
)

3) การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ

20 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2) พ.ศ. 2557)

4) - การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาต

1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาต
แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด
หากพนกําหนดถือวาไม
ประสงคจะรับใบอนุญาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแก
ตัวอันสมควร

2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ (ในแต
ละประเภทกิจการ) แกผูขอ
อนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ

8 วัน ลํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวนให
แจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)

5) - ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

1 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด
(ตามประเภทกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพที่มี
ขอกําหนดของทองถ่ิน)

รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

537. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

538. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2) สําเนาทะเบียน
บาน

- 0 1 ฉบับ -

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ



229

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ประเภทกิจการ)
4) ใบมอบอํานาจ

(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

5) หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เชาหรือสิทธิอ่ืน
ใดตามกฎหมาย
ในการใช
ประโยชนสถานที่
ที่ใชประกอบ
กิจการในแตละ
ประเภทกิจการ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

2) หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

การควบคุม
อาคารที่แสดงวา
อาคารดังกลาว
สามารถใช
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได

ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

3) สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของในแต
ละประเภท
กิจการเชน
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในนานน้ํา
ไทยพ.ศ. 2546
เปนตน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

4) เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่
กฎหมาย
กําหนดใหมีการ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ประเมินผล
กระทบเชน
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบตอ
สุขภาพ (HIA)

ประเภทกิจการ)

5) ผลการตรวจวัด
คุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม (ใน
แตละประเภท
กิจการที่กําหนด)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

6) ใบรับรองแพทย
และหลักฐาน
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณีย่ืนขอ
อนุญาตกิจการที่
เก่ียวของกับ
อาหาร)

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
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539. คาธรรมเนียม
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม

บาท สตางค

1. กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว

1. การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สตัวเลื้อยคลานหรือแมลง

การเลี้ยงมา  โค  กระบือ

ก. จํานวน 5 ตัว แตไมเกิน 10 ตัว
ข. จํานวนตั้งแต 10 ตัวข้ึนไป

100

200

-

-

การเลี้ยงสุกร

ก. จํานวน 10 – 100 ตัว 100 -

ข. จํานวนต้ังแต 101 ตัวขึ้นไป 200 -

การเลี้ยงหาน  เปด  ไก

ก. จํานวนต้ังแต 60-100 ตัว 100 -

ข. จํานวนต้ังแต 6101-500 ตัว 200 -

ค. จํานวนต้ังแต 501-2,000 ตัว 300 -

ง. จํานวนต้ังแต 2,001-5,000 ตัว 500 -

จ. จํานวนต้ังแต 5,001 ตัวขึ้นไป 1,000 -

การเลี้ยงสัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 1,000 -

2. การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานมตัวละ 10 -
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3. การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกจิอ่ืนใด  อันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชม  หรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น  จะ
มีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

3,000 -

2 . กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ

4. การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จาํหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและ
การฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน

150 -

5. การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว ที่ยังไมไดฟอก 500 -

6. การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป 1,000 -

7. การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  หนังสัตว 500 -

8. การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

500 -

9. การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  หนัง
สัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว

500 -

ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 500 -

ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังตํ่ากวา 5 แรงมาลงมา 200 -

ค. ไมใชเครื่องจักร 100 -

10. การผลิต  การโม  การปน การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสมหรือการ
กระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรอืสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพื่อเปน
อาหารสัตว

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 500 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมาแตไมเกิน 5 แรงมา 200 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 100 -
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11. การสะสมหรือลางครั่ง 500 -

3. กิจการที่เกี่ยวของกับอาหาร เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม

12. การผลิตเนย  เนยเทียม 200 -

13. การผลิตกะป  น้ําพริกแกง   น้าํพริกเผา   น้ําปลา   น้ําเคย  น้าํบูดู    ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลติเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน

200 -

14. การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจายกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน

200 -

15. การตากเนื้อสัตวการผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน

200 -

16. การนึ่ง   การตม   การเค่ียว   การตาก   หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว
พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

200 -

17. การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกนุเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูต้ัง  ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน

ก. โดยใชเครื่องจักร 500 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 200 -

18. การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเต๋ียว  เตาหู  วุนเสน เกี๋ยมอ๋ี  เตาฮวย

ก. โดยใชเครื่องจักร 200 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 100 -

19. การผลิตแบะแซ 200 -
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20. การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ ภาชนะอ่ืนใด

ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500 -

21. การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ

ก. โดยใชเครื่องจักร 500 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 200 -

22. การแกะ   การลางสัตวน้ํา  ทีไ่มใชสวนหนึ่งของกิจการหองเยน็  ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน

2,000 -

23. การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้าํโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ บรรจุ
กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

1,000 -

24. การผลิต  การแบงบรรจนุ้ําตาล (ยกเวนภายในครอบครัว) 1,000 -

25. การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 1,000 -

26. การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบยีร  น้ําสมสายชู 1,000 -

27. การค่ัวกาแฟ 500 -

28. การผลิตลูกชิน้ดวยเครื่องจักร 500 -

29. การผลิตผงชูรส 1,000 -

30. การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 200 -

31. การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน

200 -

32. การผลิต  การบรรจใุบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 200 -

33. การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 100 -
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34. การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรอืผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 200 -

35. การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร 1,000 -

36. การผลิตน้ําแข็งยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานทีจ่ําหนายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน

300 -

37. การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องที่มีต้ังแต 5 แรงมา ขึ้นไป 500 -

4. กจิการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง

38. การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 1,000 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 500 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 300 -

39. การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น กระดาษเย็น เครือ่งสําอางตาง ๆ 1,000 -

40. การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสาํลี 1,000 -

41. การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรปู 1,000 -

42. การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 1,000 -

5. กจิการที่เกี่ยวกับการเกษตร

43. การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช

ก. โดยใชเครื่องจักร 500 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 100 -

44. การลาง  การอบ  การรม การสะสมยางดิบ 1,000 -
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45. การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร

1,000 -

46. การสีขาวดวยเครื่องจักร

ก. ไมเกิน 20 เกวียน 200 -

ข. เกิน 20 เกวียน 400 -

47. การผลิตยาสูบ

ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500 -

48. การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 1,000 -

49. การผลิต  การสะสมปุย 1,000 -

50. การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 1,000 -

51. การตาก  การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง 1,000 -

6. กจิการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร

52. การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครือ่งมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ

ก. โดยใชเครื่องจักร 500 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 200 -

53. การหลอม   การหลอ การถลงุแรหรือโลหะทุกชนิด   ยกเวนกิจการในลําดับที่
52

1,000 -

54. การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด
โลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการในลําดับที่ 52

200 -

55. การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี ดีบุก  โครเม่ียม  นิเกิล  หรือโลหะ 500 -
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อ่ืนใดยกเวนกิจการในลําดับที่ 52

56. การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใดยกเวนกิจการใน
ลําดับที่ 52

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 1,000 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 500 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 200 -

57. การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 1,000 -

7. กจิการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

58. การตอ  การประกอบ  การเคาะ การปะผ ุ การพนสี  การพนสารกันสนิมยาน
ยนต

1,000 -

59. การต้ังศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่
เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

1,000 -

60. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรบัปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย

2,000 -

ก. จักรยานยนต 200 -

ข. รถยนต 300 -

61. การลาง  การอัดฉีดรถยนต 500 -

62. การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 200 -

63. การปะ  การเชื่อมยาง 100 -

64. การอัดผาเบรก  ผาครัช 200 -
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8. กจิการที่เกี่ยวกับไม

65. การผลิตไมขีดไฟ 1,000 -

66. การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการ
ตัดไมดวยเครื่องจักร

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 1,000 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 500 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 200 -

67. การประดิษฐไมหวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร
เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 500 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 200 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 100 -

68. การอบไม 1,000 -

69. การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 1,000 -

70. การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 300 -

71. การผลิตกระดาษตาง ๆ 500 -

72. การเผาถาน  หรือการสะสมถาน

ก. ขายสง 200 -

ข. ขายปลีก 100 -

73. การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 1,000 -
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74. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 500 -

75. การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 1,000 -

76. การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรอืกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน

1,000 -

77. การประกอบกิจการมหรสพ 500 -

78. การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะหรือ
การแสดงอ่ืนในทํานองเดียวกัน

1,000 -

79. การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 2,000 -

80. การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน

2,000 -

81. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมาย  วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

200 -

82. การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืน
ใด  เวนแตการให  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล

1,000 -

83. การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 10,000 -

84. การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม

2,000 -

85. การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 10,000 -

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

86. การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่
กระตุกต้ังแต 5 กี่ขึน้ไป
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ก. การทอผาดวยเครื่องจักร 500 -

ข. การทอผาดวยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ขึ้นไป 300 -

ค. การทอผาดวยกี่กระตุกต้ังแต 5 - 10 กี่ 200 -

87. การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 500 -

88. การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 1,000 -

89. การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 200 -

90. การเย็บผาดวยเครื่องจักรต้ังแต 5 เครื่องขึ้นไป 1,000 -

91. การพิมพผา  หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ 200 -

92. การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 300 -

93. การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 2,000 -

11. กิจการที่เกี่ยวกับหนิ  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง

94. การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา

ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500 -

95. การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 10,000 -

96. การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 500 -

97. การสะสม  การผสมซีเมนต  หนิ  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง

ก. 1-3 ตัน 200 -

ข. 3-5 ตัน 500 -

ค. 5 ตันขึ้นไป 3,000 -
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98. การเจียระไนเพชร พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 500 -

99. การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 500 -

100. การผลิตชอลค  ปูนพลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 200 -

101. การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  ผา
เบรก  ผาครัช  กระเบื้องมุงหลงัคา กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน

200 -

102. การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 1,000 -

103. การผลิตกระดาษทราย 1,000 -

104. การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 10,000 -

12. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลยีม  ถานหิน  สารเคมี

105. การผลิต  การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดส  หรือสาร
ตัวทําละลาย

2,000 -

106. การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส 1,000 -

107 การผลิต  การกลัน่  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรอืผลิตภัณฑปโต
รเลี่ยมตาง ๆ

ก. แบบไมใชเครื่องจักร 200 -

ข. แบบใชเครื่องจักร 2,000 -

108. การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 500 -

109. การพนสี  ยกเวนกิจการในลําดับที่ 58

ก. พนสีรถยนต 500 -

ข. พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต 200 -

110. การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง   ยางเทียม พลาสติก   เซลลลูอยด  เบ 500 -
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เกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง

111. การโม  การบดชัน 200 -

112. การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 1,000 -

113. การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 200 -

114. การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่
คลายคลึง

500 -

115. การผลิตพลาสติก  เซลลลูอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 500 -

116. การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลิง 500 -

117. การผลิตน้ําแข็งแหง 200 -

118. การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง

2,000 -

119. การผลิตแชลแล็ค  หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 -

120. การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพชื  หรือพาหะนําโรค 1,000 -

121. การผลิต  การบรรจ ุ การสะสมกาว 300 -

13. กิจการอ่ืน ๆ

122. การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 1,000 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 500 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 300 -

123. การผลิต  การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเลคโทรนิคส
อุปกรณไฟฟา

100 -
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124. การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 500 -

125. การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรอืการถายเกสาร 200 -

126. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือที่เหลือใช

- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 20 ตารางวา 500 -

- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 20 ตารางวา แตไมเกิน 50 ตารางวา 2,000 -

- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 50 ตารางวา แตไมเกิน 1000 ตารางวา 3,000 -

- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 100 ตารางวา ขึ้นไป 5,000 -

127. การประกอบกิจการโกดังสินคา 2,000 -

128. การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 200 -

129. การพิมพสีลงบนวัตถุทีไ่มใชสิ่งทอ 1,000 -

130. การกอสราง 500 -

540. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด ) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องาราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

541. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
สามารถดาวนโหลด แบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรมไดที่ www.nasai.go.th
หัวขอ ขอมูลสําหรับประชาชนประชาชน
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542.หมายเหตุ-
วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ลิลลี่สุวามีน
อนุมัติโดย สมชายตูแกว
เผยแพรโดย เชาวลิตทวนทอง
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข

543. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
544.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมอนามัย
545. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
546. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
547. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1.พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพพ.ศ. 2545
3. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2549

548. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
549. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
550. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน
551. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

552. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ 20/05/2558 13:40

553. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริการสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด) หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (-)
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554. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ

ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ
(ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น )
จะตองย่ืนขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบภายในวันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ
ตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมาย่ืนคําขอตอ
อายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม ทั้งนี้หากมา
ย่ืนขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอย
ละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  และโดยความ
เห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ควบคุมกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ พ .ศ. 2549
โดยกําหนดใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุมในเขตตําบลนาทราย ดังนี้

ขอ 4 ใหกิจการประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุมในเขตตําบลนาทราย
กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว
(1) การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง
(2) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(3) การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือ
ทางออมหรือไมก็ตาม

กิจการที่เก่ียวกับสัตวและผลิตสัตว  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย
ในตลาด  และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(4) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  การฆาเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน

(5) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก
(6) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป
(7) การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว
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(8) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การ
เรขาย  และการขายในตลาด

(9) การผลิตเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   จากเปลือกหอย   กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว
หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว

(10) การผลิต  การโม  การปน  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอ
สัตวหรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว

(11) การสะสมหรือลางคลั่ง
กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม
(12) การผลิตเนย  เนยเทียม
(13) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง   น้ําพริกเผา   น้ําปลา   น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว

หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(14) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  การเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(15) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน
(16) การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(17) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูต้ัง ยกเวนในสถานที่จําหนาย

อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(18) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเต๋ียว  เตาหู  วุนเสน  เก๋ียมอ๋ี
(19) การผลิตแบะแซ
(20) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด
(21) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ
(22) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน
(23) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง

ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(24) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล
(25) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(26) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู
(27) การค่ัวกาแฟ
(28) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
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(29) การผลิตผงชูรส
(30) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค
(31) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน
(32) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ
(33) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(34) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน
(35) การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร
(36) การผลิตน้ําแข็งยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือน
(37) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องที่มีต้ังแต 5 แรงมา ขึ้นไป
กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง
(38) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา

(39) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
(40) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี
(41) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป
(42) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร
(43) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(44) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ
(45) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร
(46) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(47) การผลิตยาสูบ
(48) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(49) การผลิต  การสะสมปุย
(50) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(51) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง

กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร
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(52) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ
(53) การหลอม   การหลอ   การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด   ยกเวนกิจการใน (1)
(54) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ( 52)
(55) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  นิเกิล  หรือโลหะอ่ืนใดยกเวน

กิจการใน (52)
(56) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใดยกเวนกิจการใน (52)
(57) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร
กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
(58) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต
(59) การต้ังศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
(60) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย  และ

ในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(61) การลาง  การอัดฉีดรถยนต
(62) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่
(63) การปะ  การเชื่อมยาง
(64) การอัดผาเบรก  ผาครัช
กิจการที่เก่ียวกับไม
(65) การผลิตไมขีดไฟ
(66) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวย

เครื่องจักร
(67) การประดิษฐไมหวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร  เคลือบเงาสีหรือการ

แตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย
(68) การอบไม
(69) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(70) การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(71) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(72) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน
(73) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด
(74) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร
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(75) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
(76) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
(77) การประกอบกิจการมหรสพ
(78) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืนใน

ทํานองเดียวกัน
(79) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
(80) การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
(81) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย  วาดวยการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(82) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการใหอาหารที่มี

วัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการให  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล

(83) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม
(84) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
(85) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ
กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ
(86) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยก่ีกระตุกต้ังแต 5 ก่ีขึ้น

ไป
(87) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน
(88) การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร
(89) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร
(90) การเย็บผาดวยเครื่องจักรต้ังแต 5 เครื่องขึ้นไป
(91) การพิมพผา  หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ
(92) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(93) การยอม  การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ
กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง
(94) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา
(95) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร
(96) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
(97) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง
(98) การเจียระไนเพชร พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง
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(99) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(100) การผลิตชอลค  ปูนพลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน
(101) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน  ผาเบรก  ผาครัช

กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน
(102) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว
(103) การผลิตกระดาษทราย
(104) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
กิจการที่เก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี
(105) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง  สารออกซิไดส  หรือสารตัวทําละลาย
(106) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส
(107) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑปโตรเลี่ยมตาง ๆ
(108) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก
(109) การพนสี  ยกเวนกิจการใน(58)
(110) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง   ยางเทียม   พลาสติก   เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง
(111) การโม  การบดชัน
(112) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี
(113) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร
(114) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง
(115) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง
(116) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(117) การผลิตน้ําแข็งแหง
(118) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไม

เพลิง
(119) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา
(120) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค
(121) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว
กิจการอ่ืน ๆ
(122) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(123) การผลิต   การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส   เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคโทรนิคส  อุปกรณไฟฟา
(124) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง
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(125) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเกสาร
(126) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือที่เหลือใช
(127) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(128) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(129) การพิมพสีลงบนวัตถุที่ไมใชสิ่งทอ
(130) การกอสราง

ขอ 5 เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจกาตาม
ประเภทที่กําหนดไวในขอ 4 ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ 6 ผูประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวในขอ 4 ทั้งที่เปนการคาและไมเปนการคา  จะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑอันเก่ียวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้

(1) สถานที่ประกอบกิจการจะตองต้ังอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไปสูทางระบายน้ํา
สาธารณะ หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวก  และการระบายน้ําโสโครกจะตองไมทําใหเปนที่เดือดรอนแกผูอาศัย
บริเวณใกลเคียง

(2) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาควรจะตองมีบอน้ําพักน้ําโสโครกหรือบอดักไขมัน  เครื่อง
ปองกันกลิ่น  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา  หรือสิ่งใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง
ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  เจาพนักงานทองถ่ิน  หรือ
พนักงานเจาหนาที่

(3) ตองจัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และสิ่งเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ
(4) ตองจัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอและตองจัดสถานที่ใหสะอาดมิใหสกปรก

รกรุงรัง  อันอาจจะเปนที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค
(5) จะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ตามที่ขออนุญาตและตามกําหนดวันและเวลาที่ขอ

อนุญาต
(6) ถามีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง  แกไข  เพิ่มเติมสถานที่ประกอบกิจการจะตองไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ินกอน
(7) จะตองปฏิบัติการทุกอยางเพื่อใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถ่ิน

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่
ขอ 7 ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ 4 จะตองย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบ

ประกาศที่กําหนด
ขอ 8 ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ 4 จะตองนําสําเนาหลักฐาน  ดังตอไปนี้แสดงตอเจา

พนักงานทองถ่ิน
(1) บัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ



254

(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบกิจการในกรณีที่มิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์

ในอาคารหรือที่ดินที่ใชประกอบการ  จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคารหรือที่ดินใหประกอบกิจการ
ตามที่ขอรับใบอนุญาตได

ขอ 9 เจาพนักงานทองถ่ินจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือ  แจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวย
เหตุผล  ใหผูขอรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการคา  ตามขอ 5 ทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอตามขอ 7
และหลักฐานตามขอ 8 ถูกตองครบถวนแลว

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจดําเนินการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งสามารถ
ขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันโดยจะมีหนังสือแจงขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขอ
อนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น

ขอ 10 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการคา
นั้นตอไป  จะตองย่ืนคําขอตอใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศกําหนดภายในกําหนดสามสิบวันกอนสิ้นอายุใบอนุญาต

ขอ 11 ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ 9 และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ 10 จะตองชําระคาธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินตามอัตราที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาต  หรือในวันที่มาย่ืน
คําขอตอใบอนุญาตแลวแตกรณีนี้

ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  จะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้ นอีก
รอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินการกอนถึงกําหนดการเสีย
คาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้

ขอ 12 ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาประกอบกิจการ

ขอ 14 ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาใด  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือตามบท
แหงพระราชบัญญัติ  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 เจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตองได  แลถาผูไดรับคําสั่งไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด  ให
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด  ถูกพักใชใบอนุญาตต้ังแตสองครั้งขึ้นไป  และมี เหตุที่
จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้ หรือการไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถ่ินสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต

ขอ 15 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการคาที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได
จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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ขอ 16 ผูประกอบการคารายใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหง
พระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 17 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ
ออกประกาศ  คําสั่งระเบียบขอบังคับเพื่อการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทรายใหใชบังคับได

2. เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน)
(1) ผูประกอบการตองย่ืนเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ

555. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอ
ตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพพรอมหลักฐานที่
ทองถ่ินกําหนด

15 นาที สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน)

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
จนท. แจงตอผูย่ืนคําขอให
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให

1 ชั่วโมง สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน
2. หากผูขอตอ
อายุใบอนุญาตไม
แกไขคําขอหรือไม
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

สงเอกสารเพิ่มเติม
ใหครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))

3) การพิจารณา เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไข
ดานสุขลักษณะ

20 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)

4) - การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาต
แกผูขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด
หากพนกําหนดถือวาไม
ประสงคจะรับใบอนุญาต
เวนแตจะมีเหตุหรือขอแก
ตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพแกผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ

8 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถ่ิน
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตอง
และครบถวนให
แจงการขยายเวลา
ใหผูขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5) - ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด
(ตามประเภทกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพที่มี
ขอกําหนดของทองถ่ิน)

1 วัน สํานักงานปลัด (1. ระยะเวลา
ใหบริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถ่ิน
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

556. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

557. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2) สําเนาทะเบียน
บาน

- 0 1 ฉบับ -

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

4) ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

5) หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เชาหรือสิทธิอ่ืน
ใดตามกฎหมาย
ในการใช
ประโยชนสถานที่
ที่ใชประกอบ
กิจการในแตละ
ประเภทกิจการ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

2) หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคารที่แสดงวา
อาคารดังกลาว
สามารถใช
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

3) สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของในแต
ละประเภท
กิจการเชน
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในนานน้ํา
ไทยพ.ศ. 2546
เปนตน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

4) เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

กิจการที่
กฎหมาย
กําหนดใหมีการ
ประเมินผล
กระทบเชน
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบตอ
สุขภาพ (HIA)

ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

5) ผลการตรวจวัด
คุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม (ใน
แตละประเภท
กิจการที่กําหนด)

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

6) ใบรับรองแพทย
และหลักฐาน
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณีย่ืนขอ
อนุญาตกิจการที่
เก่ียวของกับ
อาหาร)

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
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558. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม

บาท สตางค

2. กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว

1. การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง การเลี้ยงมา  โค
กระบือ

ค. จํานวน 5 ตัว  แตไมเกิน 10 ตัว
ง. จํานวนต้ังแต 10 ตัวขึ้นไป

100

200

-

-

การเลี้ยงสุกร

ก. จํานวน 10 – 100 ตัว 100 -

ข. จํานวนต้ังแต 101 ตัวขึ้นไป 200 -

การเลี้ยงหาน  เปด  ไก

ก. จํานวนต้ังแต 60-100 ตัว 100 -

ข. จํานวนต้ังแต 6101-500 ตัว 200 -

ค. จํานวนต้ังแต 501-2,000 ตัว 300 -

ง. จํานวนต้ังแต 2,001-5,000 ตัว 500 -

จ. จํานวนต้ังแต 5,001 ตัวขึ้นไป 1,000 -
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การเลี้ยงสัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 1,000 -

2. การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานมตัวละ 10 -

3. การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชม  หรือเพื่อประโยชนของ
กิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม
หรือไมก็ตาม

3,000 -

2 . กิจการเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ

4. การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน
ตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน

150 -

5. การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว ที่ยังไมไดฟอก 500 -

6. การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป 1,000 -

7. การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  หนังสัตว 500 -

8. การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

500 -

9. การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว
หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว

500 -

ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 500 -

ข. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังตํ่ากวา 5 แรงมาลงมา 200 -

ค. ไมใชเครื่องจักร 100 -

10. การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ การสะสมหรือ
การกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพื่อ
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เปนอาหารสัตว

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 500 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมาแตไมเกิน 5 แรงมา 200 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 100 -

11. การสะสมหรือลางครั่ง 500 -

3. กิจการที่เก่ียวของกับอาหาร เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม

12. การผลิตเนย  เนยเทียม 200 -

13. การผลิตกะป  น้ําพริกแกง   น้ําพริกเผา   น้ําปลา   น้ําเคย  น้ําบูดู    ไต
ปลา เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน

200 -

14. การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจายกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน

200 -

15. การตากเนื้อสัตวการผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน

200 -

16. การนึ่ง   การตม   การเค่ียว   การตาก   หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร
สัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

200 -

17. การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูต้ัง  ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน

ก. โดยใชเครื่องจักร 500 -
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ข. โดยไมใชเครื่องจักร 200 -

18. การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเต๋ียว  เตาหู  วุนเสน  เก๋ียมอ๋ี  เตาฮวย

ก. โดยใชเครื่องจักร 200 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 100 -

19. การผลิตแบะแซ 200 -

20. การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ ภาชนะอ่ืนใด

ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500 -

21. การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ

ก. โดยใชเครื่องจักร 500 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 200 -

22. การแกะ   การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

2,000 -

23. การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องด่ืมชนิดตาง ๆ
บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน

1,000 -

24. การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล (ยกเวนภายในครอบครัว) 1,000 -

25. การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 1,000 -

26. การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 1,000 -

27. การค่ัวกาแฟ 500 -
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28. การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 500 -

29. การผลิตผงชูรส 1,000 -

30. การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 200 -

31. การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน

200 -

32. การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 200 -

33. การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 100 -

34. การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 200 -

35. การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร 1,000 -

36. การผลิตน้ําแข็งยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน

300 -

37. การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องที่มีต้ังแต 5 แรงมา ขึ้นไป 500 -

4. กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง

38. การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 1,000 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 500 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 300 -

39. การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น กระดาษเย็น เครือ่งสําอางตาง ๆ 1,000 -

40. การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 1,000 -
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41. การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 1,000 -

42. การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 1,000 -

5. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร

43. การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช

ก. โดยใชเครื่องจักร 500 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 100 -

44. การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 1,000 -

45. การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร

1,000 -

46. การสีขาวดวยเครื่องจักร

ก. ไมเกิน 20 เกวียน 200 -

ข. เกิน 20 เกวียน 400 -

47. การผลิตยาสูบ

ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500 -

48. การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 1,000 -

49. การผลิต  การสะสมปุย 1,000 -

50. การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 1,000 -

51. การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 1,000 -
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6. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร

52. การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ

ข. โดยใชเครื่องจักร 500 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 200 -

53. การหลอม   การหลอ   การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด   ยกเวนกิจการใน
ลําดับที่ 52

1,000 -

54. การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด การประสาน  การรีด  การ
อัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการในลําดับที่ 52

200 -

55. การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมี่ยม  นิเกิล  หรือ
โลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการในลําดับที่ 52

500 -

56. การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใดยกเวนกิจการ
ในลําดับที่ 52

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 1,000 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 500 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 200 -

57. การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 1,000 -

7. กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

58. การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม
ยานยนต

1,000 -

59. การต้ังศูนยถวงลอ  การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

1,000 -
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60. การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว
บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง
ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย

2,000 -

ก. จักรยานยนต 200 -

ข. รถยนต 300 -

61. การลาง  การอัดฉีดรถยนต 500 -

62. การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 200 -

63. การปะ  การเชื่อมยาง 100 -

64. การอัดผาเบรก  ผาครัช 200 -

8. กิจการที่เก่ียวกับไม

65. การผลิตไมขีดไฟ 1,000 -

66. การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 1,000 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 500 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 200 -

67. การประดิษฐไมหวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร
เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 500 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 200 -
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ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 100 -

68. การอบไม 1,000 -

69. การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 1,000 -

70. การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 300 -

71. การผลิตกระดาษตาง ๆ 500 -

72. การเผาถาน  หรือการสะสมถาน

ก. ขายสง 200 -

ข. ขายปลีก 100 -

73. การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 1,000 -

74. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 500 -

75. การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 1,000 -

76. การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน

1,000 -

77. การประกอบกิจการมหรสพ 500 -

78. การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ
หรือการแสดงอ่ืนในทํานองเดียวกัน

1,000 -

79. การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 2,000 -

80. การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ
ในทํานองเดียวกัน

2,000 -

81. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม 200 -
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กฎหมาย  วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

82. การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดย
วิธีอ่ืนใด  เวนแตการให  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล

1,000 -

83. การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 10,000 -

84. การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม

2,000 -

85. การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 10,000 -

10. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ

86. การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยก่ี
กระตุกต้ังแต 5 ก่ีขึ้นไป

ก. การทอผาดวยเครื่องจักร 500 -

ข. การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน 10 ก่ีขึ้นไป 300 -

ค. การทอผาดวยก่ีกระตุกต้ังแต 5 - 10 ก่ี 200 -

87. การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 500 -

88. การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 1,000 -

89. การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 200 -

90. การเย็บผาดวยเครื่องจักรต้ังแต 5 เครื่องขึ้นไป 1,000 -

91. การพิมพผา  หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ 200 -



272

92. การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 300 -

93. การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 2,000 -

11. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง

94. การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา

ก. โดยใชเครื่องจักร 1,000 -

ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500 -

95. การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 10,000 -

96. การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 500 -

97. การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง

ก. 1-3 ตัน 200 -

ข. 3-5 ตัน 500 -

ค. 5 ตันขึ้นไป 3,000 -

98. การเจียระไนเพชร พลอย  หิน  กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง 500 -

99. การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 500 -

100. การผลิตชอลค  ปูนพลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 200 -

101. การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน
ผาเบรก ผาครัช  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา
เปนตน

200 -

102. การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 1,000 -
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103. การผลิตกระดาษทราย 1,000 -

104. การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 10,000 -

12. กิจการที่เก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน สารเคมี

105. การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดส  หรือ
สารตัวทําละลาย

2,000 -

106. การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส 1,000 -

107 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลี่ยมตาง ๆ

ก. แบบไมใชเครื่องจักร 200 -

ข. แบบใชเครื่องจักร 2,000 -

108. การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 500 -

109. การพนสี  ยกเวนกิจการในลําดับที่ 58

ก. พนสีรถยนต 500 -

ข. พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต 200 -

110. การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง   ยางเทียม   พลาสติก   เซลลูลอยด
เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง

500 -

111. การโม  การบดชัน 200 -

112. การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 1,000 -

113. การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 200 -

114. การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ 500 -
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วัตถุที่คลายคลึง

115. การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 500 -

116. การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 -

117. การผลิตน้ําแข็งแหง 200 -

118. การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง

2,000 -

119. การผลิตแชลแล็ค  หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 -

120. การผลิต  การบรรจุ การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนํา
โรค

1,000 -

121. การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 300 -

13. กิจการอ่ืน ๆ

122. การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร

ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงมาขึ้นไป 1,000 -

ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 1 แรงมา  แตไมเกิน 5 แรงมา 500 -

ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงมาลงมา 300 -

123. การผลิต  การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเลคโทร
นิคส  อุปกรณไฟฟา

100 -

124. การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 500 -

125. การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเกสาร 200 -

126. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือที่เหลือใช
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- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 20 ตารางวา 500 -

- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 20 ตารางวา แตไมเกิน 50 ตารางวา 2,000 -

- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 50 ตารางวา แตไมเกิน 1000 ตารางวา 3,000 -

- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน 100 ตารางวา ขึ้นไป 5,000 -

127. การประกอบกิจการโกดังสินคา 2,000 -

128. การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 200 -

129. การพิมพสีลงบนวัตถุที่ไมใชสิ่งทอ 1,000 -

130. การกอสราง 500 -

559. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด/งานสาธารณสุข) หมูที่ 1
ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ

1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณีย  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด/งานสาธารณสุข) หมูที่ 1

ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องาราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง

560. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอรับใบตออายุใบอนุญาต สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม และตัวอยางการกรอกแบบฟอรม
ไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับประชาชน

561.หมายเหตุ
-
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วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ลิลลี่สุวามีน
อนุมัติโดย สมชายตูแกว
เผยแพรโดย เชาวลิตทวนทอง
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตใชน้ํา  ประปา
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

562. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตใชน้ําประปา
563.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
564. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
565. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
566. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537

567. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
568. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
569. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
570. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

571. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตใช  น้ําประปา 27/07/2558 13:15
572. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการสถานท่ีใหบริการท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธณรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280  /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน/ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ ((กรณีมีคาธรรมเนียมปดรับคํารองเวลา 15.00 น.))

573. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่องการใชน้ําประปาพ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552
โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ําประปาของกิจการประปาองคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68(1) และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลนาทรายโยความเห็นชอง
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทรายและนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงออกขอบัญญัติไวดังนี้
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ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเรื่องการใชน้ําประปาพ.ศ. 2552

ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหมีผลบังคับใชนับถัดจากวันปดประกาศโยเปดเผยณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย

ขอ3 ใหยกเลิก
(1) ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเรื่องหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขในการใชน้ําประปาและอัตรา

คาบริการพ.ศ. 2545
(2) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเรื่องหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขในการใชน้ําประปาและอัตรา

คาบริการพ.ศ. 2545 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551

ขอ 4 บรรดาขอบัญญัติระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน

หมวดท่ี 1
การขอใชน้ําประปา

ขอ 5 ในขอบัญญัตินี้กิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายเปนไปเพ่ือตอบสนองการอุปโภคบริโภค
พ้ืนฐานในครัวเรือนเทานั้นหามมิใหใชในกิจการอันเปนธุรกิจหรือนําไปใชในกิจการอันไดมาซึ่งประโยชนตอบ
แทนเวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายโดยจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขและ
เสียคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาตามท่ีกําหนด

ขอ 6 ในการขอใชน้ําผูขอใชน้ําจะตองยื่นคําขอตามแบบขอใชน้ําประปา (ป.01) พรอมแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลของรัฐสําเนาทะเบียนบานท่ีขอติดตั้งประปาโดยผูขอตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานนั้นดวยหรือเอกสาร
การขอเลขท่ีบานหรือหนังสือสัญญาซื้อขายบาน/อาคารหรือหนังสือสัญญาเชาอาคารอยางใดอยางกรณีผูขอใช
น้ําไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานท่ีจะติตั้งประปาจะตองนําสําเนาทะเบียนบานท่ีอยูปจจุบันของผูขอใชน้ําประปา
(2) ผูขอใชน้ําท่ีเปนสถานท่ีราชการโรงเรียนรัฐวิสาหกิจสถานกงสุลวัดและสถานท่ีประกอบพิธีการทางศาสนา
ตางๆท่ีไดมีใบอนุญาตแลวตองใหหัวหนาสวนราชการองคการหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายเปนผูลงนามในแบบ
ขอใชน้ําประปาและสัญญาการใชน้ําประปา
(3) ผูขอใชน้ําท่ีเปนบริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัดหางหุนสวนจํากัดหางหุนสวนสามัญธนาคารพาณิชย
โรงเรียนเอกชนและนิติบุคคลอ่ืนๆใหผูจัดการหรือเจาของผมีอํานาจตามกฎหมายเปนผูลงนามในแบบขอใช
น้ําประปาและสัญญาการใชน้ําประปา ผูขอใชน้ําอาจทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนไปทําการแทนไดโดยตองมีผู
ลงนามเปนพยาน 2 คนและปดอากรแสตมปตามกฎหมายกําหนดซึ่งผูรับมอบอํานาจจะตองนําหลังฐานเปน
สําเนาบัตรปรําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐและสําเนาทะเบียนบานของผ๔เมอบอํานาจไป
แสดงดวย

ขอ 7 เม่ือเจาหนาท่ีรับคํารองแลวจะทําการสํารวจเพ่ือประมาณคาใชจายในการดําเนินการตามแบบประมาณการคา
ใชจายการขอใชน้ําประปา (ป.02) แลวจะแจงคาใชจายท้ังหมดใหผูขอใชน้ําทราบใหเขามาชําระเงินพรอมทํา
สัญญาตามแบบสัญญาการใชน้ําประปา (ป.03) แลวถึงจะดําเนินการทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําให ในวันทํา
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สัญญา ผูน้ําตองวงเงินประกนการใชน้ําตามจํานวนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทรายกําหนดเม่ือผูใชน้ําบอกเลิก
สัญญาใชน้ําโดยไมมีหนี้คางชําระองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะคืนเงินประกันใหผูใชน้ําภายใน 30

วันทํา การนับจากวันท่ีผูใชน้ํารองขอคืนหากผูใชน้ําไมรองขอหรือไมแสดงเจตนาท่ีจะรับเงินประกันการใชน้ําคืน
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีมีการเลิกใชน้ําไมวากรณีใดๆผูใชน้ํายินยอมใหเงินประกันการใชน้ําตกเปนรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

ขอ 8 ผูขอใชน้ําจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาและทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลนาทรายตาม
สัญญาการใชน้ําประปา ( ป.03) เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายอนุญาตและลงนามในสัญญาการ
ใชน้ําประปาแลวจึงจะถือวาเปนผูใชน้ําโดยถูกตองและจะดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหตอไป

ขอ 9 ผูขอใชน้ํามีความประสงคขอใชน้ําประปาชั่วคราวจะตองวางเงินคาประกันการใชตามท่ีกําหนดถาจะขอยกเลิก
การใชน้ําประปาและขอเงินประกันคืนดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐของผูใชน้ํา
(2) ใบเสร็จคาประกันการใชน้ํา (ถามี)
(3) ใบเสร็จคาน้ําประปาครั้งสุดทายของผูโอนหรือสําเนา (ถามี)
(4) ผูใชน้ําอาจทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนไปทําการแทนไดโดยตองมีการลงนามเปนพยาน 2 คนและปด
อากรแสตมปตามกฎหมายผูรับมอบอํานาจจะตองนําหลักฐานเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว
เจาหนาท่ีของรัฐและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจดวย เม่ือเจาหนาท่ีรับคํารองขอเลิกใชน้ําประปา
ชั่วคราวแลวจะตรวจสอบดูวาผูใชน้ํามียอดคางชําระคาน้ําประปาอยูหรือไมหากไมมีคาน้ําประปาคางชําระก็จะ
ไดรับเงินคาประกันการใชน้ําคืนเต็มตามจํานวนแตหากมีคาน้ําประปาคางชําระหักจากเงินประกันการใชน้ํา
และคืนเงินในสวนท่ีเหลือ (ถามี) ใหแกผูใชน้ําและหากผูใชน้ําไมรองขอหรือไมแสดงเจตนาท่ีจะรับเงินประกัน
การใชน้ําคืนภายใน 30 วันนับจากวันท่ีมีการเลิกใชน้ําไมวากรณีใดๆผูใชน้ํายินยอมใหเงินประกันการใชน้ําตก
เปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย

ขอ 10 ผูขอใชน้ําจะตองเปนผูมีอาคารหรือสถานท่ีท่ีจะทําการติดตั้งมาตรวัดอยูในบริเวณท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลนาทรายประกาศใหเปนจุดบริการน้ําประปาหรือเปนบริเวณท่ีระบบทอสงน้ําขยายเขตไปถึงแลวเทานั้น
กรณีผูขอใชน้ําไมอยูในบริเวณดังกลาวและมีความประสงคจะขอจะขอใชน้ําองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
จะเปนผูกําหนดและคิดคาใชจายในการวางทอขยายเขตตามปริมาณระยะทางดําเนินการรวมท้ังคาธรรมเนียม
การใชน้ําประปานี้หรือผูขอใชน้ํายินยอมรับผิดชองคาใชจายในการดําเนินการเองจนแลวเสร็จเวนแต
คาธรรมเนียมการขอใชน้ําประปาจะตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้

ขอ 11 คาซอมแซมสิ่งท่ีเปนสาธารณะเชนถนนทางเทารางระบายน้ําหรืออยางอ่ืนในกรณีท่ีการตอทอและติดตั้งประปา
จําเปนตองขุดหรือผานใหเกิดความชํารุดเสียหายคาใชจายในการซอมใหผูขอใชน้ําจะตองเปนผูจายรับผิดชอบ
โดยท้ังสิ้น

ขอ 12 ผูขอใชน้ําจะตองปฏิบัติและชําระคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาคาน้ําประปาคาปรับและคาอ่ืนใดท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลนาทรายกําหนดไวตามขอบัญญัตินี้โดยเครงครัดจะฝาฝนมิได
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หมวดท่ี 2
การสงน้ําประปา

ขอ 13 น้ําประปาท่ีสงใหใชนั้นจะสงผานมาตรวัดน้ําซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะติดตั้งใหเมือผูขอใชน้ําม
ชําระคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาเรียบรอยแลวและขอสงวนสิทธิ์งดการจายน้ํานอกเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายจะพิจารณาตามความเหมาะสมเปนรายๆไป

ขอ 14 มาตรวัดน้ําท่ีจะนําไปทําการติดตั้งใหนั้นองคการบริหารสวนตําบลนาทรายขอสงวนสิทธิ์เปนผูดําเนินการจัดหา
เองเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันและงายในการตรวจสอบหากมาตรวัดน้ําเสียหายผูขอใชน้ําจะดําเนินการ
จัดหาเองมิไดในกรณีท่ีผูขอใชน้ําประสงคขอจัดหามาตรวัดน้ําเองตองนํามาใหทางองคการบริหารสวนตําบลนา
ทรายตรวจสอบวาสามารถใชติดตั้งไดหรือไมและเม่ือไดเสนอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อนุญาตแลวจึงจะสามารถใชติดั้งไดและจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการติดตั้งเองท้ังสิ้น

ขอ 15 มาตรวัดน้ําท่ีไดรับความเสียหายชํารุดเนื่องจากสภาพการใชงานโดยเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเหตุ
สุดวิสัยหรือ
เหตุใดๆอันทําใหมาตรวัดน้ําไมสามารถใชงานไดตามปกติองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะพิจารณา
ดําเนินการดังนี้
(1) กรณีเปนมาตรวัดน้ําท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจัดหาใหและไดชําระเงินเปนคาติดตั้งมาตรวัดน้ําไว
เปนการถูกตองเรียบรอยแลวจะทําการเปลี่ยนหรือซอมแซมใหตามแตกรณี
(2) กรณีเปนมาตรวัดน้ําท่ีผูใชน้ําเปนผูจัดหาเองผูใชน้ําจะตองทําการรับผิดชอบเปลี่ยนหรือซอมแซมใหตาม
กรณีรวมท้ังรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจะเรียกรองใหองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเปน
ผูรับผิดชอบมิได

ขอ 19 ทอและอุปกรณท่ีตอจากมาตรวัดน้ําออกไปบรรจบกับทอจายน้ํา (ทอภายนอก) การติดตั้งมาตรวัดน้ําและ
เครื่องก้ันน้ํา (ประตูนั้ติดตั้งอยูหนาหรือหลังมาตรวัดน้ําซึ่งมีไวสําหรับปดน้ํา) การกําหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ํา
การกําหนดวัสดุ และอุปกรณตางๆเวนแตมาตรวัดน้ําจะตองตกเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทรายสวนทอและ อุปกรณท่ีตอจากหลังมาตรวัดน้ําเขาสูภายในบริเวณสถานท่ีใชน้ําหรืออาคารของ
ผูใชน้ํา (ทอภายใน) ใหผูขอใช น้ําดําเนินการจัดหาเองไดสําหรับมาตรวัดน้ํานั้นเม่ือดําทําการติดตั้งแลวเสร็จ
เรียบรอยใหตกเปนทรัพยสินของผู ขอใชและใหจายคืนกับผูใชน้ําขอยกเลิกการใชน้ําประปาและไมมียอด
คางชําระคาประปาๆท้ังสิ้น

ขอ 20 บรรดาทอประปาและอุปกรณตางๆท่ีวางไวตอจากทอเมนใหญถึงมาตรวัดน้ําเปนทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายถาปรากฏวาทอเมนประปาซึ่งอยูภายนอกมาตรวัดน้ําของผูขอใชน้ําเกิดชํารุดรั่วไหลใหผูใช
น้ํารีบแจงเจาหนาท่ีทราบเปนผูออกคาใชจายเองสวนทอและอุปกรณภายในเขตเคหะสถานอาคารบานเรือน
หรือภายในมาตรวัดน้ําเปนทรัพยสินของผูขอใชน้ําถาทอหรืออุปกรณภายในเคหะสถานอาคารบานเรือนหรือท่ี
ตอจากมาตรวัดน้ําเกิดชํารดเสียหายผูขอใชน้ําจะตองซอมแซมโดยทุนทรัพยของตนเองหรือการซอมใหก็ไดโย
ผูใชน้ําออกคาใชจายท้ังหมด

ขอ 21 หามผูใชน้ําติดตั้งมาตรวัดน้ําทําการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยายติดตั้งมาตรวัดน้ําหรือทอเมนประปากอนหนา
มาตรวัดน้ําเพ่ิมเติมโดยไมไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเวนแตกรณีฉุกเฉินจะทําไดใน
กรณีจําเปนแตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลนาทรายทราบโดยดวน
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ขอ 22 หากมาตรวัดน้ําเครื่องก้ันน้ําทอเมนทอยอยหรืออุปกรณตางๆเกิดความชํารุดชํารุดโดยการทําลายหรือสญู
หายไปโดยกระทําอยางหนึ่งอยางใดจากบุคคลนิติบุคคลภายนอกไมวากรณีใดๆบุคคลนิบุคคลนั้นจะตอง
รับผิดชอบในความเสียหายทอเกิดข้ึนแกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจนเต็มจํานวนความเสียหายหาก
มิฉะนั้นองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนิติบุคคลนั้นๆท้ังทางแพงแลชะ
ทางอาญาจนถึงท่ีสุด

หมวด 3
อัตราคาธรรมเนียมการใชน้ําประปา

ขอ 23 ผูของใชน้ําจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชน้ําประปาในการขอใชน้ําประปาตามอัตราท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลนาทรายกําหนด

ขอ 24 คามัดจําผูขอใชน้ําตองชําระใหแกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายในวันขอใชน้ําเพ่ือนําไปใชในการสํารวจ
สถานท่ีและประมาณราคาคาใชจายในการติดตั้งเม่ือไดรับคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและจะคืนคามัดจําทันท่ีโดยให
หักคืนในประมาณการคาใชจายท่ีจะชําระเงินไวแลวดังนี้
(1) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง&frac12; นิ้วอัตราคามัดจําไมเก็บ
(2) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง&frac34; นิ้วอัตราคามัดจําไมเก็บ
(3) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้วอัตราคามัดจํา 1,000 บาท

- ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 1/2 นิ้วอัตราคามัดจํา 1,500 บาท
- ขนาดมาตรวัดนํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้วอัตราคามัดจํา 2,000 บาท

ขอ 25 คาประกันการใชน้ําจะเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ําเพ่ือเปนหลักประกันในการชําระคาน้ําประปาแตเดือน
ผูใชน้ําจะไดรับคาประกันคืนเต็มจํานวนเม่ือยกเลิกและไมมีหนี้คางชําระคาน้ําประปาดังนี้ ขนาดมาตรวัดน้ํา
อัตราคามัดจํา (บาท)

(1) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง&frac12; นิ้วอัตราคาปรีะกันการใช  น้ําประเภทท่ัวไปไมเก็บ
(2) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําเสนผานศูนยกลาง 1/2 นิ้วอัตราคาประกันการใชน้ําประเภทใชัน้ําชั่วคราว
1,000 บาท
(3) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง&frac34; นิ้วอัตราคาประกันการใช  น้ําประเภท
ท่ัวไปไมเก็บ
(4) ขนาดมารวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาด 3/4 นิ้วอัตราคาประกันการใช น้ําประเภทใช  น้ํา   ชั่วคราว2,000 บาท
(5) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้วอัตราคาประกันการใชนําประเภทท่ัวไป
300 บาท
(6) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้วอัตราคาประกันการใชนําประเภทใชนําชั่วคราว
3,000 บาท
(7) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 11/2 นิ้วอัตราคาประกันการใชนําประเภทท่ัวไป
400 บาท
(8) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําเสนผานศูนยกลาง 1 /1/2 นิ้วอัตราคาประกันการใชนําประเภทใชนําชั่วคราว
4,000 บาท
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(9) ขนามาตรวัดน้ํามาตรวัดนําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้วอัตราคาประกันการใชนําประเภทท่ัวไป
500 บาท
(10) ขนาดมาตรวัดน้ํามาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้วอัตราคาประกันการใชนําประเภทใชนํา
ชั่วคราว 5,000 บาท

ขอ 26 ใหยกเวนคาประกันการใชน้ําประเภทสถานท่ีราชการโรงเรียนรัฐบาลรัฐวิสาหกิจสถานกงสุลวัดสถานท่ี
ประกอบพิธีการทางศาสนาตางๆท่ีไดมีใบอนุญาตแลว

ขอ 27 คาติดตั้งมาตรวัดน้ําไดแกคาแรงงานมาตรวัดน้ําทอประปาและอุปกรณอ่ืนๆท่ีใชการติดตั้งนับจากมาตรวัดน้ํา
ถึงจุดประสานทอซึ่งไมรวมทอและอุปกรณหลังมาตรวัดน้ําทอผูขอใชน้ําตองดําเนินการเองใหคิดคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง&frac12; นิ้วเปนเงิน 630 บาท/เครื่อง

หมวดท่ี 4
อัตราคาน้ําประปาคาปรับและการเก็บเงิน

ขอ 32 คาน้ําประปากําหนดอัตราคาน้ําหนวยละ 3.00 บาท (สามบาทถวน)
ขอ 34 ใหผูใชน้ําตอไปนี้ไดรับสิทธิลดหยอนการใชน้ําประปาในแตละเดือนท่ีเรียกเก็บเม่ือองคการบริหารสวนตําบล

นาทรายประกาศใหทราบโดยเปดเผยหากผูไดรับสิทธิลดหยอนใชน้ําประปาไมถึงตามสิทธิท่ีไดรับหามยกยอด
ไป รวมกับเดือนถัดไปดังนี้

(1) สถานท่ีราชการบานพักของทางราชการโรงเรียนของรัฐรัฐวิสาหกิจสถานกงสุลวัดและสถานท่ี
ประกอบพิธีทางศาสนาตางๆท่ีไดรับใบอนุญาตแลวใหไดรับการลดหยอนครึ่งหนึ่งของยอดเรียกเก็บ
(2) บุคคลท่ีควรแกการสงเคราะหทางกกหมายหรือระเบียบของทางราชการใหไดรับการลดหยอนไมเกิน
50 ลบ.ม
(3) ผูบริจาคท่ีดินเพ่ือขุดเจาะบอบาดาลหรือบริจาคท่ีดินใหเปนสถานท่ีตั้งของหอถังน้ําประปาใหไดรับสิทธิ
ลดหยอนไมเกิน 10 ลบ.ม. ตอรายผูบริจาค
(4) บุคคลท่ีมีคุณูปการเนื่องจากเปนผูทําคุณประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจนเปนท่ี

ประจักษโดยท่ัวไปใหไดรับการลดหยอนไมเกิน 70 ลบ.ม. หามผูไดสิทธิลดหยอนนําน้ําไปจําหนายจายแจกหรืออ่ืนใดท่ี
เปนการใหบุคคลอ่ืนไดใชในน้ํานั้นโดยเด็ดขาดหากตรวจพบหรือปรากฏหลักฐานชัดเจนจะยกเลิกเปนผูไดรับสิทธิ
ลดหยอนการใชน้ําประปาทันทีและใหชําระคาน้ําประปาในอัตราปกติเปนตนไปในสวนคาธรรมเนียมการใชน้ําประปา
ใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้

ขอ 35 การจดหรืออานมาตรวัดน้ําเม่ือองคการบริหารสวนตําบลนาทรายไดดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําใหแกผูขอใช
น้ําแลวเจาหนาท่ีจะไปทําการอานมาตรวัดน้ําของผูใชน้ําในชวงปลายเดือนถัดไปท่ีไดติดตั้งมาตรวัดน้ําเพอออก
ใบเสร็จรับเงินคาน้ําประปาโดยใหถือวาเปนคาน้ําประปาประจําเดือนนั้นในกรณีวันอานมาตรวัดน้ําตรงกับ
วันหยุดราชการจะทําการอานมาตรวัดน้ําลวงหนากอนถึงวันหยุดราชการและทําการออกเก็บคาน้ําภายในวันท่ี
10 ของเดือนถัดไปเปนประจําทุกเดือน
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ขอ 36 จํานวนน้ําท่ีใชรวมถึงน้ําท่ีรั่วไหลหมดเปลืองไปตามท่ีปรากฏตัวเลขในมาตรวัดน้ําโดยปกติจะจดเปนรายเดือน
ในกรณีมาตรวัดน้ําชํารุดหรือมีเหตุอ่ืนอันไมสามารถทําใหอานตัวเลขหรือคํานวณการใชน้ําไดองคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายจะคิดคํานวณอัตราคาน้ําท่ีไดใชหรือสูญเสียสิ้นเปลืองไปโดยคิดอัตราเฉลี่ยการใชน้ํารอบ 3
เดือนท่ีผานมาของผูใชน้ํารายนั้นถามาตรวัดน้ําเสียไปในเดือนแรกท่ีเริ่มใชน้ําจะคิดคํานวณน้ําท่ีใชตามจํานวนท่ี
ไดใชภายหลังและผูใชน้ําจะตองดําเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําใหมใหเรียบรอยโดยเร็ว

ขอ 38 ผูใชน้ําตองชําระเงินคาน้ําประปาใหแกเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายท่ีไดนําใบเสร็จรับเงิน
หรือใบแจงหนี้มาขอเรียกเก็บหรือมิฉะนั้นตองนําไปชําระณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทรายภายใน
กําหนดเวลา 7 วันทําการนับถัดจากวันท่ีไดรับใบแจงหนี้ถาผูใชน้ําคางชําระคาน้ําประปาเกิน 90 วันนับถัดจาก
วันท่ีไดรับใบแจงหนี้องคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะงดจายน้ํา (ตัดมารวัดน้ํา) ทันทีโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนามาตรวัดน้ําท่ีถอดเก็บไวจากการงดจายน้ําประปาเนื่องจากไมชําระเงินคาน้ําประปาตามวรรค
หนึ่งนั้นใหเก็บรักษาไวท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทรายผูใชน้ําตองยื่นขอเก็บรักษาไวเองมิไดและเม่ือผูใชน้ํา
ไดชําระเงินคาใชน้ําท่ีคางชําระเรียบรอยแลวองคการบริหารสวนตําบลนาทรายจะอนุญาตใหใชน้ําประปาและ
จะทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําคืนใหดังเดิมผูขอใชน้ําจะอางสิทธิ์ในมาตรวัดน้ําอันเปนทรัพยสินของผูใชน้ําเองตาม
ความในขอ 19 วรรคสองและขอคืนมาตรวัดน้ําในระหวางท่ีเก็บรักษาไวท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลนาทรายงดจายน้ํา (ตัดมาตรวัดน้ํา) ตามวรรคหนึ่งมิไดโดยเด็ดขาด

หมวดท่ี 5
บทท่ัวไป

ขอ 40 การยายสถานท่ีใชน้ําหากผูใชน้ําประสงคท่ีจะยายสถานท่ีใชน้ําหรือเปลี่ยนจุดประสานทอจากจุดหนึ่งไปยังจุด
หนึ่งภายในเขตพ้ืนท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลนาทรายแหงเดียวกันโดยไมเปลี่ยนขนาดของมาตรวัดน้ํา
จะตองยื่นคํารองขอยายสถานท่ีใชน้ําพรอมเอกสารหลักฐานดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ
(2) สําเนาทะเบียนบานท่ีจะยายสถานท่ีใชน้ําไป
(3) ใบเสร็จคาน้ําประปาครั้งสุดทายหรือสําเนา (ถามี)
(4) ใบเสร็จคาประกันการใชน้ํา (ถามี)
คาธรรมเนียมตางๆเชนเดียวกับการขอติดตั้งใหมแตจะไดรับการยกเวนในสวนของคามาตรวัดน้ํา (ใชราคา
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทรายไดสั่งซื้อในคราวนั้นๆ ) และคาประกันการใชน้ํา
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574. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผูขออนุญาตยื่นคํารองพรอม
เอกสาร

0.5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กองชาง)

2)

การพิจารณา เจาหนาท่ีตรวจสอบสถานท่ี
ติดตั้งมาตรวัดน้ํา
รายละเอียดแนวทอเมนการ
ตอทอเมนการตอทอแยกการ
ติดตั้งมาตรวัดน้ําตรวจสอบ
รายละเอียดการติดตั้ง
อุปกรณจายน้ําภายในบาน
เชนกอกทอภายในและอ่ืนๆ
กําหนดทอเมนและมาตรวัด
น้ําและประมาณการอุปกรณ

1.5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(ติดตอกองชาง )

3)

การพิจารณา อนุมัติลงนามในใบคํารองขอ
ติดตั้งมาตรวัดน้ํา

0.5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กองชาง)

4)

การพิจารณา ผูขออนุญาตชําระ
คาธรรมเนียมพรอมเซ็นต
สัญญา
การใชน้ําประปา

0.5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กองชาง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน
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575. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

576. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

577. คาธรรมเนียม
1) คามัดจํา

- ขนาดมาตรวัดน้ําเสนผานศูนยกลาง 1/2 นิ้ว
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

2) คามัดจํา
- ขนาดมาตรวัดน้ําเสนผานศูนยกลาง 3/4 นิ้ว
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

3) คามัดจํา
-ขนาดมาตรวัดน้ําเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว
คาธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ (อัตราคาประกันการใชน้ําประเภทท่ัวไป)

4) คามัดจํา
- ขนาดมาตรวัดน้ําเสนผานศูนยกลาง 1 1/2 นิ้ว
คาธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ -
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5) คามัดจํามาตราวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว
คาธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ -

6) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1/2 นิ้ว (ท่ัวไป)
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

7) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1/2 นิ้ว (ใชน้ําช่ัวคราว)
คาธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ -

8) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 3/4 นิ้ว (ท่ัวไป)
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

9) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 3/4 นิ้ว (ใชน้ําช่ัวคราว)
คาธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ -

10) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง1 นิ้ว (ท่ัวไป)
คาธรรมเนียม300 บาท
หมายเหตุ -

11) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว (ใชน้ําช่ัวคราว)
คาธรรมเนียม3,000 บาท
หมายเหตุ -

12) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 1/2นิ้ว (ท่ัวไป)
คาธรรมเนียม400 บาท
หมายเหตุ -
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13) คาประกันการใชน้ํา
- มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 1/2นิ้ว (ใชน้ําช่ัวคราว)
คาธรรมเนียม4,000 บาท
หมายเหตุ -

14) คาประกันการใชน้ํา - มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว (ท่ัวไป)
คาธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

15) คาประกันการใชน้ํา - มาตรวัดน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว (ใชน้ําช่ัวคราว)
คาธรรมเนียม5,000 บาท
หมายเหตุ -

578. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนชองทางการรองเรียนท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนา

ทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 หมายเหตุ 1. ทางอินเทอรเน็ต
(http://www.nasai.go.th) 2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4 3. ทางไปรษณียท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 4.
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)  5. รองเรียนดวย
ตนเอง
หมายเหตุ-

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

579. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอใชน้ําประปา (ป.01) (ป.02) (ป.03)

-

2) แบบคําขอโอนสิทธิการใชน้ําประปาป.04
-

3) แบบคํารองบริการน้ําประปา (ป.05)
-

4) แบบฟอรมการกรอก (ป.01)(ป.02) (ป.03)
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-

580.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 19/08/2558
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัด
นครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระคาขยะมูลฝอย
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

581. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระคาขยะมูลฝอย
582.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
583. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
584. หมวดหมูของงานบริการ:อ่ืนๆ (เชนการออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ)
585. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2549
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2496  (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 10 พ.ศ. ๒๕๔๒)

586. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
587. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
588. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ขอบัญญัตองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเรื่องการกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ.2549
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที

589. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

590. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระคาขยะมูลฝอย 08/08/2558 14:19
591. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทรายหมูท่ี 1 ตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280/ติดตอดวยตนเอง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 15:00 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ (ใชกรณีท่ีเจาหนาทเกบคาน้ําประปาไปดําเนินการเกบคานําประปาแลวไมไดชําระเงินมากับเจาหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายสามารถมาติดตอไดท่ีอบต.นาทราย/ดวยตนเอง))
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592. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไมมีขอมูลหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
593. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ยื่นใบเสร็จคาขยะมูลฝอย 5 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 -

594. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

595. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) ใบเสร็จคาขยะมูล
ฝอย

- 1 0 ฉบับ -

596. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ 10 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยเดือนหนึ่ง

ไมเกิน 500 ลิตรวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตรเดือนละ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ –

2) อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ 10 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยเดือนหนึ่ง
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ไมเกิน 500 ลิตรวันหนึ่งเกิน 20 ลิตรคาเกบและขนทุกๆ 20 ลิตรหรือเศษของ 20 ลิตรเดือนละ
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

3) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรข้ึนไป /วันหนึ่งไมเกิน 1 ลบ.ม. เดือน
ละคาธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ –

4) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรข้ึนไป /วันหนึ่งเกิน 1 ลบ.ม. คาเก็บ
และขนทุกๆ 1 ลบ.ม. หรือเศาของ 1 ลบ.ม. เดือนละ
คาธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ –

5) คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว/ครั้งหนึ่งไมเกิน 1 ลบ.ม. ครั้งละ
คาธรรมเนียม150 บาท
หมายเหตุ –

6) คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว/ครั้งหนึ่งเกิน 1 ลบ.ม. คาเกบและขนทุกๆ 1 ลบ.ม.หรือเศษของ 1 ลบ.ม.ละ
คาธรรมเนียม150 บาท
หมายเหตุ -

597. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง/ฝายจัดเก็บรายได) หมูท่ี 1 ตําบลนา

ทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280/ รองเรียนดวยตนเอง
หมายเหตุ
(1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณียท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย)

598. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

599.หมายเหตุ
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-

วันท่ีพิมพ 19/08/2558
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัด
นครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระคาน้ําประปา
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

600. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระคาน้ําประปา
601.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
602. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
603. หมวดหมูของงานบริการ:อ่ืนๆ (เชนการออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ)
604. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)
2) มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537

605. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
606. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
607. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ขอบัญญัตองคการบริหารสวนตําบลนาทรายเรื่องการใช

น้ําประปา
พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที

608. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

609. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระคาน้ําประปา 08/08/2558 14:01
610. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลังฝายจัดเก็บรายได /ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ (กรณีมีการชําระเงินคาน้ําประปาปดรับเวลา 15.00 น.)

611. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไมมีขอมูลหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
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612. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นใบเสร็จคคาน้ําประปา
ประปา

30 นาที องคการบริหารสวนตําบล
นาทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

613. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

614. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) ใบเสร็จคา
น้ําประปา

- 1 0 ฉบับ -

615. คาธรรมเนียม
1) คานําประปากําหนดอัตราคานําประปาหนวยละ

คาธรรมเนียม3 บาท
หมายเหตุ -

616. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียนชองทางการรองเรียนท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง/ฝายจัดเก็บ
รายได) หมูท่ี 1 ตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280/ รองเรียนดวยตนเอง
หมายเหตุ(างอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณียท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
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5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย)

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

617. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

618.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 19/08/2558
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัด
นครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

619. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี
620.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
621. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
622. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
623. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) “พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘”
2) พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537
3) การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี
4) การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี
624. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
625. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
626. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0เดือน
627. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

628. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 27/07/2558 10:04
629. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลังฝายจัดเก็บรายได) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธณรมราช 80280/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 15:00 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ ( กรณีมีการชําระเงินคาภาษีบํารุงทองท่ีปดรับชําระเงินเวลา 15.00 น.)

630. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา โดยท่ีเปน
การสมควรแยกกฎหมายเก่ียวกับภาษีบํารุงทองท่ีออกจากประมวลรัษฎากรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ.๒๕๐๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกลักษณะ ๓ ภาษีบํารุงทองท่ีแหงประมวลรัษฎากร บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ในสวน
ท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ แทน
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการ กระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เม่ือได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๕ เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความ ควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวา
ดวยเทศบาล บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรี
หรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย

หมวด ๑
ขอความท่ัวไป

มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้
“ท่ีดิน” หมายความวา พ้ืนท่ีดิน และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปน ภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย
“เจาของท่ีดิน” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีดิน หรือครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปน กรรมสิทธิ์ของเอกชน
“ป” หมายความวา ปปฎิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ใหผูซึ่ง เปนเจาของท่ีดิน  ในวันท่ี ๑ มกราคมของปใด มีหนาท่ี เสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปนั้นจากราคา
ปานกลางของท่ีดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีทายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ เจาของท่ีดินไมตองเสีย

(๑) ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๒) ท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย

มิไดหาผลประโยชน
(๓) ท่ีดินของราชการสวนทองถ่ินท่ีใชในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดหา

ผลประโยชน
(๔) ท่ีดินท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะการศึกษาหรือการกุศลสาธารณะ
(๕) ท่ีดินท่ีใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบ

ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไมหรือท่ีศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน
(๖) ท่ีดินท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
(๗) ท่ีดินท่ีใชในการรถไฟการประปาการไฟฟาหรือการทาเรือของรัฐหรือท่ีใชเปนสนามบินของรัฐ
(๘) ท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแลว
(๙) ท่ีดินของเอกชนเฉพาะสวนท่ีเจาของท่ีดินยินยอมใหทางราชการจัดใชเพ่ือสาธารณประโยชน

โดยเจาของท่ีดินมิไดใชหรือหาผลประโยชนในท่ีดินเฉพาะสวนนั้น
(๑๐) ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งท่ีทําการขององคการสหประชาชาติทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ

หรือองคการระหวางประเทศอ่ืนในเม่ือประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง
(๑๑) ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งท่ีทําการของสถานทูตหรือสถานกงสุลท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอย

ปฏิบัติตอกัน
(๑๒) ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา๘ทวิ๕ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในเขต กรุงเทพมหานครใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
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ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดผูมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ
(๒) กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตีราคาปานกลาง ตามมาตรา๑๔
(๓) กําหนดสถานท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา๑๘มาตรา๒๘มาตรา๒๙และมาตรา๓๔
(๔) กําหนดเขตทองท่ีตามมาตรา๒๒ (๔)
(๕) กําหนดวิธีการและสถานท่ีแจงการประเมินตามมาตรา๓๓
(๖) กําหนดผูปฏิบัติหนาท่ีแทนนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี๓มาตรา๘ (๖) แกไขโดยพระราชกําหนด

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา๘ (๗)แกไขโดยประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับท่ี๑๕๖ลงวันท่ี๔มิถุนายน๒๕๑๕มาตรา๘ทวิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.
๒๕๑๖มาตรา๘ทวิ (๔) แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘พ.ศ.
๒๕๒๔
มาตรา๘ตรี๗ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ท่ัวเขตกรุงเทพมหานคร
มาตรา๙ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ในเขตเทศบาลใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ
(๒) นอกเขตเทศบาลใหนายอําเภอทองท่ีมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ

มาตรา๑๐๘ ภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดนอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขต

องคกร ปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น มาตรา๑๐ทว๙ิ
มาตรา๑๑ สวนลดและคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา๑๒ การสงคําสั่งเปนหนังสือหนังสือแจงการประเมินหรือหนังสืออ่ืนใหแกบุคคลใดใหปฏิบัติดังตอไปนี้

(๑) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ
(๒) ใหสงณภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผูรับหรือใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถาไมพบผูรับณภูมิลําเนา

หรือสถานท่ีทําการของผูรับใหสงแกผูซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูณภูมิลําเนาหรืออยูในบานหรือสถานท่ีทําการของ
ผูนั้น

มาตรา๘ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๑๖
มาตรา๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา๑๐ ทวิยกเลกิโดยพระราชบญัญตัภิาษบีารงุทองท่ี (ฉบบัท่ี๓) พ.ศ.๒๕๔๓
ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวไดใหปดหนังสือนั้นไวในท่ีแลเห็นไดงายณภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผูนั้นหรือลง
ประกาศแจงความในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองฉบับหรือโฆษณาดวยวิธีอ่ืนเม่ือไดปฏิบัติการตามวิธีดังกลาวและเวลา
ไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีปฏิบัติการใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว

หมวด๒
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน

มาตรา๑๓ การตีราคาปานกลางของท่ีดินนั้นใหนําเอาราคาท่ีดินในหนวยท่ีจะทําการตีราคาซึ่งซื้อขายกันโดยสุจริตครั้ง
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สุดทายไมนอยกวาสามรายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปกอนวันตีราคามาคํานวณถัวเฉลี่ยเปนราคาปานกลางโดยมิใหคํานวณ
ราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งเพาะปลูกเขาดวยในกรณีท่ีไมมีการซื้อขายท่ีดินตามวรรคหนึ่งในหนวยใดใหนําเอาราคา
ปานกลางท่ีคํานวณตามวิธีการในวรรคหนึ่งของท่ีดินในหนวยใกลเคียงท่ีมีสภาพและทําเลท่ีดินคลายคลึงกันมาเปนราคาปาน
กลางของท่ีดินในหนวยนั้นไดถาไมอาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคกอนไดใหกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินโดยถือเกณฑ
อยางอ่ืนอันอาจแสดงราคาตลาดของท่ีดินโดยเฉลี่ยไดการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหตีราคาเปนหนวยตําบลแตถาราคาของ
ท่ีดินในตําบลใดแตกตางกันมากใหพิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้นแยกออกเปนหนวยๆเพ่ือใหการตีราคาปาน
กลาง
เปนไปโดยเท่ียงธรรม
มาตรา๑๔ ๑๐ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งใหมีหนาท่ีพิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา
๑๓คณะกรรมการนั้นใหประกอบดวยบุคคลในทองท่ีดังตอไปนี้

(๑) ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยปลัดจังหวัดเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดนายอําเภอทองท่ีผูซึ่งนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

(๒) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนประกอบดวยปลัดจังหวัดเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดนายอําเภอทองท่ีผูซึ่ง
ผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ินมอบหมายหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาทองถ่ิน
มาตรา๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา๑๕การประชุมคณะกรรมการตองมี
กรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนของกรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุมและใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานท่ีประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาสี่ป
มาตรา๑๗ ภายหลังการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา๑๖แลวถามีเหตุแสดงวาราคาท่ีดินในหนวยใดไดเปลี่ยนแปลง
ไปมากและผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรหรือเจาของท่ีดินรองขอผูวาราชการจังหวัดจะสั่งใหคณะกรรมการทําการ
พิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินในหนวยนั้นเสียใหมก็ได
มาตรา๑๘ ภายในเดือนตุลาคมของปท่ีจะครบรอบระยะเวลาสี่ปตาม
มาตรา๑๖ ใหคณะกรรมการยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของท่ีดินตอผูวาราชการจังหวัดแสดงราคาปานกลางของท่ีดิน
ทุกๆหนวยและใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดินนั้นไวณศาลากลางจังหวัดท่ีวาการอําเภอสํานักงาน
เทศบาล สํานักงานสุขาภิบาลและท่ีตําบลแหงทองท่ีนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากคณะกรรมการ
มาตรา๑๙ ถามีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมตามมาตรา๑๗ใหคณะกรรมการยื่นรายงานการตีราคาใหมตอผูวาราชการ
จังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหมภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา๑๘
มาตรา๒๐ถาเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของท่ีดินเจาของท่ีดินมีสิทธิอุทธรณการตีราคาปานกลางของ
ท่ีดินตอผูวาราชการจังหวัดไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินและใหนําความในหมวด๘อันวา
ดวยการอุทธรณมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา๒๑ การตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปตาม มาตรา๑๖ ใหใชเปนราคาปานกลางไดทุกปสําหรับรอบ
ระยะเวลาสี่ปนั้นในกรณีท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมตามมาตรา๑๗ราคาปานกลางของท่ีดินใหมนั้นใหใชไดสําหรับป
ท่ีถัดจากปท่ีมีประกาศการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมจนถึงปสุดทายของรอบระยะเวลาสี่ปตามวรรคหนึ่งในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณ ตามมาตรา๒๐ ราคาปานกลางของท่ีดินตามคําวินิจฉัยอุทธรณใหใชสําหรับปท่ีเปนประเด็นแหงการอุทธรณเปนตน
ไปจนถึงปสุดทายของ รอบระยะเวลาสี่ปตามวรรคหนึ่งและใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหม
ภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา๑๘
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หมวด๓
การลดหยอนและการยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ี

มาตรา๒๒บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูในจังหวัดเดียวกันและใชท่ีดินนั้นเปนท่ีอยูอาศัย
ของตนเปนท่ีเลี้ยงสัตวของตนหรือประกอบกสิกรรมของตนใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีตามเกณฑอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้

(๑)ถาเปนท่ีดินนอกเขตเทศบาลใหลดหยอนไดไมเกินหาไรแตจะนอยกวาสามไรไมไดท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติ
จังหวัดหรือขอบังคับตําบลแลวแตกรณี

(๒) ถาเปนท่ีดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาลใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไรแตจะนอยกวาสองรอยตารางวา
ไมไดท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติหรือขอบังคับ

(๓) ถาเปนท่ีดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบลใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวา
แตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมไดท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ

(๔) ถาเปนท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครใหลดหยอนไดดังตอไปนี้
(ก) ในทองท่ีท่ีมีชุมชนหนาแนนมากใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวาแตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมได
(ข) ในทองท่ีท่ีมีชุมชนหนาแนนปานกลางใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไรแตจะนอยกวาหนึ่งรอยตารางวาไมได

มาตรา๒๒ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘พ.ศ. ๒๕๒๔
มาตรา๒๒ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(ค) ในทองท่ีชนบทใหลดหยอนไดไมเกินหาไรแตจะนอยกวาสามไรไมได ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครทองท่ีใดจะเปนทองท่ีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสราง
และใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชาไมไดรับการลดหยอนสําหรับสวนของท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนสถาน
การคาหรือใหเชานั้นในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของท่ีดินรวมกันใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามเกณฑท่ี
กําหนดไวในวรรคหนึ่งการลดหยอนตามเกณฑในมาตรานี้ใหไดรับการลดหยอนสําหรับท่ีดินท่ีอยูในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต
จังหวัดเดียว
มาตรา ๒๓ ท่ีดินท่ีใชในการเพาะปลูกถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติหรือทําการเพาะปลูก
ไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยท่ีจะปองกันไดโดยท่ัวไปใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณายกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ีใหได
ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๒๓ ทวิ ๑๓ ท่ีดินท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชนตอบแทนอาจไดรับยกเวนไมตองเสีย
ภาษีบํารุงทองท่ีไดเฉพาะท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง

หมวด๔
การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินและการสํารวจ

มาตรา๒๔ ใหเจาของท่ีดินซึ่ง มีหนา ท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดินเปนรายแปลงตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดในกรณีท่ีท่ีดินอยูนอกเขตเทศบาลเม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรจะกําหนดใหเจา
พนักงานสํารวจทําการสํารวจแลวยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินแทนเจาของท่ีดินเปนรายแปลงท่ีทําการสํารวจก็ได
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มาตรา๒๓ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘พ.ศ. ๒๕๒๔
มาตรา๒๕ ถาบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของท่ีดินตายเปนผูไมอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องสาบสูญ
หรือเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถใหผูจัดการมรดกหรือทายาทผูรับมอบอํานาจผูครอบครอง
ทรัพยสินผูอนุบาลผูพิทักษหรือผูจัดการทรัพยสินแลวแตกรณีมีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา๒๔
มาตรา๒๖ ถาเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคลใหผูจัดการหรือผูแทนอ่ืนของนิติบุคคลนั้นมีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา๒๔
มาตรา๒๗ถาบุคคลหลายคนเปนเจาของท่ีดินรวมกันใหบุคคลเหลานั้นมีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติการตามมาตรา
๒๔
มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชนในการสํารวจและยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา๒๔วรรคสองใหเจาพนักงานสํารวจ
กําหนดวันเวลาท่ีจะทําการสํารวจและปดประกาศไวณท่ีทําการผูใหญบานแหงทองท่ีนั้นและใหเจาของท่ีดินหรือผูแทนมี
หนาท่ีชี้เขตและแจงจํานวนเนื้อท่ีดินตามกําหนดวันเวลานั้นและใหความสะดวกแกเจาพนักงานสํารวจเพ่ือการนั้นตามสมควร
ถาเจาของท่ีดินหรือผูแทนไมมาชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อท่ีดินหรือชี้เขตหรือแจงจํานวนเนื้อท่ีดินขาดจากจํานวนท่ีเปน
จริงหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานสํารวจเจาพนักงานสํารวจมีอํานาจเขาไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวของในระหวาง
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพ่ือทําการสํารวจตามท่ีเห็นวาถูกตองได
มาตรา๒๙๑๔ แบบแสดงรายการท่ีดินสําหรับท่ีดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดใหยื่นตอเจาพนักงานประเมินณ
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีท่ีดนิของผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีตั้งอยูหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารทองถ่ินกําหนดโดย
ประกาศลวงหนาไวณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน
มาตรา ๓๐ แบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา๒๔และมาตรา๒๙ใหยื่นภายในเดือนมกราคมของปแรกท่ีมีการตีราคาปาน
กลางของท่ีดินตามมาตรา๑๖แบบแสดงรายการท่ีดินท่ียื่นตามวรรคหนึ่งใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลาสี่ปนั้น
มาตรา ๒๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา๓๑บุคคลใดเปนเจาของท่ีดินข้ึนใหมหรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมของเจาของท่ีดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงไปใหเจาของท่ีดิน
นั้นยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตอ เจาพนักงานประเมินตามมาตรา๒๙ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเปนเจาของท่ีดินข้ึนใหม
หรือนับแตวันท่ีจํานวนเนื้อท่ีดินไดมีการเปลี่ยนแปลงเวนแตในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการ
สํารวจตามมาตรา๒๔วรรคสองก็ใหเจาของท่ีดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกันและใหเจา
พนักงานสํารวจยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา๒๙ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
เจาของท่ีดิน
มาตรา๓๒ เจาของท่ีดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนตามมาตรา๒๒เปลี่ยนแปลงไปหรือมี

เหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดินเปลี่ยนแปลงไปใหเจาของท่ีดินผูนั้นแจงการเปลี่ยนแปลงตอเจา
พนักงานประเมินตามมาตรา๒๙ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือนับแตวันท่ีมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษี
บํารุงทองท่ีเปลี่ยนแปลงเวนแตในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา๒๔วรรค

สองก็ใหเจาของท่ีดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกันและใหเจาพนักงานสํารวจแจงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา๒๙ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจาของท่ีดินหมวด๕

การชําระภาษีบํารุงทองท่ี

มาตรา ๓๓ ในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปแรกของการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา๑๖หรือของปท่ีมี
การตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมตามมาตรา๑๗ใหเจาพนักงานประเมินคํานวณภาษีบํารุงทองท่ีและแจงการประเมินภายใน
เดอืนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามวิธีการดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีท่ีดินอยูในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลท่ีไมมีกํานันใหเจาพนักงานประเมินแจงการประเมินเปน
หนังสือไปยังผูซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี
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(๒) ในกรณีท่ีท่ีดินอยูนอกเขตเทศบาลท่ีมีกํานันใหเจาพนักงานประเมินปดประกาศแจงการประเมินไวณท่ีวาการอําเภอท่ี
ทําการกํานันและท่ีทําการผูใหญบานการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเจาพนักงานประเมินคํานวณไวตามวรรค
หนึ่งใหใชเปนการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับในปตอไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ปตามมาตรา๒๑ใ นกรณีท่ีเจาพนักงาน
ประเมินไมอาจคํานวณภาษีบํารุงทองท่ีและแจงการประเมินภายในเดือนมีนาคมก็ใหแจงการประเมินภายหลังกําหนดเวลา
ดังกลาวได
มาตรา๓๔ ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีนําเงินไปชําระตอพนักงานเจาหนาท่ีณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีท่ีดินของผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีตั้งอยูหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารทองถ่ินกําหนดโดยประกาศลวงหนาไวณสํานักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน มาตรา๓๔ทวิ๑๖การชําระภาษีบํารุงทองท่ีนั้นใหถือวาเปนการสมบูรณ
เม่ือไดรับใบเสร็จรับเงินท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีในการนี้ไดลงลายมือชื่อรับเงินแลวเวนแตการชําระภาษีตามวรรคสอง
การชําระภาษีบํารุงทองท่ีจะชําระโดยการสงธนาณัติตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคารรับรองทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามมาตรา๓๔ก็ไดโดยสั่งจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆหรือชําระโดยผานธนาคารหรือ
โดยวิธีอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนดและใหถือวาวันสงทางไปรษณียวันชําระผานธนาคารหรือ
วันชําระโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดเปนวันชําระภาษี
มาตรา๓๕ ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเดือนเมษายนของทุกปในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษี
บํารุงทองท่ีไดรับแจงการประเมินตามมาตรา๓๑หรือมาตรา๓๒หรือภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา๓๓วรรคสามใหชําระ
ภาษีบํารุงทองท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน
มาตรา๓๖ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาชําระภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา๓๕ออกไปอีกได
ตามความจําเปนแกกรณี
มาตรา๓๖ทวิ๑๗ ถาเงินภาษีบํารุงทองท่ีท่ีตองชําระภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา๓๕หรือมาตรา๓๖แลวแตกรณีมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทข้ึนไปผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะขอผอนชําระเปนสามงวดๆ
ละเทาๆกันก็ไดโดยแจงเปนหนังสือใหบุคคลตามมาตรา๓๕ทราบกอนการชําระภาษีงวดท่ีหนึ่ง๑๕มาตรา๓๔แกไขโดย
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๖มาตรา๓๔ทวิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา๓๖ทวิเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๒๙
การผอนชําระภาษีตามวรรคหนึ่งตองชําระงวดท่ีหนึ่งตามกําหนดเวลาตามมาตรา๓๕หรือมาตรา๓๖แลวแตกรณีงวดท่ีสอง
ตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายท่ีตองชําระงวดท่ีหนึ่งและงวดท่ีสามตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายท่ี
ตองชําระงวดท่ีสองถาผูขอผอนชําระภาษีผูใดไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีงวดใดงวดหนึ่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให
เจาของท่ีดินหมดสิทธิท่ีจะชําระภาษีเปนงวดและใหนําความในมาตรา๔๕ (๔) มาใชบังคับสําหรับงวดท่ียังไมชําระมาตรา๓๗
ถาภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดินของเจาของเดียวกันในตําบลเดียวกันมีจํานวนไมถึงหนึ่งบาทเปนอันไมตองเสียภาษีบํารุง
ทองท่ีสําหรับท่ีดินแปลงนั้น
มาตรา๓๘ ภาษีบํารุงทองท่ีจํานวนใดท่ีเจาพนักงานประเมินไดแจงหรือประกาศการประเมินแลวถามิไดชําระภายในเวลาท่ี
กําหนดใหถือเปนภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ
มาตรา๓๙ เม่ือกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจาของท่ีดินไดโอนตกไปยังบุคคลอ่ืนใหผูรับโอนมีหนาท่ีรวมกับเจาของ
ท่ีดินเดิมเสียภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระไมเกินหาปรวมท้ังปสุดทายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจาของท่ีดินดวยสวนภาษีบํารุง
ทองท่ีคางชําระเกินหาปคงอยูในความรับผิดของเจาของท่ีดินเดิมความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผูรับโอนซึ่งไดกรรมสิทธิ์
ม า ใ นก า รข ายทอดตล าด โ ดย คํ า สั่ ง ศ า ลห รื อ คํ า สั่ ง ข อ ง เ จ า พนั ก ง าน พิ ทั กษ ท รั พย ใ น คดี ล ม ล ะล ายหรื อ
คําสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัตนิี้
มาตรา๔๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้
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(๑) มีหนังสือเรียกเจาของท่ีดินหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ
(๒) สั่งใหเจาของท่ีดินหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของปฏิบัติการเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคาง

ชําระถาเจาของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวของไมยอมปฏิบัติการตาม (๑) หรือ
(๒) ใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจเขาไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี

คางชําระของผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพ่ือสอบถามบุคคล
ใดๆหรือตรวจสอบตรวจคนบัญชีหรือเอกสารหรือยึดอายัดบัญชีหรือเอกสาร
มาตรา๔๑ ทรัพยสินของผูตองรับผิดชําระภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระอาจถูกยึดอายัดหรือขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําระ
ภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระโดยใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือยึดอายัดหรือขาย
ทอดตลาดไดแตคําสั่งเชนวานั้นจะออกไดก็แตโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาราชการจังหวัดการขายทอดตลาด
อสังหาริมทรัพยจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาท่ีใหอุทธรณไดตามมาตรา๔๙หรือมาตรา๕๒และตลอดเวลาท่ีทําการ
พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวยังไมถึงท่ีสุดคําสั่งยึดจะกระทําไดเม่ือไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหเจาของท่ีดินชําระภาษี
บํารุงทองท่ีคางชําระทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีรับหนังสือนั้นโดยวิธีการสงหนังสือตามมาตรา๑๒ วิธีการยึด
อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินเพ่ือใหไดรับชําระภาษีบํารุง ทองท่ีคางชําระนั้นใหนําวิธีการในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา๔๒ เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดนั้นใหหักไวเปนคาใชจายในการยึดอายัดหรือขายทอดตลาดเหลือเทาใดใหชําระ
เปนคาภาษีบํารุงทองท่ีถายังมีเงิน
เหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของท่ีดิน
มาตรา๔๓ เม่ือไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวแลวถาไดมีการชําระเงินคาใชจายในการยึดหรืออายัดและคาภาษีบํารุง
ทองท่ีคางชําระโดยครบถวนกอนการ
ขายทอดตลาดก็ใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีสั่งถอนคําสั่งยึดหรืออายัดนั้น
มาตรา๔๔ ผูใดเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวาท่ีควรตองเสียผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืนการขอรับเงิน
คืนใหยื่นคํารองตอนายอําเภอสําหรับนอกเขตเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีเสีย
ภาษีบํารุงทองท่ีหรือนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณแลวแตกรณีในการนี้ใหผูยื่นคํารองสงเอกสารหลักฐานหรือคํา
ชี้แจงใดๆประกอบคํารองดวยการสั่งคืนภาษีบํารุงทองท่ีใหเปนอํานาจของนายอําเภอหรือ นายกเทศมนตรีแลวแตกรณี

หมวด๖
เงินเพิ่ม

มาตรา๔๕ ใหเจาของท่ีดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุง
ทองท่ีในกรณีและอัตราดังตอไปนี้

(๑) ไมยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนดใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี
เวนแตกรณีท่ีเจาของท่ีดินไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกอนท่ีเจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสีย
เงินเพ่ิมรอยละหาของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี

(๒) ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีลดนอยลงใหเสียเงินเพ่ิมรอย
ละสิบของภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติมเวนแตกรณีท่ีเจาของท่ีดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการท่ีดินใหถูกตองกอนท่ี
เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน
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(๓) ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อท่ีดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจโดยทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีลดนอยลงให
เสียเงินเพ่ิมอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม
(๔) ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเวลาท่ีกําหนดใหเสียเงินเพ่ิมรอยละยี่สิบสี่ตอปของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี
เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
ท้ังนี้ไมใหนําเงินเพ่ิมเติมตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มาคํานวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (๔)ดวย
มาตรา๔๖ เงินเพ่ิมใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองท่ี
631. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูขอยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษี (แบบภ.บ.ท. 5)

10 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

-

2) การพิจารณา เจาหนาท่ีประเมินคาภาษี 5 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

-

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ออกใบเสร็จรับเงิน/ชําระเงิน 3 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 18 นาที

632. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน
633. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน
เชนสําเนาโฉนด
ท่ีดินน.ส.3 อ่ืนๆ

กรมท่ีดิน 0 1 ฉบับ -

2) กรณีรายเกาท่ีเคย
ยื่นแบบชําระภาษี
ไวแลวใหนํา
ใบเสร็จรับเงินคา
ภาษีบํารุงทองท่ี
ในปท่ีผานมา

องคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย
อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 0 ฉบับ -

634. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

635. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียนท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลังฝายจัดเก็บรายได) หมูท่ี 1 ตําบลนา
ทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ(หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณียท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องาราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย)

636. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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637.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 19/08/2558
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัด
นครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (คลักษณะท่ี1, งและจลักษณะท่ี1)
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

638. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (คลักษณะท่ี1, งและจลักษณะท่ี1)
639.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
640. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
641. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
642. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556
3) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
4) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556
5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

643. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
644. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน
645. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการ

แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1 วัน

646. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

647. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
(คลักษณะท่ี๑, งและจลักษณะท่ี๑) 14/05/2015 12:58

648. ชองทางการใหบริการ
สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานโทรศัพท 0 7576 4 101 ตอ 4
โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา ๑๕.๓๐น.)
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649. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภทคลักษณะท่ีหนึ่ง, งและจลักษณะท่ีหนึ่งตองแจงขอ

ประกอบกิจการกอนจึงเก็บน้ํามันไดซึ่ง

- สถานีบริการน้ํามันประเภทคลักษณะท่ีหนึ่งไดแกสถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกท่ีเก็บน้ํามันท่ีมี
ปริมาณไมเกิน 10,000 ลิตรไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินและจะเก็บน้ํามันไวในถังน้ํามันรวมกันไมเกิน 2 ถังอีกดวยก็ไดโดย
การเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น
- สถานีบริการน้ํามันประเภทงไดแกสถานีบริการน้ํามันท่ีเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยไวใน
ถังน้ํามันโดยการเก็บน้ํามันไวในถังน้ํามันใหเก็บไดไมเกินชนิดละ 2 ถัง

- สถานีบริการน้ํามันประเภทจลักษณะท่ีหนึ่งไดแกสถานีบริการน้ํามันท่ีเก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยท่ีมี
ปริมาณไมเกิน 10,000ลิตรไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็กเพ่ือใหบริการแกเรือโดย
การเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็กใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น

2. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน

3. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2552
หมายเหตุ :
1. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเตมิครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนและถูกตองตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน
4. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ
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650. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท่ีรับคําขอและ
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนด

6 ชั่วโมง กองชาง
อบต.นาทราย

-

2) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจง 1 ชั่วโมง กองชาง
อบต.นาทราย

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ

651. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

652. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) ใบแจงการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี
2  (แบบธพ.ป.๑)

กองชาง
อบต.นาทราย

1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

2) หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
พรอมสําเนา
รายละเอียด
วัตถุประสงคและ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลท่ี
ออกใหไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน

กองชาง
อบต.นาทราย

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคลเปน
ผูแจง / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

3) สําเนาหนังสือ
แสดงความเปน
ตัวแทนของบุคคล
หรือนิติบุคคลผู
แจง

- 0 1 ชุด (กรณีตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติ
บุคคลเปนผูแจง /
พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนท้ังของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

4) สําเนาหรือ
ภาพถายโฉนด
ท่ีดิน / น.ส.๓ /
น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือเอกสารแสดง
สิทธิในท่ีดินอ่ืนๆ

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

5) สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูแจงมี
สิทธิใชท่ีดินหรือ
หนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดิน
หรือหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีดูแล
รับผิดชอบท่ีดินให
ใชท่ีดินเปนท่ีตั้ง

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

สถานท่ีประกอบ
กิจการควบคุม
ประเภทท่ี 2

6) สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
บริเวณท่ีได
อนุญาตใหผูขอ
อนุญาตทําทาง
เชื่อมระหวาง
บริเวณท่ีไดรับ
อนุญาตกับถนน
สาธารณะทาง
หลวงหรือถนน
สวนบุคคลเพ่ือใช
เปนทางสําหรับ
ยานพาหนะเขา
ออกสถานีบริการ
น้ํามันประเภท
คลักษณะท่ีหนึ่ง
เพ่ือการจําหนาย
หรือขายหรือ
สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
บริเวณท่ีไดรับ
อนุญาตใหทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ําจาก
เจาหนาท่ีผูดูแล
และรับผิดชอบ
ถนนสาธารณะ
ทางหลวงถนน
สวนบุคคลหรือลํา
น้ําสายนั้น

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

7) แผนท่ีสังเขป
แสดงสถานท่ี
ประกอบกิจการ
พรอมท้ังแสดงสิ่ง
ปลูกสรางท่ีอยู
ภายในรัศมี 50
เมตร

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

8) แผนผังบริเวณ
ของสถานท่ี
ประกอบกิจการ

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

9) แบบกอสรางถัง
เก็บน้ํามันเหนือ
พ้ืนดินขนาดใหญ
พรอมระบบทอ
และอุปกรณ

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

10) รายการคํานวณ
ความม่ันคง
แข็งแรงของถัง
เก็บน้ํามันเหนือ
พ้ืนดินขนาดใหญ

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

11) หนังสือรับรอง
จากวิศวกรสาขา
ท่ีเก่ียวของซึ่งเปน
ผูคํานวณความ
ม่ันคงแข็งแรง
ระบบความ
ปลอดภัยและ
ระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บ
น้ํามันเหนือ
พ้ืนดินขนาดใหญ
และสิ่งปลูกสราง
ตางๆและเปนผู
ไดรับอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกรพรอม
ท้ังแนบภาพถาย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

12) ผลการทดสอบ
และตรวจสอบถัง
เก็บน้ํามัน (กรณี
สถานีบริการ
น้ํามันประเภท
คลักษณะท่ีหนึ่ง
และสถานีบริการ
น้ํามันประเภทจ
ลักษณะท่ีหนึ่ง)

- 1 0 ชุด -

13) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

653. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

654. ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

655. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ

การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.๒๕๕๖
-
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656.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 04/08/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ศุภวัฒกฉิมทับ
อนุมัติโดย สมบูรณหนอแกว
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ
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คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบรับแจงการประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง
หนวยงานท่ีใหบริการ : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง ตองแจงขอประกอบกิจการกอน จึงเก็บน้ํามัน

ได ซึ่งสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง หมายถึง สถานท่ีเก็บน้ํามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดังตอไปนี้
(ก) สถานท่ีเก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟมาก ท่ีมีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๕๔ ลิตร
(ข) สถานท่ีเก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟปานกลาง ท่ีมีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
(ค) สถานท่ีเก็บน้ํามัน ชนิดไวไฟนอย ท่ีมีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร

๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปนตน

๓. แผนผังบริเวณ แบบกอสรางและรายการคํานวณ ตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑

หมายเหตุ :
๑. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน

ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนและถูกตอง ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน

๔. ท้ังนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ

ชองทางการใหบริการ
สถานท่ีใหบริการ ท่ี ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมู ท่ี 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
โทรศัพท 0 7576 4 101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 -
16:30 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา ๑๕.๓๐น.)

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1 วัน
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาท่ีรับคําขอและตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด

6 ชั่วโมง กองชาง อบต.นาทราย

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบรับแจง

1 ชั่วโมง กองชาง อบต.นาทราย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) ใบแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ (แบบ ธพ.ป.๑)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผูมีอํานาจลงนาม)

กองชาง อบต.นาทราย

2) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

กรมการปกครอง

3) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

กรมการปกครอง

4) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พรอมสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค
และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง / รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

5) สําเนาหนังสือแสดงความเปนตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผูแจง
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูแจง / พรอม
ปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสําเนาถูกตองเฉพาะ
บัตรประจําตัวประชาชนท้ังของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ)

-

6) สําเนาหรือภาพถาย โฉนดท่ีดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ หรือ
เอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินอ่ืน ๆ
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด

กรมท่ีดิน
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

7) สําเนาเอกสารแสดงวาผูแจงมีสิทธิใชท่ีดิน หรือหนังสือยินยอมของ
เจาของท่ีดินหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบท่ีดินใหใชท่ีดิน
เปนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

-

8) สําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีไดอนุญาตใหผู
ขออนุญาตทําทางเชื่อมระหวางบริเวณท่ีไดรับอนุญาตกับถนน
สาธารณะ ทางหลวง หรือถนนสวนบุคคลเพ่ือใชเปนทางสําหรับ
ยานพาหนะเขาออกสถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะท่ีหนึ่ง เพ่ือ
การจําหนายหรือขาย หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพรอมดวยสําเนา
แผนผังบริเวณท่ีไดรับอนุญาตใหทําสิ่งลวงล้ําลําน้ําจากเจาหนาท่ีผูดูแล
และรับผิดชอบถนนสาธารณะ    ทางหลวง ถนนสวนบุคคล หรือลําน้ํา
สายนั้น
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

-

9) แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีประกอบกิจการ พรอมท้ังแสดงสิ่งปลูกสราง
ท่ีอยูภายในรัศมี ๕๐ เมตร
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา)

-

10) แผนผังบริเวณของสถานท่ีประกอบกิจการ
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา)

-

11) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ พรอมระบบทอและ
อุปกรณ
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา)

-

12) รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน
ขนาดใหญ

-
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผูออกแบบลงนามทุกหนา)

13) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาท่ีเก่ียวของซึ่งเปนผูคํานวณความม่ันคง
แข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บ
น้ํามันเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ   และเปนผู
ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
วิศวกร พรอมท้ังแนบภาพถายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา)

-

14) อ่ืนๆ (ถามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

ชองทางการรองเรียน
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80280

หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง
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แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556

2) สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมและตัวอยางการกรอกแบบฟอรมไดท่ี www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ
ประชาชน

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: 21/07/2558
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คูมือสําหรับประชาชน: การทดสอบถังครบวาระระยะท่ี๑ : ข้ันตอนการแจงการทดสอบและตรวจสอบ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

657. ช่ือกระบวนงาน:การทดสอบถังครบวาระระยะท่ี๑ : ข้ันตอนการแจงการทดสอบและตรวจสอบ
658.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
659. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
660. หมวดหมูของงานบริการ:อ่ืนๆ (เชนการออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ)
661. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและ

ตรวจสอบน้ํามันและหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามันพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงคลังน้ํามันพ.ศ. 2556 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
3) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
) กฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2551
5) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
6) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

662. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
663. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
664. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
665. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

666. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 10:06
667. ชองทางการใหบริการ
1. สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
2. โทรศัพท 0 7576 4 101 ตอ 4 โทรสาร 0 7576 4101 ตอ 5

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ (การชําระคาธรรมเนียมปดรับเวลา ๑๕.๓๐น.)
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668. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ถังเก็บน้ํามันถังขนสงน้ํามันระบบทอและอุปกรณระบบควบคุมไอน้ํามันท่ีไดมีการใชงานแลวตองไดรับการ

ทดสอบและตรวจสอบครบวาระโดยใหดําเนินการตามระยะเวลาดังตอไปนี้
- คลังน้ํามันทดสอบครบวาระทุก ๑๕ ป
- คลังน้ํามันทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามันทุก๒ป (ในเฉพาะพ้ืนท่ีตามกฎหมายกําหนด)
- สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันและสถานีบริการน้ํามันทดสอบครบวาระทุก๑๐ป
- สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามันและสถานีบริการน้ํามันทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามันทุก๒ป
(ในเฉพาะพ้ืนท่ีตามกฎหมายกําหนด)

๒. ผูประกอบกิจการท่ีจะจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบตองแจงเปนหนังสือใหผูรับแจงหรือผูอนุญาตทราบ
ลวงหนากอนท่ีจะจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบไมนอยกวา๑๕วันทําการ

๓. ผูทดสอบและตรวจสอบตองเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและ
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามันและหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน
พ.ศ. ๒๕๕๖

หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาเอกสารไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นเจาหนาท่ี

และผูยื่นจะตองลงนามบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นดําเนินการ
แกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะดําเนินการคืนเอกสารประกอบการ
พิจารณา

๒. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาเอกสารและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นจะดําเนินการแกไข
เอกสารหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีไดตรวจสอบเอกสารและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน
669. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท่ีรับหนังสือและ
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานท่ีกําหนดและสง
เรื่องใหผูมีอํานาจพิจารณา
มอบหมายใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบดําเนินการ

1 วัน กองชาง
อบต.นาทราย

-



322

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2) การพิจารณา เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
พิจารณาตรวจแผนการ
ปฏิบัติงานในการทดสอบ
และลงบันทึกนัดวันทดสอบ
รวมกับผูประกอบการ

22 วัน กองชาง
อบต.นาทราย

-

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

แจงรับทราบแผนการ
ทดสอบและตรวจสอบ

2 วัน กองชาง อ
บต.นาทราย

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน

670. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

671. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

2) สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) หนังสือแจงการ
ทดสอบและ
ตรวจสอบ

- 1 0 ฉบับ -

2) หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนท้ังของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

3) แผนการทดสอบ
และตรวจสอบ
และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน

- 1 0 ชุด -

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด -

672. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

673. ชองทางการรองเรียน
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 4
3. ทางไปรษณีย  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองชาง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง
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674. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมและตัวอยางการกรอกแบบฟอรมไดที่ www.nasai.go.th หัวขอ ขอมูลสําหรับ

ประชาชน

675.หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 04/08/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย อโณทัยวีระสกุล
อนุมัติโดย คุรุจิตนาครทรรพ
เผยแพรโดย วรุณสิริภูธนวิศิษฎ
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