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คํานํา
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 กํ าหนดให้ การกระทํ าที่ ต้อ งได้ รับ อนุ ญ าต ผู้ อ นุ ญ าตจะต้องจัด ทํ าคู่ มื อสํ าหรับ
ประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคําขอ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ทางองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถอํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชน ลดระยะเวลา
การให้บริการสําหรับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของรัฐ สามารถตรวจสอบความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ขั้นตอน และระยะเวลา ให้ประชาชนทราบ
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และทราบขั้นตอนการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง ตอบสนอง
ความต้องการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลควนโพธิ์ จึงได้จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนขึ้น เพื่อเป็น
คู่มือสําหรับประชาชนในการศึ กษาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ขั้นตอน และระยะเวลา การขอรับ บริการ
กระบวนงานบริการของเทศบาล ต่อไป
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
20 กรกฎาคม 2558

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 สำนักปลัด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือ
บาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
การขอรับบาเหน็จปกติ หรือบาเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 กองคลัง
การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
การชาระภาษีป้าย
การชาระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ส่วนที่ 3 กองช่ำง
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา-ออกของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งการขุดดิน
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
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ประกาศเทศบาลตําบลควนโพธิ์
เรื่อง คู่มือสําหรับประชาชน
-------------------------------------------ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 กําหนดให้การกระทําที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนซึ่งกําหนด
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมนี้ทั้งเอกสารประกอบ
การพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคําขอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เทศบาลตํ า บลควนโพธิ์ อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวย
ความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึ งได้ จั ด ทํ า คู่ มื อ สํ าหรั บ ประชาชน
(รายชื่อกระบวนงานคู่มือสําหรับประชาชน ตามรายละเอียดแนบท้าย)
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือสําหรับประชาชนของเทศบาล
ตําบลควนโพธิ์ จึงขอปิดประกาศ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลควนโพธิ์และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์
www.khuanpo.go.th ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒0 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายทรงชัย สวนอินทร์)
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์

รายละเอียดแนบท้ายละเอียดแนบท้ายประกาศ
รายชื่อกระบวนงานตามคู่มอื สําหรับประชาชนของเทศบาลตําบลควนโพธิ์
จํานวน 29 กระบวนงาน ดังนี้

สํานักปลัด มีกระบวนงาน จํานวน 12 กระบวนงาน ประกอบด้วย
1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
4. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
5. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
6. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7. การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
8. การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถึงแก่กรรม)
10. การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
11. การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กองคลัง มีกระบวนงาน จํานวน 3 กระบวนงาน ประกอบด้วย
1. การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
2. การชําระภาษีป้าย
3. การชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
กองช่าง มีกระบวนงาน จํานวน 14 กระบวนงาน ประกอบด้วย
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
3. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
4. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
5. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา-ออกของรถเพื่อการอื่น
ตามมาตรา 34
6. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
-27. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
8. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
9. การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
10. การแจ้งการขุดดิน

11. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
12. การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
13. การแจ้งถมดิน
14. การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่วยเอดส์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ ให้ยื่นคําขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลําเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้
ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รบั เงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปญ
ั หาซ้ําซ้อนหรือ
ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทําการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ําซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่หา่ งไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของ
รัฐ
3. กรณีผปู้ ่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ 45 นาที
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ออกใบนัดหมายตรวจ
15 นาที
สภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติ

หมายเหตุ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตําบล 45 นาที (ระบุ
ควนโพธิ์
ระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตําบล 15 นาที (ระบุ
ควนโพธิ์
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)

2)

การพิจารณา
3)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ตรวจสภาพความเป็นอยู่ 3 วัน
และคุณสมบัติของผู้ที่
ประสงค์รับการสงเคราะห์

2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตําบล ไม่เกิน 3 วันนับ
ควนโพธิ์
จากได้รับคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
22

23/6

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติ
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบความเห็นเพื่อ
เสนอผู้บริหารพิจารณา

2 วัน

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

7 วัน

4)

5)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตําบล ไม่เกิน 2 วันนับ
ควนโพธิ์
จากการออก
ตรวจสภาพความ
เป็นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตําบล ไม่เกิน 7 วันนับ
ควนโพธิ์
แต่วันที่ยื่นคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. ผู้รับผิดชอบคือ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. กรณีมี
ข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับการ
พิจารณาได้แก่
สภาพความ
เป็นอยู่คุณสมบัติ
หรือข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ
จะแจ้งเหตุขัดข้อง
ที่ไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้
ผู้ขอทราบไม่เกิน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาที่
กําหนด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
13. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
1
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา
1
ทะเบียนบ้าน
2)
พร้อมสําเนา
1
สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยยัง
3) ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ชุด
-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผ่านธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
4)
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
5)
พร้อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ
(กรณีทผี่ ู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้
6)
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

ที่

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ส่วนที่ 1
สํานักปลัด


ประกอบด้วย
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียนตาม
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือน
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจํา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจํา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คู่มือสําหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555
9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานเขต นั้น)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยืน่ จดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

1)
2)
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/ 15 นาที
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(พร้อมลงนาม
1) ประชาชน
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
1
ฉบับ
(พร้อมลงนาม
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
รับรองสําเนา
2) บ้าน
ถูกต้อง)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ 1
0
ฉบับ
1)
พาณิชย์(แบบทพ.) การค้า
หนังสือให้ความ 1
0
ฉบับ
(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้
ประกอบ
สถานที่ตั้ง
พาณิชยกิจ
มิได้เป็น
2) สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าบ้าน )
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าขอกรรมสิทธิ์
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

3)

4)

5)
6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย
1 คน
0
1
ฉบับ
สําเนาทะเบียน บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรอง
สําเนาถูกต้อง
แผนทีแ่ สดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า
บ้าน )

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

7)

8)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
0
1
ฉบับ
สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จําหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
หนังสือชี้แจง
1
0
ฉบับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทํา
บันทึกถ้อยคํา
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(ใช้ในกรณี
ประกอบ
พาณิชย
กิจการขาย
หรือให้เช่า
แผ่นซีดแี ถบ
บันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดี
วีดีหรือแผ่นวี
ดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการ
บันเทิง)

(ใช้ในกรณี
ประกอบ
พาณิชย
กิจการค้า
อัญมณีหรือ
เครื่องประดับ
ซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
เงินทุนพร้อม
แสดง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนก็
ได้

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
3) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
หมายเหตุ18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
6
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อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราช
บัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียนณสํานักงานเขตนั้น)
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็
ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิง้ คําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็น
หลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1)
2)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล

หมายเหตุ
9
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน / 15 นาที
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการ
จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สําเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนาบัตร
ประชาชน
ประจําตัวของ
ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ
1)
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนาทะเบียน
บ้าน
บ้านของผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
2)
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
(ต้นฉบับ) หนังสือ
ให้ความยินยอม
ให้ใช้สถานที่ตงั้
สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์
ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย
1 คน
สําเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
แผนทีแ่ สดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
ฉบับ
การค้า
-

1

0

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน )

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน)

-

1

0

ฉบับ

-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ
จริง)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

1

0

ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียม คัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
3)

ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราช
บัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วน
บริษัทให้ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญ
เป็นต้น ให้ผู้ทมี่ ีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
แทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มสี ่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคําสั่งศาล
เป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่น
ยื่นแทนก็ได้
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิง้ คําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็น
หลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ

1)
2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนาบัตร
บัตรประจําตัว
ประจําตัวของ
ประชาชน
ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจหรือ
1)
ทายาทที่ยื่นคํา
ขอแทนพร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง)
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่
1)
2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
1
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
พาณิชย์
(แบบทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
พาณิชย์
การค้า
(ฉบับจริง)
กรมการปกครอง 0
สําเนาใบมรณ
บัตรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาทที่ยื่นคําขอ
เป็นผู้ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
สําเนาหลักฐาน กรมการปกครอง 0
แสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลง
ชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิชย
กิจซึ่งถึงแก่กรรม
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
กรมการปกครอง 0
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
0
ฉบับ
0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ถูกต้อง
16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ ที่

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
3) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
หมายเหตุ18. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ ทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไปณที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานทีท่ ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รบั เงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผแู้ ทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคําขอแทนโดย
แสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่
และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด
2. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็น
ผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไป
แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย
ความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคําร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

ระยะเวลา
ให้บริการ
20 นาที

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

2)

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
(1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัวคน 1
พิการตาม
กฎหมายว่าด้วย
1) การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
สําเนา
1
ทะเบียนบ้าน
2)
พร้อมสําเนา
1
สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ย
3)
ความพิการ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร)
1
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อม
สําเนาของผู้ดูแล
4)
คนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี
(กรณียื่นคําขอ
แทน)
1
สมุดบัญชีเงินฝาก 5) ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้ดูแล
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ชุด
-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี
(กรณีที่คนพิการ
เป็นผู้เยาว์ซึ่งมี
ผู้แทนโดยชอบ
คนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์หรือ
ผู้อนุบาลแล้วแต่
กรณีการยื่นคําขอ
แทนต้องแสดง
หลักฐานการเป็น
ผู้แทนดังกล่าว)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th

หมายเหตุ

หมายเหตุ

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ ทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ทจี่ ะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานทีท่ ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก่ผรู้ ับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผูป้ ่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสทิ ธิ
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับ
มอบอํานาจจากผู้มีสทิ ธิ
วิธีการ
1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการได้
2. กรณีผสู้ ูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีผสู้ ูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย 20 นาที
ยังชีพผู้สูงอายุใน
ปีงบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
คําร้องขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคําขอลงทะเบียน
ให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอํานาจ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
(1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
13. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร หมายเหตุ
ผู้ออกเอกสาร
1
1
ชุด
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา
1
1
ชุด
ทะเบียนบ้าน
2)
พร้อมสําเนา
1
1
ชุด
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพร้อม
3) สําเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
4)
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
5)
พร้อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้
6)
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

ที่

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จํานวนเอกสาร
สําเนา

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษราย
เดือนถึงแก่กรรม)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
3. ประเภทของงานบริการ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจําที่รับบําเหน็จ
รายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
2. การจ่ายบําเหน็จตกทอดจ่ายเป็นจํานวน 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี
3. กรณีไม่มที ายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามที่ลูกจ้างประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มสี ิทธิ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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รับบําเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณีมากกว่า 1 คนให้กําหนดส่วนให้ชัดเจนกรณีมิได้กําหนดส่วนให้ถือว่า
ทุกคนมีสทิ ธิได้รับในอัตราส่วนที่เท่ากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําของ
ราชการส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผู้รบั คําขอและผู้ยนื่ คําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ทายาทหรือผู้มสี ิทธิยื่นเรื่อง 3 ชั่วโมง
ขอรับบําเหน็จตกทอดพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจํา
รับบําเหน็จรายเดือนหรือ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

การพิจารณา

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

นายกองค์กรปกครองส่วน

8 วัน

หมายเหตุ
(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

สํานักปลัด

(หน่วยงาน

ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบ
อํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิก
จ่ายเงิน ดังกล่าวให้แก่
ทายาทหรือผู้มสี ิทธิฯต่อไป

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
แบบคําขอรับ
ขอรับบําเหน็จ
บําเหน็จตกทอด
ตกทอด
ลูกจ้างประจํา
1)
ลูกจ้างประจํา
ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด)
1
0
ฉบับ
หนังสือแสดง
เจตนาระบุตัว
2) ผู้รับบําเหน็จตก
ทอด
ลูกจ้างประจําของ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น (ถ้ามี)
หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
การใช้เงินคืนแก่
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น

4)

ใบมรณบัตร

ที่

-

0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ขอรับแบบ
หนังสือรับรอง
การใช้เงินคืน
แก่หน่วยการ
บริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
-

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกําหนด)
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําลบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติของลูกจ้างประจําเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจําที่ออกจากงาน
โดยต้องมีระยะเวลาทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16) และกรณี
ทํางานเป็นลูกจ้างประจําไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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2. กรณีบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหน็จปกติโดยมีเวลาทํางานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะขอรับ
บําเหน็จรายเดือนแทนบําเหน็จปกติได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจําออกจากงานจนถึงแก่
ความตาย
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รบั คําขอและผู้ยนื่ คําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิยื่น
3 ชั่วโมง
เรื่องขอรับบําเหน็จปกติหรือ
บําเหน็จรายเดือนพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนจองเอกสาร
หลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้รบั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง

1)

2)

3)
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปกติหรือบําเหน็จรายเดือน
โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ลูกจ้างประจํา
ต่อไป

หมายเหตุ
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
1
0
ฉบับ
บําเหน็จปกติหรือ
บําเหน็จรายเดือน
1) ลูกจ้าง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
ปกติหรือ
บําเหน็จราย
เดือนลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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2)

โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์ เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนลูกจ้าง
19. หมายเหตุ
-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง
แก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง
แก่กรรม)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจําที่ได้ทํางานเป็นลูกจ้างประจําไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์
ถึงแก่ความตายถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงินบําเหน็จปกติ
ให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และข้อ 8 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผู้รบั คําขอและผู้ยนื่ คําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
3 ชั่วโมง สํานักปลัด
(หน่วยงาน
การตรวจสอบเอกสาร ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
บําเหน็จปกติพร้อมเอกสาร
เทศบาลตําบล
รับผิดชอบคือ
ต่อองค์กรปกครองส่วน
ควนโพธิ์
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจํา
ส่วนท้องถิ่นที่
1)
สังกัดและเจ้าหน้าที่
สังกัด)
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
2)
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา
การพิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้รบั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ปกติโดยองค์กรปกครอง
3)
ส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิก
จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่
ทายาทต่อไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
การพิจารณา

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)
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14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
บําเหน็จปกติ
ขอรับบําเหน็จ
ปกติลูกจ้างที่
1) ลูกจ้าง
หน่วยงานต้น
สังกัด)
หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบ
การใช้เงินคืนแก่
หนังสือรับรอง
หน่วยการบริหาร
การใช้เงินคืนแก่
ราชการส่วน
หน่วยการ
2)
ท้องถิ่น
บริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
3) ใบมรณบัตร
0
1
ฉบับ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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1)

- แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ
-ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกําหนด)
-\

19. หมายเหตุ
-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนือ่ งจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษกรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะ
เหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบําเหน็จพิเศษให้จา่ ย
บํานาญพิเศษให้แก่ทายาทผูม้ สี ิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม
2. กรณีทายาทลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือ
การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจาก
หน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่
จะเลือก
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล /เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

3 ชั่วโมง
ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
บําเหน็จพิเศษพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจํา
หรือลูกจ้างชั่วคราวสังกัด
และเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาล (หน่วยงาน
ตําบลควนโพธิ์
ผู้รับผิดชอบ
คือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่
สังกัด)

สํานักปลัด เทศบาล (หน่วยงาน
ตําบลควนโพธิ์
ผู้รับผิดชอบ
คือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่
สังกัด)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบ
อํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จพิเศษและให้
3)
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิก
จ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่
ทายาทต่อไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
การพิจารณา

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาล (หน่วยงาน
ตําบลควนโพธิ์
ผู้รับผิดชอบ
คือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่
สังกัด)

14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
แบบคําขอรับ
ขอรับบําเหน็จ
บําเหน็จพิเศษ
พิเศษลูกจ้างที่
1) ลูกจ้าง
หน่วยงานต้น
สังกัด)
หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
(ขอรับหนังสือ
การใช้เงินคืนแก่
รับรองการใช้
หน่วยการบริหาร
เงินคืนแก่หน่วย
การบริหาร
2) ราชการส่วน
ท้องถิ่น
ราชการส่วน
ท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่
3)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ใบมรณบัตร

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
-

0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
สังกัด)
-

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกําหนด)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
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เผยแพร่โดย เทศบาลตําบลควนโพธิ์

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว
ที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่
ทางราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลยนอกจากจะได้บําเหน็จปกติแล้วให้ได้รบั
บําเหน็จพิเศษอีกด้วยเว้นแต่อันตรายที่ได้รับหรือการเจ็บป่วยเกิดความประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ตนเอง
2. กรณีของลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จปกติ
3. กรณีหากลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือ
การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจาก
หน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่
จะเลือก
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผู้รบั คําขอและผู้ยนื่ คําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้าง 3 ชั่วโมง
ชั่วคราวผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอรับ
บําเหน็จพิเศษพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาล (หน่วยงาน
ตําบลควนโพธิ์
ผู้รับผิดชอบ
คือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่
สังกัด)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่สังกัดและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
สํานักปลัด เทศบาล
องค์กรปกครองส่วน
ตําบลควนโพธิ์
ท้องถิ่นตรวจสอบความ
ถูกต้องและรวบรวม
2)
หลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา
การพิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
สํานักปลัด เทศบาล
ท้องถิ่นหรือผู้รบั มอบ
ตําบลควนโพธิ์
อํานาจพิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จพิเศษโดยให้
องค์กรปกครองส่วน
3)
ท้องถิ่นแจ้งและเบิก
จ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่
ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวต่อไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่
สังกัด)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่
สังกัด)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
แบบคําขอรับ ขอรับบําเหน็จ
บําเหน็จพิเศษ
พิเศษลูกจ้างที่
1) ลูกจ้าง
หน่วยงานต้น
สังกัด)
2) ใบรับรองของ 1
0
ฉบับ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูอ้ อกเอกสาร
แพทย์ที่ทาง
ราชการรับรอง
ว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้าง
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
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จัดทําโดย เทศบาลตําบลควนโพธิ์
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เผยแพร่โดย เทศบาลตําบลควนโพธิ์

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษรายเดือนเป็นสิทธิประโยชน์ที่จา่ ยให้แก่ลูกจ้างประจําที่ได้รับอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่ซงึ่ แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้
ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย
2. ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิรบั บําเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้โดยจ่ายเป็นรายเดือน
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจําออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

3 ชั่วโมง
ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิยื่น
เรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนพร้อมเอกสารต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1)
ที่สังกัดและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
การพิจารณา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
2)
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้มีอํานาจพิจารณา
การพิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้รบั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนโดยให้
3)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ลูกจ้างประจําต่อไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
การตรวจสอบเอกสาร

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)
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14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
แบบคําขอรับ ขอรับบําเหน็จ
บําเหน็จพิเศษ
พิเศษรายเดือน
รายเดือนลูกจ้าง
1)
ลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
1
0
ฉบับ
ใบรับรองของ แพทย์ที่ทาง
2) ราชการรับรอง
ว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศบาลตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ส่วนที่ 2
กองคลัง


ประกอบด้วย
การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
การชําระภาษีป้าย
การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองคลัง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอ้ ยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองคลัง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่จะทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงทําการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อรับอนุญาต และให้มีอํานาจ
กําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดนั้น โดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้กว่า 100 เมตร
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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จากโรงพยาบาล วัดหรือสถานที่บําเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคัง่ อยู่เป็นปกติ และห้ามใช้เสียง
โฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างทําการสอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา
ผู้ยื่นคําขอใบอนุญาติจะต้องยื่นคําร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานตํารวจเจ้าของท้องที่ก่อนมาดําเนินการ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
หมายเหตุ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
บริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้
10 นาที
(เทศบาลตําบล
เอกสาร
เครื่องขยายเสียงและ
ควนโพธิ์เป็น
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
ผู้รับผิดชอบ)
เครื่องขยายเสียงและ
1)
ไมโครโฟน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบคําร้องและ
เอกสารประกอบคําขอ
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอ
ความเห็นตามลําดับชั้นจนถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออก
ใบอนุญาต

20 นาที

-

(เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์เป็น
ผู้รับผิดชอบ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามใน 30 นาที
ใบอนุญาตให้ทาํ การโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง ชําระ
ค่าธรรมเนียม และรับ
ใบอนุญาต

-

(เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์เป็น
ผู้รับผิดชอบ)

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
3
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 1
3
ฉบับ
2)
บุคคล
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร

หนังสือมอบ
อํานาจที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
(กรณี
ผู้ประกอบการไม่
สามารถมายื่นคํา
ขอด้วยตนเอง)
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ)

1

3

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
ประจําตัว
ประชาชน
ของผู้แทน
นิติบุคคล
(กรณีผู้
ขอรับ
ใบอนุญาต
หรือผู้แจ้ง
เป็นนิติ
บุคคล)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคําร้องตาม 1
3
ฉบับ
แบบ ฆ.ษ.1 ที่เจ้า
พนักงานตํารวจ
1)
เจ้าของท้องที่
แสดงความ
คิดเห็นแล้ว
1
3
ฉบับ
แผนทีส่ ังเขป
2) แสดงที่ตั้งการใช้
เครื่องขยายเสียง
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

69

70/4

16. ค่าธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทํานองการค้า
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2) โฆษณาทีเ่ ป็นไปในทํานองการค้า (โฆษณาเคลื่อนที)่
ค่าธรรมเนียม 60 บาท
หมายเหตุ 3) โฆษณาทีเ่ ป็นไปในทํานองการค้า (โฆษณาประจําที)่
ค่าธรรมเนียม 75 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองคลัง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินทีใ่ ช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วธิ ีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการชําระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สิน
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะต้องชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผรู้ ับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน
15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจาก
วันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผูร้ ับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

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

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่
30 วัน
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดําเนินการชําระ
ภาษี

1)

2)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

กองคลัง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
1 วันนับแต่
ผู้รับบริการมา
ยื่นคําขอ
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ยื่น
แบบแสดง
รายการ
ทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองฯ)
2. หน่วยงาน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล
ตําบลควนโพธิ์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
1) บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ
ทะเบียนบ้าน
1
2)
พร้อมสําเนา
1
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดิน
พร้อมสําเนาเช่น
3) โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูก
สร้างหนังสือ
สัญญาซื้อขาย
หรือให้โรงเรือนฯ

4)

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้อมสําเนา เช่น
ใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียน

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ชุด
-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้าของฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
สัญญาเช่าอาคาร
1
1
ชุด
หนังสือรับรอง
นิติบุคคลและ
งบแสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สําเนา
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน:การรับชําระภาษีปา้ ย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองคลัง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีป้าย เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชําระภาษีป้ายแสดง
ชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้โดยมีหลักเกณฑ์วธิ ีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและ
เงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะ
นั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลา ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา
10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
1 วัน
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาล (1. ระยะเวลา :
ตําบลควนโพธิ์
1 วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
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ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี

30 วัน

การพิจารณา

เจ้าของป้ายชําระภาษี

15 วัน

2)

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ควนโพธิ์
กองคลัง เทศบาล (1. ระยะเวลา :
ตําบลควนโพธิ์
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
กองคลัง เทศบาล (1. ระยะเวลา :
ตําบลควนโพธิ์
ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะต้องชําระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลควน
โพธิ์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา
แผนผังแสดง
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงป้าย
รายละเอียด
เกี่ยวกับป้ายวัน
เดือนปีที่ติดตั้ง
หรือแสดง
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้า
สําเนาทะเบียน
พาณิชย์สําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนติ ิ
บุคคล) พร้อม
สําเนา
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถ้ามี)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
1
ชุด
-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ส่วนที่ 3
กองช่าง


ประกอบด้วย
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา-ออกของรถ
เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งการขุดดิน
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)
ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง
คูม่ ือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอน
ใดและแจ้งให้ผขู้ อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1)

1)

2)

3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ควนโพธิ์
ที่จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต)
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ควนโพธิ์
ที่จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต)
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ควนโพธิ์
ที่จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
0
1
ชุด
หนังสือรับรองนิติ 2)
บุคคล

คูม่ ือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร หมายเหตุ
ผู้ออกเอกสาร
1
0
ชุด
แบบคําขอต่ออายุ ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลง
อาคารรื้อถอน
อาคารเคลื่อนย้าย
1) อาคารดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถ
เพื่อการยื่น
(แบบ ข. 5)
สําเนาใบอนุญาต 0
1
ชุด
ก่อสร้างดัดแปลงรื้อ
2) ถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
แล้วแต่กรณี
หนังสือแสดงความ 1
0
ชุด
ยินยอมของผู้
ควบคุมงาน
(แบบ น. 4) (กรณีที่
3)
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
1
0
ชุด
หนังสือแสดงความ ยินยอมของผู้
ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณีที่
4) เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
คูม่ ือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คูม่ ือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลือ่ นย้ายอาคารตามมาตรา 32
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9.
ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือ่ นย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ
ได้กระทําดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
เพื่อทําการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับแจ้ง ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กระทําการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม 1 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
เทศบาล
ส่วนท้องถิ่นใน
ตําบลควน พื้นที่ที่จะขอ
โพธิ์
ใบรับรองการ
1)
ก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา
32)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 7 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
นัดวันตรวจ
เทศบาล
ส่วนท้องถิ่นใน
ตําบลควน พื้นที่ที่จะขอ
โพธิ์
ใบรับรองการ
2)
ก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา
32)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
7 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและ
เทศบาล
ส่วนท้องถิ่นใน
พิจารณาออกใบรับรองอ. 6
ตําบลควน พื้นที่ที่จะขอ
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบน.1
โพธิ์
ใบรับรองการ
3)
ก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา
32)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน
0
1
ชุด
หนังสือรับรองนิติ บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

1)

2)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคําขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบข.๖)
ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือ
ใบรับแจ้ง
หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจ้าของอาคาร
(กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร
(เฉพาะกรณีที่
อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือ

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว)
หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
รับรองว่าได้
ควบคุมงาน
เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต

1

0

หน่วยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือแล้ว
เทศบาลตําบลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
91

คู่มือสําหรับประชาชน
กระบวนงานบริการ
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลควนโพธิ์
ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

เทศบาลตําบลควนโพธิ์
อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
โทร.075-280987,075-280992
www.khuanpo.go.th

คู่มือสําหรับประชาชน
กระบวนงานบริการ
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลควนโพธิ์
ลดระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่อประชาชน

เทศบาลตําบลควนโพธิ์
อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
โทร.075-280987,075-280992
www.khuanpo.go.th

คํานํา
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 กํ าหนดให้ การกระทํ าที่ ต้อ งได้ รับ อนุ ญ าต ผู้ อ นุ ญ าตจะต้องจัด ทํ าคู่ มื อสํ าหรับ
ประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคําขอ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ทางองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถอํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชน ลดระยะเวลา
การให้บริการสําหรับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของรัฐ สามารถตรวจสอบความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ขั้นตอน และระยะเวลา ให้ประชาชนทราบ
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และทราบขั้นตอนการติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง ตอบสนอง
ความต้องการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลควนโพธิ์ จึงได้จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนขึ้น เพื่อเป็น
คู่มือสําหรับประชาชนในการศึ กษาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ขั้นตอน และระยะเวลา การขอรับ บริการ
กระบวนงานบริการของเทศบาล ต่อไป
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
20 กรกฎาคม 2558

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 สำนักปลัด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือ
บาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
การขอรับบาเหน็จปกติ หรือบาเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 กองคลัง
การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
การชาระภาษีป้าย
การชาระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ส่วนที่ 3 กองช่ำง
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา-ออกของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งการขุดดิน
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
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72
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93
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113
121
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139
148
162
169
177
190
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ประกาศเทศบาลตําบลควนโพธิ์
เรื่อง คู่มือสําหรับประชาชน
-------------------------------------------ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 กําหนดให้การกระทําที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนซึ่งกําหนด
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมนี้ทั้งเอกสารประกอบ
การพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคําขอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เทศบาลตํ า บลควนโพธิ์ อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวย
ความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึ งได้ จั ด ทํ า คู่ มื อ สํ าหรั บ ประชาชน
(รายชื่อกระบวนงานคู่มือสําหรับประชาชน ตามรายละเอียดแนบท้าย)
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือสําหรับประชาชนของเทศบาล
ตําบลควนโพธิ์ จึงขอปิดประกาศ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลควนโพธิ์และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์
www.khuanpo.go.th ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒0 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายทรงชัย สวนอินทร์)
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์

รายละเอียดแนบท้ายละเอียดแนบท้ายประกาศ
รายชื่อกระบวนงานตามคู่มอื สําหรับประชาชนของเทศบาลตําบลควนโพธิ์
จํานวน 29 กระบวนงาน ดังนี้

สํานักปลัด มีกระบวนงาน จํานวน 12 กระบวนงาน ประกอบด้วย
1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
4. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
5. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
6. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7. การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
8. การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถึงแก่กรรม)
10. การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
11. การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กองคลัง มีกระบวนงาน จํานวน 3 กระบวนงาน ประกอบด้วย
1. การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
2. การชําระภาษีป้าย
3. การชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
กองช่าง มีกระบวนงาน จํานวน 14 กระบวนงาน ประกอบด้วย
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
3. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
4. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
5. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา-ออกของรถเพื่อการอื่น
ตามมาตรา 34
6. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
-27. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
8. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
9. การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
10. การแจ้งการขุดดิน

11. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
12. การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
13. การแจ้งถมดิน
14. การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่วยเอดส์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ ให้ยื่นคําขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลําเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้
ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รบั เงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปญ
ั หาซ้ําซ้อนหรือ
ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทําการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ําซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่หา่ งไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของ
รัฐ
3. กรณีผปู้ ่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ 45 นาที
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ออกใบนัดหมายตรวจ
15 นาที
สภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติ

หมายเหตุ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตําบล 45 นาที (ระบุ
ควนโพธิ์
ระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตําบล 15 นาที (ระบุ
ควนโพธิ์
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)

2)

การพิจารณา
3)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ตรวจสภาพความเป็นอยู่ 3 วัน
และคุณสมบัติของผู้ที่
ประสงค์รับการสงเคราะห์

2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตําบล ไม่เกิน 3 วันนับ
ควนโพธิ์
จากได้รับคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
22
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติ
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบความเห็นเพื่อ
เสนอผู้บริหารพิจารณา

2 วัน

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

7 วัน

4)

5)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตําบล ไม่เกิน 2 วันนับ
ควนโพธิ์
จากการออก
ตรวจสภาพความ
เป็นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตําบล ไม่เกิน 7 วันนับ
ควนโพธิ์
แต่วันที่ยื่นคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. ผู้รับผิดชอบคือ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. กรณีมี
ข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับการ
พิจารณาได้แก่
สภาพความ
เป็นอยู่คุณสมบัติ
หรือข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ
จะแจ้งเหตุขัดข้อง
ที่ไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้
ผู้ขอทราบไม่เกิน
23
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาที่
กําหนด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
13. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
1
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา
1
ทะเบียนบ้าน
2)
พร้อมสําเนา
1
สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยยัง
3) ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ชุด
-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผ่านธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
4)
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
5)
พร้อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ
(กรณีทผี่ ู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้
6)
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

ที่

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ส่วนที่ 1
สํานักปลัด


ประกอบด้วย
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียนตาม
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือน
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจํา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจํา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คู่มือสําหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555
9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานเขต นั้น)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยืน่ จดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอ
หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

1)
2)
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/ 15 นาที
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(พร้อมลงนาม
1) ประชาชน
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
1
ฉบับ
(พร้อมลงนาม
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
รับรองสําเนา
2) บ้าน
ถูกต้อง)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ 1
0
ฉบับ
1)
พาณิชย์(แบบทพ.) การค้า
หนังสือให้ความ 1
0
ฉบับ
(กรณีผู้
ยินยอมให้ใช้
ประกอบ
สถานที่ตั้ง
พาณิชยกิจ
มิได้เป็น
2) สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าบ้าน )
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าขอกรรมสิทธิ์
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

3)

4)

5)
6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย
1 คน
0
1
ฉบับ
สําเนาทะเบียน บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรอง
สําเนาถูกต้อง
แผนทีแ่ สดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า
บ้าน )

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

7)

8)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
0
1
ฉบับ
สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จําหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซือ้
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
หนังสือชี้แจง
1
0
ฉบับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทํา
บันทึกถ้อยคํา
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(ใช้ในกรณี
ประกอบ
พาณิชย
กิจการขาย
หรือให้เช่า
แผ่นซีดแี ถบ
บันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดี
วีดีหรือแผ่นวี
ดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการ
บันเทิง)

(ใช้ในกรณี
ประกอบ
พาณิชย
กิจการค้า
อัญมณีหรือ
เครื่องประดับ
ซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
เงินทุนพร้อม
แสดง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนก็
ได้

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
3) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
หมายเหตุ18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
6
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อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราช
บัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียนณสํานักงานเขตนั้น)
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็
ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิง้ คําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็น
หลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1)
2)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน / 15 นาที
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการ
จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
สําเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนาบัตร
ประชาชน
ประจําตัวของ
ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ
1)
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนาทะเบียน
บ้าน
บ้านของผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
2)
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
(ต้นฉบับ) หนังสือ
ให้ความยินยอม
ให้ใช้สถานที่ตงั้
สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์
ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย่างน้อย
1 คน
สําเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
แผนทีแ่ สดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
ฉบับ
การค้า
-

1

0

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน )

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน)

-

1

0

ฉบับ

-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ
จริง)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

1

0

ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่าธรรมเนียม คัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
3)

ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร
-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์
และเลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราช
บัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วน
บริษัทให้ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแต่วันเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตายสาบสูญ
เป็นต้น ให้ผู้ทมี่ ีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
แทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มสี ่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคําสั่งศาล
เป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่น
ยื่นแทนก็ได้
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขัน้ ตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิง้ คําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยนื่ คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็น
หลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ

1)
2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สําเนาบัตร
บัตรประจําตัว
ประจําตัวของ
ประชาชน
ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจหรือ
1)
ทายาทที่ยื่นคํา
ขอแทนพร้อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้อง)
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่
1)
2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
1
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
พาณิชย์
(แบบทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
พาณิชย์
การค้า
(ฉบับจริง)
กรมการปกครอง 0
สําเนาใบมรณ
บัตรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก่
กรรม) โดยให้
ทายาทที่ยื่นคําขอ
เป็นผู้ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
สําเนาหลักฐาน กรมการปกครอง 0
แสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลง
ชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิชย
กิจซึ่งถึงแก่กรรม
พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
กรมการปกครอง 0
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองสําเนา

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
0
ฉบับ
0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ถูกต้อง
16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ ที่

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
3) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
หมายเหตุ18. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ ทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไปณที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานทีท่ ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รบั เงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผแู้ ทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคําขอแทนโดย
แสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่
และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด
2. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็น
ผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไป
แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย
ความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคําร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

ระยะเวลา
ให้บริการ
20 นาที

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

2)

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
(1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัวคน 1
พิการตาม
กฎหมายว่าด้วย
1) การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
สําเนา
1
ทะเบียนบ้าน
2)
พร้อมสําเนา
1
สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ย
3)
ความพิการ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร)
1
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อม
สําเนาของผู้ดูแล
4)
คนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี
(กรณียื่นคําขอ
แทน)
1
สมุดบัญชีเงินฝาก 5) ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้ดูแล
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ชุด
-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี
(กรณีที่คนพิการ
เป็นผู้เยาว์ซึ่งมี
ผู้แทนโดยชอบ
คนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์หรือ
ผู้อนุบาลแล้วแต่
กรณีการยื่นคําขอ
แทนต้องแสดง
หลักฐานการเป็น
ผู้แทนดังกล่าว)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th

หมายเหตุ

หมายเหตุ

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ ทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ทจี่ ะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานทีท่ ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก่ผรู้ ับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผูป้ ่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสทิ ธิ
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับ
มอบอํานาจจากผู้มีสทิ ธิ
วิธีการ
1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการได้
2. กรณีผสู้ ูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีผสู้ ูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย 20 นาที
ยังชีพผู้สูงอายุใน
ปีงบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
คําร้องขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคําขอลงทะเบียน
ให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอํานาจ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
(1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
13. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร หมายเหตุ
ผู้ออกเอกสาร
1
1
ชุด
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา
1
1
ชุด
ทะเบียนบ้าน
2)
พร้อมสําเนา
1
1
ชุด
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพร้อม
3) สําเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
4)
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
5)
พร้อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้
6)
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

ที่

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จํานวนเอกสาร
สําเนา

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษราย
เดือนถึงแก่กรรม)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
3. ประเภทของงานบริการ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจําที่รับบําเหน็จ
รายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
2. การจ่ายบําเหน็จตกทอดจ่ายเป็นจํานวน 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี
3. กรณีไม่มที ายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามที่ลูกจ้างประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มสี ิทธิ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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รับบําเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณีมากกว่า 1 คนให้กําหนดส่วนให้ชัดเจนกรณีมิได้กําหนดส่วนให้ถือว่า
ทุกคนมีสทิ ธิได้รับในอัตราส่วนที่เท่ากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําของ
ราชการส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผู้รบั คําขอและผู้ยนื่ คําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ทายาทหรือผู้มสี ิทธิยื่นเรื่อง 3 ชั่วโมง
ขอรับบําเหน็จตกทอดพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจํา
รับบําเหน็จรายเดือนหรือ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

การพิจารณา

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

นายกองค์กรปกครองส่วน

8 วัน

หมายเหตุ
(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

สํานักปลัด

(หน่วยงาน

ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบ
อํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิก
จ่ายเงิน ดังกล่าวให้แก่
ทายาทหรือผู้มสี ิทธิฯต่อไป

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
แบบคําขอรับ
ขอรับบําเหน็จ
บําเหน็จตกทอด
ตกทอด
ลูกจ้างประจํา
1)
ลูกจ้างประจํา
ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด)
1
0
ฉบับ
หนังสือแสดง
เจตนาระบุตัว
2) ผู้รับบําเหน็จตก
ทอด
ลูกจ้างประจําของ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น (ถ้ามี)
หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
การใช้เงินคืนแก่
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น

4)

ใบมรณบัตร

ที่

-

0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ขอรับแบบ
หนังสือรับรอง
การใช้เงินคืน
แก่หน่วยการ
บริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
-

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกําหนด)
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําลบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติของลูกจ้างประจําเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจําที่ออกจากงาน
โดยต้องมีระยะเวลาทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16) และกรณี
ทํางานเป็นลูกจ้างประจําไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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2. กรณีบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหน็จปกติโดยมีเวลาทํางานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะขอรับ
บําเหน็จรายเดือนแทนบําเหน็จปกติได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจําออกจากงานจนถึงแก่
ความตาย
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รบั คําขอและผู้ยนื่ คําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิยื่น
3 ชั่วโมง
เรื่องขอรับบําเหน็จปกติหรือ
บําเหน็จรายเดือนพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนจองเอกสาร
หลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้รบั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง

1)

2)

3)
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปกติหรือบําเหน็จรายเดือน
โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ลูกจ้างประจํา
ต่อไป

หมายเหตุ
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
1
0
ฉบับ
บําเหน็จปกติหรือ
บําเหน็จรายเดือน
1) ลูกจ้าง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
ปกติหรือ
บําเหน็จราย
เดือนลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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2)

โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์ เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนลูกจ้าง
19. หมายเหตุ
-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง
แก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง
แก่กรรม)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (สํานักปลัด)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจําที่ได้ทํางานเป็นลูกจ้างประจําไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์
ถึงแก่ความตายถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงินบําเหน็จปกติ
ให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และข้อ 8 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้นผู้รบั คําขอและผู้ยนื่ คําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
3 ชั่วโมง สํานักปลัด
(หน่วยงาน
การตรวจสอบเอกสาร ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
บําเหน็จปกติพร้อมเอกสาร
เทศบาลตําบล
รับผิดชอบคือ
ต่อองค์กรปกครองส่วน
ควนโพธิ์
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจํา
ส่วนท้องถิ่นที่
1)
สังกัดและเจ้าหน้าที่
สังกัด)
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
2)
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา
การพิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้รบั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ปกติโดยองค์กรปกครอง
3)
ส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิก
จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่
ทายาทต่อไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
การพิจารณา

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

(หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)
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14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
บําเหน็จปกติ
ขอรับบําเหน็จ
ปกติลูกจ้างที่
1) ลูกจ้าง
หน่วยงานต้น
สังกัด)
หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบ
การใช้เงินคืนแก่
หนังสือรับรอง
หน่วยการบริหาร
การใช้เงินคืนแก่
ราชการส่วน
หน่วยการ
2)
ท้องถิ่น
บริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
3) ใบมรณบัตร
0
1
ฉบับ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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1)

- แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ
-ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกําหนด)
-\

19. หมายเหตุ
-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้ว
แต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

7 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงั เขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(น.1)

1)

2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร)
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร)
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร)

กองช่าง
(องค์กรปกครอง
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
0
1
ชุด
หนังสือรับรองนิติ 2)
บุคคล

ที่
1)

2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบคําขอ
1
0
ชุด
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร
(แบบ ข. 1)
โฉนดที่ดิน น.ส.3 0
1
ชุด
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคาร

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

หมายเหตุ
-

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)
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ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2528)
รายการคํานวณ 1
0
ชุด
โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
10) ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
น้ําหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณ
การออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรง 1
0
ชุด
เกินกว่าค่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสาร
11)
แสดงผล
การทดสอบ
ความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุ
ที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้
คํานวณและผูข้ อ
อนุญาตลงนาม
1
0
ชุด
กรณีอาคารที่เข้า ข่ายตาม
12) กฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะ
ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ของคอนกรีตที่
หุ้มเหล็กเสริม
หรือคอนกรีต
หุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
1
0
ชุด
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิก
ผู้ควบคุม
การก่อสร้าง
พร้อมสําเนา
13) ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม 1
0
ชุด
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกร
ผู้ควบคุม
การก่อสร้าง
14) พร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้องมีวิศวกร
ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ควบคุมงาน)
แบบแปลนและ 1
0
ชุด
รายการคํานวณ
งานระบบของ
15) อาคารตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)
1
0
ชุด
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
16) ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
ที่

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
17)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
18) ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
19) ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

1

0

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ระบายน้ําทิ้ง
1
0
ชุด
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
20)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
21)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์
ที่

หมายเหตุ
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เผยแพร่โดย เทศบาลตําบลควนโพธิ์

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่
วันที่ได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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และเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

กองช่าง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณ
แผนทีส่ ังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคาร (น.1)

7 วัน

กองช่าง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

35 วัน

กองช่าง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาต
เคลื่อนย้าย
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาต
เคลื่อนย้าย
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาต
เคลื่อนย้าย
อาคาร)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาต
เคลื่อนย้าย
อาคาร)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
บัตรประจําตัว
1)
ธรรมดา)
ประชาชน
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
หนังสือรับรองนิติ 2)
บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขออนุญาต
1
0
ชุด
1) เคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบข. 2)
โฉนดที่ดินน.ส. 3 0
1
ชุด
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
2)
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ของเจ้าของที่ดิน
ให้เคลื่อนย้าย
อาคารไปไว้ใน
ที่ดิน
1
0
ชุด
กรณีที่มีการมอบ อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
ของผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีนิติ
บุคคลเป็นเจ้าของ
ที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาด
อยู่ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
7)
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
8)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้างพร้อม
9) ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
หนังสือแสดง
10) ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

109

110/7

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
(แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดง
1
0
ชุด
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน
(แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
11)
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ที่

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอืน่
ตามมาตรา 34
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถทีก่ ลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตาม
มาตรา 34
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถทีก่ ลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อ
การอื่นตามมาตรา 34 เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก
ของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรง ตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู่ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมี
การโอนที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพร้อม 1 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
เอกสาร
เทศบาล
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ตําบลควน ที่จะขออนุญาต
โพธิ์
ดัดแปลงหรือใช้ที่
1)
จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้า-ออกของรถ
เพื่อการอื่น)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
2 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
เทศบาล
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ประกอบการขออนุญาต
ตําบลควน ที่จะขออนุญาต
โพธิ์
ดัดแปลงหรือใช้ที่
2)
จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้า-ออกของรถ
เพื่อการอื่น)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
การพิจารณา
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
เทศบาล
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ตําบลควน ที่จะขออนุญาต
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
โพธิ์
ดัดแปลงหรือใช้ที่
สถานที่ก่อสร้างจัดทําผัง
จอดรถที่กลับรถและ
บริเวณแผนที่สงั เขป
ทางเข้า-ออกของรถ
3)
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เพื่อการอื่น)
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

35 วัน

กองช่าง
เทศบาล
ตําบลควน
โพธิ์

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถที่กลับรถและ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ให้บริการ
รับผิดชอบ

(น.1)

หมายเหตุ
ทางเข้า-ออกของรถ
เพื่อการอื่น)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล

ที่

1)

2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
คําขออนุญาต 1
0
ชุด
ดัดแปลงหรือใช้
ที่จอดรถที่กลับ
รถและ
ทางเข้าออกของ
รถเพื่อการอื่น
(แบบข. 4)
0
1
ชุด
โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1
ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนาม
รับรองสําเนา
ทุกหน้า

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

หมายเหตุ
-

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของ
ที่ดินที่ให้ใช้เป็น
ที่จอดรถ (กรณี
ผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน)
หนังสือมอบ
อํานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีนิติ
บุคคลเป็น
เจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบและ
คํานวณ (กรณี
เป็นสิ่งที่สร้าง
ขึ้นเป็นอาคาร
เพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
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ที่

8)

9)

10)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
(กรณีที่เป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นเป็น
อาคารเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุม
งาน (แบบน.
4) (กรณีที่เป็น
อาคารมี
ลักษณะขนาด
อยู่ในประเภท
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุม
งาน(แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
อาคารมี
ลักษณะขนาด
อยู่ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รายการ
ประกอบแบบ
แปลน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

11)

12)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา

รายการคํานวณ โครงสร้างพร้อม
ลงลายมือชื่อ
เลขทะเบียน
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
(กรณีที่เป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นเป็น
อาคารเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ)
สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
หรือดัดแปลง
อาคารหรือ
เคลื่อนย้าย
อาคารหรือ
เปลี่ยนการใช้
อาคาร

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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1)
2)

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992)
ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา และ
ออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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เวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่
กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1 วัน
กองช่าง
เทศบาล
ตําบลควน
โพธิ์

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นความประสงค์ดัดแปลง
อาคารพร้อมเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

การพิจารณา

7 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงั เขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)

1)

2)

3)

การพิจารณา
4)

2 วัน

กองช่าง
เทศบาล
ตําบลควน
โพธิ์
กองช่าง
เทศบาล
ตําบลควน
โพธิ์

กองช่าง
เทศบาล
ตําบลควน
โพธิ์

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
0
1
ชุด
หนังสือรับรองนิติ 2)
บุคคล

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
1
0
ชุด
(เอกสารใน
อนุญาตก่อสร้าง
ส่วนของผู้ขอ
1) อาคาร
อนุญาต)
(แบบข. 1)

2)

3)

ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือ
ใบรับแจ้ง
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดิน

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ใบอนุญาตให้ใช้ ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่าง
7) เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
8)
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
9)
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
10)
แบบแปลน

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ 1
0
ชุด
โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
11) ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
น้ําหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณ
การออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรง 1
0
ชุด
เกินกว่าค่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสาร
12)
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้
คํานวณและ
ผู้ขออนุญาต
ลงนาม
1
0
ชุด
กรณีอาคารที่เข้า ข่ายตาม
13) กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)
127

128/11

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
1
0
ชุด
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
14) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม 1
0
ชุด
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
15) สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
งาน)

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
16) อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
17) ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ

1

0

ชุด

1

0

ชุด

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
18) ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า

1

0

ชุด

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
19) ควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
20)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา

1

1

ชุด

1

0

ชุด

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
21) วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา
ที่

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
22) ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์

1

0

ชุด

หมายเหตุ
พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
วันที่พิมพ์
สถานะ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
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19. หมายเหตุ
-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 25 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สําหรับ
กิจการหนึ่งหระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาํ หรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

หมายเหตุ
ส่วนงาน /
ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ 1 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
อาคารพร้อมเอกสาร
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
5 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
ประกอบการขออนุญาต
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะขอ
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
อนุญาตเปลี่ยน
สถานที่ก่อสร้างจัดทําผัง
การใช้
บริเวณแผนที่สงั เขป
อาคาร)
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.5)

12 วัน

กองช่าง
(องค์กรปกครอง
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

134

135/5

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
0
1
ชุด
หนังสือรับรองนิติ 2)
บุคคล

ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร
(แบบข. 3)
สําเนาหรือ
ภาพถ่ายเอกสาร
แสดงการเป็น
เจ้าของอาคาร
หรือผู้ครอบครอง
อาคาร
หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจ้าของอาคาร
(กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร
(เฉพาะกรณีที่
อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือ

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

หมายเหตุ
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
5)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้างพร้อม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
(เฉพาะกรณีทกี่ าร
6) เปลี่ยนแปลงการ
ใช้อาคารทําให้มี
การเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักบรรทุก
บนพื้นอาคารมาก
ขึ้นกว่าที่ได้รับ
อนุญาตไว้เดิม
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณพร้อม
สําเนาหรือ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็นผู้
7) ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

ที่

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา และออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจ
ออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว
คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อน
สิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 1 วัน
พร้อมเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

กองช่าง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงั เขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ

กองช่าง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)

กองช่าง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

1)

2)

3)

4)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

35 วัน

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
140

141/8

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
1
0
ชุด
อนุญาตรื้อถอน
1)
อาคาร
(แบบข. 1)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการ
2)
และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นใน
การรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

หมายเหตุ
(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)
(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)
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ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดิน น.ส.3
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)
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ที่

6)

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
0
1
ชุด
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
กรณีที่มีการมอบ 0
1
ชุด
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประชาชน
และสําเนา
ทะเบียนของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เจ้าของอาคาร
(กรณีเจ้าของ
อาคารเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
1
0
ชุด
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
10) รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชื่อพร้อม
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

1

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2528)

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแ้ จ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ภายหลังว่า ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือ นับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง
อาคารตามที่ได้รับแจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้ แจ้งไว้ในแผนผังบริเวณ
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
หน่วยงานที่
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาล (องค์กร
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่าย 1 วัน
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
ตําบลควนโพธิ์
ปกครอง
แจ้ง
ส่วน
ท้องถิ่นใน
1)
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ก่อสร้าง
อาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
2 วัน
กองช่าง เทศบาล (องค์กร
การพิจารณา
พิจารณาเอกสาร
ตําบลควนโพธิ์
ปกครอง
ประกอบการแจ้ง
ส่วน
ท้องถิ่นใน
2)
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ก่อสร้าง
อาคาร)
7 วัน
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กองช่าง เทศบาล (องค์กร
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ตําบลควนโพธิ์
ปกครอง
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ส่วน
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
ท้องถิ่นใน
สถานที่ก่อสร้างจัดทําผัง
พื้นที่ที่จะ
บริเวณแผนที่สงั เขป
ดําเนินการ
3)
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
ก่อสร้าง
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
อาคาร)
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ
การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยนื่ แจ้งทราบ

4)

35 วัน

กองช่าง เทศบาล (องค์กร
ตําบลควนโพธิ์
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ก่อสร้าง
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ง
1
0
ชุด
ก่อสร้างอาคาร
1)
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

หมายเหตุ
(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
กําหนดและกรอก
ข้อความให้
ครบถ้วน
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผู้
แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ผู้ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ผู้ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)

0

1

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

หนังสือยินยอมให้ ชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1
0
ชุด
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอม 1
0
ชุด
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งาน)

หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
10) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

1

0

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
11) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
12)
พิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ผู้ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรง 1
0
ชุด
เกินกว่าค่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc.
13) ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้
คํานวณและผูข้ อ
อนุญาตลงนาม
1
0
ชุด
กรณีอาคารที่เข้า 14) ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและ 1
0
ชุด
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
15) ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
ที่

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
16) ระบบปรับอากาศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

1

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
17) ระบบไฟฟ้า
(ระดับวุฒิวิศวกร)
ที่

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
18) ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
19) ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

หนังสือรับรอง
20) ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

1

0

ชุด

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
21) ระบบลิฟต์
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ผู้ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน:การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขุดดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1 การดําเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที่ทพี่ ระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้
บังคับได้แก่
1) เทศบาล
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะ
ทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึก
หรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทํา
ที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่
วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด
ดินตามที่กําหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)

5 วัน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง

1 วัน

-

1)

2)

3)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุด
ดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุด
ดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุด
ดิน)
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ฉบับ
2)
บุคคล

ที่
1)
2)
3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่ ประสงค์จะ
ดําเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้า

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

(กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
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ที่

5)

6)

7)

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

อาคารใน
ที่ดิน)
-

-

1

0

ชุด

-

รายการคํานวณ (วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณการขุดดิน
ที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินเกิน๓
เมตรหรือพื้นที่
ปากบ่อดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ํากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบ
และคํานวณต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

1

0

ชุด

-

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การขุดดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการ 1
0
ชุด
ติดตั้งอุปกรณ์
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
1
0
ชุด
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นที่ปาก
บ่อดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นที่
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ประกาศกําหนดผู้
ควบคุมงานต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

หมายเหตุ

(กรณีการขุด
ดินลึกเกิน 20
เมตร)
-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งเคลือ่ นย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งเคลือ่ นย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เมือ่ ผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูล หรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผแู้ จ้งมาดําเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคําสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม
การเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผัง
บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
หมายเหตุ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
(องค์กรปกครอง
การตรวจสอบเอกสาร แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่าย 1 วัน
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
ส่วนท้องถิ่นใน
แจ้ง
พื้นที่ที่จะ
1)
ดําเนินการ
เคลื่อนย้าย
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 2 วัน
(องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
ส่วนท้องถิ่นใน
ประกอบการแจ้ง
พื้นที่ที่จะ
2)
ดําเนินการ
เคลื่อนย้าย
อาคาร)
7 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(องค์กรปกครอง
การพิจารณา
ดําเนินการตรวจสอบการ
ส่วนท้องถิ่นใน
ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
พื้นที่ที่จะ
กฎหมายว่าด้วยการผัง
ดําเนินการ
เมืองตรวจสอบสถานที่
เคลื่อนย้าย
ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณ
อาคาร)
แผนทีส่ ังเขปตรวจสอบ
3)
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 35 วัน
(องค์กรปกครอง
4)
พิจารณาแบบแปลนและมี
ส่วนท้องถิ่นใน
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หนังสือแจ้งผู้ยนื่ แจ้งทราบ

หมายเหตุ
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนย้าย
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
0
1
ชุด
หนังสือรับรองนิติ 2)
บุคคล

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ง
1
0
ชุด
เคลื่อนย้ายอาคาร
ตามที่เจ้า
1) พนักงานท้องถิ่น
กําหนดกรอก
ข้อความให้
ครบถ้วน
0
1
ชุด
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
2)
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ทุกหน้ากรณีผู้
แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
7)
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
8)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้างพร้อม
9) ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
หนังสือแสดง
10) ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
(แบบน. 4)
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดง
1
0
ชุด
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4)
(กรณีที่เป็น
11)
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ที่

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบทีเ่ จ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําสั่งดังกล่าวและภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลง
อาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม มาตรา ๓๙ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

-

การพิจารณา

7 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยนื่ แจ้งทราบ

1)

2)

3)

การพิจารณา
4)

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

-

-

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรอง 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
นิติบุคคล

ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ง
1
0
ชุด
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
กําหนดและกรอก
ข้อความให้
ครบถ้วน
ใบอนุญาตหรือใบ 1
0
ชุด
รับแจ้งก่อสร้าง
อาคารเดิมที่ได้รับ
อนุญาต
โฉนดที่ดิน น.ส.3 0
1
ชุด
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร)
(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร)
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ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผู้
แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน
1
0
ชุด
ใบอนุญาตให้ใช้ ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ 1
0
ชุด
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ

(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้แจ้ง
ดัดแปลง
อาคาร)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
6)
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่าง
7) เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
8) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
9)
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน
10)
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
0
1
ชุด
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้แจ้ง
ดัดแปลง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
181

182/11

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
11) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
12) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ
13)
โครงสร้างแผ่นปก
ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
ระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
กรณีใช้หน่วยแรง
เกินกว่าค่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc.
14) ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้
คํานวณและผูข้ อ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้า
ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก
15) ไม่น้อยกว่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและ
16)
รายการคํานวณ
ที่

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่
ต้องยื่น
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33
(พ.ศ. 2535)

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
17) ระบบปรับอากาศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
18) ระบบไฟฟ้า
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
19) วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบ

1

0

ชุด

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนขอ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
20) ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
21) ระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
22)
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หมายเหตุ
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่
ต้องยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนต่อ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992)
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งถมดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การถมดินทีต่ ้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1 การดําเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องทีท่ ี่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บงั คับ
ได้แก่
1) เทศบาล
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทํา
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือ
มีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
2)

การพิจารณา

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ให้บริการ
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการ 1 วัน
ถมดินตามที่กําหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
5 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์
กองช่าง

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะดําเนินการถม
ดิน)
(องค์กรปกครอง
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ที่

3)

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก 1 วัน
ใบรับแจ้งและแจ้งให้ผแู้ จ้ง
มารับใบรับแจ้ง

กองช่าง
เทศบาลตําบล
ควนโพธิ์

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ให้บริการ

หมายเหตุ
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะดําเนินการถม
ดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะดําเนินการถม
ดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร หมายเหตุ
ผู้ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
0
1
ชุด
หนังสือรับรองนิติ 2)
บุคคล

ที่
1)
2)
3)
4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่ ประสงค์จะ
ดําเนินการถมดิน
แผนผังแสดงเขต ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3 -

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร หมายเหตุ
1
0
ชุด
1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

(กรณีผู้ขอ
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้า
หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การถมดิน
หนังสือยินยอม ของเจ้าของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น
รายการคํานวณ (กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้น
ไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม่
ต่ํากว่าระดับ
สามัญวิศวกรกรณี
พื้นที่เกิน 2,000

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารใน
ที่ดิน)
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบ
และคํานวณต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้น
ไปต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)
ชื่อและที่อยู่ของผู้ แจ้งการถมดิน

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:เทศบาลตําบลควนโพธิ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลตําบลควนโพธิ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทําการ เทศบาลตําบลควนโพธิ์ (กองช่าง)
เทศบาลตําบลควนโพธิ์ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแ้ จ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบ
ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้
คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําสั่งดังกล่าวและภายใน 120 วัน นับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับแจ้งตาม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคารจ่าย
1 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
แจ้ง
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะ
1)
ดําเนินการรื้อ
ถอนอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
2 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
ประกอบการแจ้ง
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะ
2)
ดําเนินการรื้อ
ถอนอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
12 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
พิจารณาแบบแปลนและ
เทศบาลตําบล ส่วนท้องถิ่นใน
พิจารณารับรองการแจ้งและ
ควนโพธิ์
พื้นที่ที่จะ
3)
มีหนังสือแจ้งผูย้ ื่นแจ้งทราบ
ดําเนินการรื้อ
ถอนอาคาร)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
เอกสาร

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
แบบการแจ้งรือ้
ถอนอาคารตามที่
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด
และกรอก
ข้อความให้
ครบถ้วน
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
ขั้นตอนและสิ่ง
ป้องกันวัสดุหล่น
ในการรื้อถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
ควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารใน
ส่วนของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร)
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอม 1
0
ชุด
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการรื้อ
ถอนพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
1
0
ชุด
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2528)

หมายเหตุ

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลควนโพธิ์
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 3 ตําบลย่านตาขาว อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075-280-987 หรือ 075-280-992 โทรสาร 075-280-987 หรือ 075-280-992
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.khuanpo.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชนเทศบาลตําบลควนโพธิ์

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลควนโพธิ์
เทศบาลตําบลควนโพธิ์
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