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คานา
คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลฉลองฉบับนี้ เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทํา
รายละเอียดในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง ในองค์การบริหารส่วนตําบลฉลองอย่าง
เป็นระบบครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน รายละเอียด เอกสารประกอบ
กรณีประชาชนผู้มารับบริการจะเข้ามาติดต่อราชการ เพื่อกําหนดเป็นมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามข้อกําหนดที่สําคัญและสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตลอดจน
เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 66
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล ดังนี้
1. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทาง น้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
7. คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจํา
เป็นและสมควรตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 พระราชบัญญัติตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กําหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เป้าหมายภารกิจ โดยจัดทําคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลฉลอง มี
เป้าประสงค์ในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุติการดําเนินการ ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นําไปสู่
ความสําเร็จบรรลุ ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็น
เครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการทํางานทั้งกับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทําขึ้นไว้เพื่อ
จัดทํารายละเอียดของการทํางานในหน่วยงานออกมา เป็นระบบและครบถ้วน
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
• เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
• ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการ นั้น
• มีการจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซ้อนมีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน
• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุด
สําเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทําให้
หน่วยงานต้องให้ความสําคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของ
แต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การทํางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพื่อ
ใช้มาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป
3. เพื่อให้การปฎิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง
อย่างชัดแจ้งว่า การทํางานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อม
ทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเป้าหมายการทํางานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้ และ
ส่งผลให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทํางานอย่างไร จึงจะถือได้
ว่ามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าหมายของอ งค์กร เพื่อให้
หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหน้าที่มีจุดวัด ความสําเร็จที่
แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา
1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหน่วยงาน
2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นตําแหน่งงาน
3. เป็นคู่มือในการสอนงาน
4. การกําหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ําซ้อน
5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน
8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได้
9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน
10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทําให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น
11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได้
12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น
13. ทําให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้
14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน
15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหน่วยงานได้
16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้
17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้
18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหน่วยงานได้
19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสําหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มื อ
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ประโยชน์ของคู่มือการปฎิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน
1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทํางานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน
4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน
6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้
7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทํางานด้วยความสบายใจ
8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อนํามาปรับปรุงงานได้
10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ทําให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้
11. มีขั้นตอนในการทํางานที่แน่นอน ทําให้การทํางานได้ง่ายขึ้น
12. รู้จักวางแผนการทํางานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย
13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานให้การประสานงานง่ายขึ้น
16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น
17. สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง
18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ
19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทําอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น
20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทําอยู่นั้นสําคัญต่อหนวยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ
ความหมายองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตําบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลที่มีรายได้โดยไม่รวม
เงิน อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
รูปแบบองค์การ
องค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล
1. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บานในเขตองค์ การบริหารส่วนตําบล
นั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารสวนตํา บล จํานวน
หกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละสามคน
2. องค์การบริหารส่วนตําบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
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การบริหาร
กฎหมายกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน
ซึ่งเรียกว่า ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้บริหารท้องถิ่น
อานาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้
- จัดให้มีและบํารุงทางน้ําและทางบก
- การรักษาความสะอาดของถนน ทาง น้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
- คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ทอี่ าจทํากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้
- ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
- ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
- ส่งเสริมให้มอี ุตสาหกรรมในครอบครัว
- บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
– หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- การท่องเที่ยว
- การผังเมือง
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อานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้อบต.มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การให้มีและควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด
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บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
จาก บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่อง
อํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 66 กําหนดให้ "องค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตาม
บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า
"องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพ ณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
วัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น" และ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..."
นอกจากนี้มาตรา 290 ยังได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ตน เพื่อการ
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริม
อาชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้าน สังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การ
ส่งเสริม และ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ)
ซึ่งปรากฏ อยู่ในบทบัญญัตสิ ภาตําบล และองค์การบริหารตําบล พ.ศ. 2537 โดยกําหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่
ต้องทํา และอาจทํา
1. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
(มาตรา 67)
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
(7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้
ตามความจําเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา
14 และเพิ่มเติม ( 9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2542 (ตามลําดับ)
3. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
(มาตรา 68)
(1) ให้มนี ้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
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(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตกร และกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มอี ตุ สาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง (ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ ( 13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของตาบล
1.1 ที่ตั้ง ตําบลฉลอง
กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 13

จดตําบลเขาน้อย
อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จดตําบลเทพราช
อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จดตําบลเสาเภาและ
จดตําบลทุ่งปรัง
อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก จดตําบลกรุงชิง
อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2 เนื้อที่ เนื้อที่ของตําบลฉลอง ทั้งหมดประมาณ 44,581 ไร่ หรือ 71 ตารางกิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ เป็นที่ราบและมีภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนบางส่วน
1.5 ประชากร จํานวนประชากรทั้งสิ้น 6,685 คน แยกเป็นชาย 3,333 คน หญิง 3,352
คน มีครัวเรือน 2,222 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 94 คน/ ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรของตําบลฉลองตามทะเบียนราษฎร์
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้าน
บ้านท่าควาย
บ้านคลองไทร
บ้านทุ่งเจ้าไชย
บ้านดอนมวง
บ้านในดอน
บ้านทุ่งนอก
บ้านโพธิ์เสด็จ
บ้านห้วยซํา
บ้านพังกํา
บ้านวังส้าน
บ้านเขากิว
รวม

จานวนครัวเรือน
185
199
275
120
339
188
204
226
209
127
150
2,222

สภาพทางเศรษฐกิจ
1 อาชีพ ประชากรของตาบลฉลอง
- เกษตรกรรม
ร๎อยละ
- ค๎าขาย
ร๎อยละ
- รับราชการ
ร๎อยละ
- รับจ๎าง
ร๎อยละ
- อื่น ๆ
ร๎อยละ

ชาย (คน)
300
247
482
152
495
273
323
315
346
147
253
3,333

หญิง (คน)
304
233
473
176
501
299
357
342
324
83
260
3,352

รวม (คน)
604
480
955
328
996
572
680
657
670
230
513
6,685

76.02
5.95
3.56
11.19 (สํวนใหญํรับจ๎างในภาคเกษตรกรรม)
3.28
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2 หนํวยธุรกิจในเขต อบต.
- โรงอบแห๎งหมากและมะพร๎าว
1
แหํง
- ปั๊มน้ามันและก๏าซ
4
แหํง
- โรงสีข๎าว
7
แหํง
- โรงรมยาง
1
แหํง
- โรงแปรรูปยางแผํน
2
แหํง
- ร๎านค๎าปลีก
65
แหํง
- ไปรษณีย์ชุมชน
1
แหํง
- อาคารโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1 แหํง
- ร๎านซํอมรถมอเตอร์ไซค์ 7 แหํง
- อูํซํอมรถยนต์ 2 แหํง
- ร๎านผลิตกรอบรูป 1 แหํง
- ร๎านซํอมผานไถนา 1 แหํง
- ร๎านเสริมสวย 14 แหํง
- ร๎านอาหารและเครื่องดื่ม 10 แหํง
- ร๎านเชําเต็นท์ เครื่องเสียง โต๏ะ เก๎าอี้ 5 แหํง
- หนํวยบริการอื่น ๆ 14 แหํง
สภาพทางสังคม
1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ที่อํานหนังสือประจาหมูํบ๎าน/ห๎องสมุดประชาชน
2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์
5
แหํง
- มัสยิด
แหํง
- ศาลเจ๎า
แหํง
- โบสถ์
แหํง
3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด
- เตียง
- โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล (สถานีอนามัย)
- สถานพยาบาลเอกชน
- ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้า ร๎อยละ

4
1
2
1
9

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

แหํง
2
แหํง
1
แหํง
แหํง
100 %
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4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจ
แหํง
- สถานีดับเพลิง
แหํง
- ป้อมยามตารวจ
1
แหํง
- ศูนย์ อปพร.ตาบลฉลอง 1 แหํง
การบริการโครงสร้างพื้นฐาน
1 การคมนาคม ตาบลฉลองมีถนนติดตํอระหวํางตาบล หมูํบ๎านตําง ๆ จานวน 70 สาย แยกเป็น
- ถนนลาดยาง
4 สาย
- ถนนคอนกรีต
26 สาย (รวมที่กํอสร๎างเป็นบางชํวงไปด๎วย)
- ถนนหินคลุก ,ลูกรัง 36 สาย
- ทางเท๎าคอนกรีต
4
สาย
2 การโทรคมนาคม
- ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข 1
แหํง
- โทรศัพท์สาธารณะ
15
แหํง
3 การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช๎ทุกหมูํบ๎าน แตํยังไมํทั่วถึงทุกครัวเรือน
4 แหลํงน้าธรรมชาติ
- ลาน้า, ลาห๎วย
23
แหํง
- บึง, หนองน้าและอื่น ๆ
4 แหํง
5 แหลํงน้าที่สร๎างขึ้น
- ฝายน้าล๎น
9 แหํง
- บํอน้าตื้น
634 แหํง
- บํอบาดาล
50 แหํง
- ประปาหมูํบ๎าน
12 แหํง
- ถังเก็บน้าซีเมนต์ของ รพช.
6 แหํง
- ถังเก็บน้าซีเมนต์ของสาธารณสุข
4 แหํง
- อํางเก็บน้าที่สร๎างขึ้น
5 แหํง
ข้อมูลอื่น ๆ
1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
น้าตก
2 แหํง
ถ้า
1 แหํง
บํอน้าร๎อน
- แหํง
2 มวลชนจัดตั้ง
- กลุํมแมํบ๎าน
11
กลุํม
- กลุํมออมทรัพย์
13
กลุํม
- กลุํมอาสาสมัครสาธารณสุข
11
กลุํม
- กลุํมเกษตรกร
11
กลุํม

14

บทที่ 3
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ความหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งที่องค์การจะนํามาใช้ในการ
บริหารงาน บุคคล เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นมา ใช้ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ การมอบ หมายหน้าที่ และการสั่งการสามารถทําไดโดยสะดวกและรวดเร ้ ็ว การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความ ยุติธรรมและนาเช่ ื่อถือ เนื่องจากมีทั้งหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้
ผู้ปฏิบัติงานยอมรับ ผลการประเมนได ิ ้โดยงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้า
ทายที่ทําให้เกิดความ มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน
มีกรอบหรือแนวทางใน การปรับปรุงงานและการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนําไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร องค์การได้รวมกันกําหนดไว้เพื่อคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้า
ขององค์การ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่
สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มสี่วนทําให้การพัฒนาองค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารบุคคลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวกับตัวบุคคลในองค์การ
นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึง
การให้บุคคลพนจากงาน ้ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การได้คนดีมีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีมา
ปฏิบัติงาน ซึ่งการที่องค์การจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาปฏิบัติงานนั้น จําเป็นต้องสร้างเครื่องมือ
สําคัญคือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance Standard) ขึ้นมาใช้ในการวัดและประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องคการน ์ ําไปใช้ในการ
พิจารณา การเลื่อนขั้นเลอนต ื่ ําแหน่ง การพัฒนาประสิทธภาพการปฏ ิ ิบัติงาน การโอนย้าย การให้พักงาน
และการให้พ้น จากงานโดยทั่วไปแล้ว การที่จะทําใหการประเม ้ ินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินไปอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรมและ เชื่อถือได้นั้น องค์การมักจะสร้างเครื่องมือประกอบอีกส่วนหนึ่งขึ้นมาใช้ในการพิจารณา
ประเมินผล ซึ่งหนึ่งใน เครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ทั้งนี้ เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการ เปรียบเทียบผลงานระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน โดยองค์การต้องทําการ
กําหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานไว้เป็นหลักเกณฑท์ ี่ชัดเจนก่อนแล้ว เมื่อดาเนํ ินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลจึง เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์การได้กําหนดไว้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สําหรับคํา ว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Standard) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใด
ระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรออย ื ู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญท่ ําได้การกําหนดมาตรฐาน
การ ปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ
โดยจะ มีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา
ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปแบบของ
ปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภท นั้น ๆ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ/การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตาม PM 5) ที่มงุ่ ไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วไปทั้ง องค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การทํางานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือ
การบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย การทํางานปลอดภัยเพื่อการบรรลุ
ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์การและบุคคลในองค์การจะได้รับจากการกําหนด
มาตรฐาน การปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน และการประเมินผลการปฏิ บัติงาน ดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําได้ กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน มองเห็นแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น และช่วยให้ มีการฝึกฝนตนเองให้เขาสู่มาตรฐานได้
2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งทําให้เราเกิดความมุ่งมั่นไปสู่ มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทายผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความสําเร็จจะเกิด ความมานะ
พยายาม ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
3. ด้านการปรับปรุงงานมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มี คุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ช่วยให้ไม่ต้องกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําให้มองเห็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงาน และพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิต
4. ด้านการควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม การ ปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหน้าที่และส่งผ่านคําสั่งได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถดาเนินงาน ตามแผน
ง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น
5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกการเปรียบเทียบ ผลการ
ปฏิบัติงานที่ทําได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานยอรับผลการ ประเมินได้
ดีขึ้น
ขั้นตอนการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน ประกอบด้วย
1. เลือกงานหลักของแต่ละตําแหน่งมาทําการวิเคราะห์โดยดูรายละเอียดจากแบบบรรยาย ลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบด้วย
2. พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องการผลงานลักษณะใดจากตําแหน่งนั้น ไม่ ว่า
จะเป็นปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกําหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับ
นโยบาย หลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์การ
3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งนั้น ๆ เพื่อปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน
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4. ชี้แจงและทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวของอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่
กําหนดไว้
5. ติดตามดูการปฏิบัติงานแล้วนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว้
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กําหนดไว้ใหม่ตามความเหมาะสมยิ่งขึ้น เกณฑ์ของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เกณฑ์ที่องค์การมักกําหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปริมาณ
งาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของงาน
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวได้โดยละเอียด ดังนี้
1. ปริมาณงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติเป็นการกําหนดว่างานต้องมีปริมาณเท่าไร และควรจะใช้ เวลา
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ ดังนั้นงานลักษณะเช่นนี้จะไม่สามารถกําหนดมาตรฐานด้วยปริมาณ
หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติได้
2. คุณภาพของงาน เป็นการกําหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นควรมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดย
ส่วนใหญ่ มักกําหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ประณีต ถูกต้องเชื่อถือได้ประหยัดทั้งเวลา
และทรัพยากร
3. ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหน่งไม่สามารถกําหนดมาตรฐานด้วย คุณภาพ
หรือปริมาณ แต่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคลิกหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างประกอบ
ดังนั้น การกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์การและขวัญกําลังใจของเพื่อนร่วมงานอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์การมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ทํา
หน้าที่ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญบางประการนั่นก็คือ ต้องเป็นมาตรฐานที่
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้โดยทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใ ต้บังคับบัญชาเห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมี
ความเป็น ธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามที่กําหนดไว้ลักษณะงาน ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานต้อง
สามารถวัด ได้เป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอื่น ๆ ที่สามารถวัดได้มีการบันทึกไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
และเผยแพร่ ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกัน และสุดท้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ต้องสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน การ
เปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ เนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือนําอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มา
ใช้ปฏิบัติงาน
โครงสร้างองค์กรขององค ์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตําบล มีสภาตําบลอยู่ในระดับสูงสุดเป็นผู้กําหนดนโยบายและกํากับ
ดูแล กรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล และมีพนักงานประจําที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทํางานประจําวัน โดยมีปลัดและเป็นหัวหน้า
งานบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ได้เท่าที่จําเป็นตาม ภาระหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบอยู่ เช่น สํานักงาน
ปลัด กองช่าง และ กองคลัง
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โครงสร้างสานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) (1)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)
- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1)
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)
- ครู คศ.1 (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ
- ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
- ผู๎ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
พนักงานจ้างทั่วไป
- นักการ (1)
- คนงาน (1)

งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) (๑)

งานการเงินและบัญชี

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (๑)

- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (๑)

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (๑)

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)
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โครงสร้างกองช่าง

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) (๑)

งานก่อสร้าง

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (๑) (ว่าง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(1)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กาหนดให๎ผู๎ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให๎ยื่นคาขอตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นที่ตนมีผู๎ลาเนาอยูํ กรณีไมํสามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด๎วยตนเองได๎จะมอบอานาจให๎ผู๎อุปการะมา
ดาเนินการก็ได๎
หลักเกณฑ์
ผู๎มีสิทธิจะได๎รับเงินสงเคราะห์ต๎องเป็นผู๎มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้
1. เป็นผู๎ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได๎รับรองและทาการวินิจฉัยแล๎ว
2. มีภูมิลาเนาอยูํในเขตพื้นที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
3. มีรายได๎ไมํเพียงพอแกํการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู๎อุปการะเลี้ยงดู หรือไมํสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได๎ในการขอรับการสงเคราะห์ผู๎ป่วยเอดส์ ผู๎ป่วยเอดส์ที่ได๎รับความเดือดร๎อนกวํา หรือผู๎ที่มีปัญหาซ้าซ๎อน หรือผู๎ที่อยูํอาศัย อยูํใน
พื้นที่หํางไกลทุรกันดารยากตํอการเข๎าถึงบริการของรัฐเป็นผู๎ได๎รับการพิจารณากํอน
วิธีการ
1. ผู๎ป่วยเอดส์ ยื่นคาขอตามแบบพร๎อมเอกสารหลักฐานตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ณ ที่ทาการองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ด๎วยตนเองหรือ มอบอานาจให๎ผู๎อุปการะมาดาเนินการก็ได๎
2. ผู๎ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยูํ คุณสมบัติวําสมควรได๎รับการสงเคราะห์หรือไมํ โดยพิจารณาจากความ
เดือดร๎อน เป็นผู๎ที่มีปัญหาซ้าซ๎อน หรือเป็นผู๎ที่อยูํอาศัยอยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดารยากตํอการเข๎าถึงบริการของรัฐ
3. กรณีผู๎ป่วยเอดส์ที่ได๎รับเบี้ยยังชีพย๎ายที่อยูํ ถือวําขาดคุณสมบัติตามนัยแหํงระเบียบ ต๎องไปยื่นความประสงค์ตํอองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงใหมํที่ตนย๎ายไปเพื่อพิจารณาใหมํ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้น
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน วันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี))
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :13 วัน
ลาดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู๎ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู๎รับมอบอานาจ ยื่นคาขอ
พร๎อมเอกสารหลักฐาน และเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบคาร๎องขอลงทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบุระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลฉลอง))
การพิจารณา
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยูํ และคุณสมบัติ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน

ระยะเวลา
45 นาที

15 นาที
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ลาดับ
3)

4)

5)

ขั้นตอน
ตาบลฉลอง))
การพิจารณา
ตรวจสภาพความเป็นอยูํและคุณสมบัติของผู๎ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห์
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วัน นับจากได้รับคาขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลฉลอง))
การพิจารณา
จัดทาทะเบียนประวัติพร๎อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อ
เสนอผู๎บริหารพิจารณา
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วัน นับจากการออกตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลฉลอง))
การพิจารณา
พิจารณาอนุมัติ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นคาขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณา ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่
คุณสมบัติ หรือข้อจากัดด้านงบประมาณจะแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่
สามารถให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอทราบไม่เกินระยะเวลาที่กาหนด))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐที่มีรูปถําย
พร๎อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
2)
ทะเบียนบ๎านพร๎อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
3)
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร๎อมสาเนา (กรณีที่ผู๎ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุผํานธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
4)
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให๎ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
5)
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐ ที่มีรูปถําย
พร๎อมสาเนาของผู๎รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให๎ดาเนินการแทน)

ระยะเวลา
3 วัน

2 วัน

7 วัน
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ลาดับ
ฉบับจริง
สาเนา
6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
1 ชุด
1 ชุด

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร๎อมสาเนาของผู๎รับมอบอานาจ (กรณีที่ผู๎ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู๎ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุผํานธนาคารของผู๎รับมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยความพิการให๎คนพิการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นพ.ศ.2553 กาหนดให๎ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให๎คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ ในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทาการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผู๎มีสิทธิจะได๎รับเงินเบี้ยความพิการ ต๎องเป็นผู๎มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยูํในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามทะเบียนบ๎าน
3. มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู๎ดูแลคนพิการจะต๎องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด๎วยตนเอง หรือโอนเงินเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู๎ดูแล
คนพิการ ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎พิทักษ์ ผู๎อนุบาล แล๎วแตํกรณี .นกรณีที่คนพิการเป็นผู๎เยาว์ซึ่งมีผู๎แทนโดยชอบ คน
เสมือนไร๎ความสามารถหรือคนไร๎ความสามารถ ให๎ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎พิทักษ์ หรือผู๎อนุบาล แล๎วแตํกรณี ยื่นคา
ขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู๎แทนดังกลําว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให๎คนพิการ หรือผู๎ดูแลคนพิการ
ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎พิทักษ์ ผู๎อนุบาล แล๎วแตํกรณี ยื่นคาขอตามแบบพร๎อมเอกสารหลักฐานตํอองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประกาศกาหนด
2.กรณีคนพิการที่ได๎รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปีงบประมาณที่ผํานมา ให๎ถือ
วําเป็นผู๎ได๎ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล๎ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได๎รับเบี้ยความพิการได๎ย๎ายที่อยูํ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความ
พิการต๎องไปแจ๎งตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงใหมํที่ตนย๎ายไป

24

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ในวันและเวลา
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 นาที
ลาดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผู๎ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู๎รับมอบอานาจ ยื่นคาขอ พร๎อมเอกสารหลักฐาน และเจ๎าหน๎าที่
ตรวจสอบคาร๎องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลฉลอง ))
การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให๎ผู๎ขอลงทะเบียน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
ฉลอง))

ระยะเวลา
20 นาที

10 นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายวําด๎วย การสํงเสริมการคุณภาพชีวิตคน
พิการพร๎อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
ทะเบียนบ๎านพร๎อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด

3)

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร๎อมสาเนา (กรณีที่ผู๎ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุผํานธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด

4)

บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนํวยงานของรัฐที่มีรูปถํายพร๎อม
สาเนาของผู๎ดูแลคนพิการ ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎พิทักษ์ ผู๎อนุบาล แล๎วแตํกรณี
(กรณียื่นคาขอแทน)
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ลาดับ

5)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร๎อมสาเนาของผู๎ดูแลคนพิการ ผู๎แทนโดยชอบธรรม
ผู๎พิทักษ์ ผู๎อนุบาล แล๎วแตํกรณี (กรณีที่คนพิการเป็นผู๎เยาว์ซึ่งมีผู๎แทนโดยชอบ
คนเสมือนไร๎ความสามารถ หรือคนไร๎ความสามารถ ให๎ผู๎แทนโดยชอบธรรม ผู๎
พิทักษ์ หรือผู๎อนุบาล แล๎วแตํกรณีการยื่นคาขอแทนต๎องแสดงหลักฐานการเป็น
ผู๎แทนดังกลําว)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2552 กาหนดให๎ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให๎ผู๎ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ๎วนมาลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุด๎วยตนเองตํอ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยูํในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามทะเบียนบ๎าน
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได๎ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุตํอองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
4. ไมํเป็นผู๎ได๎รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหนํวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ได๎แกํ ผู๎รับบานาญ เบี้ยหวัดบานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู๎สูงอายุที่อยูํในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎ได๎รับเงินเดือน คําตอบแทน รายได๎ประจา หรือผลประโยชน์
อยํางอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดให๎เป็นประจา ยกเว๎นผู๎พิการและผู๎ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. รับเงินสดด๎วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได๎รับมอบอานาจจากผู๎มีสิทธิ
2. โอนเงินเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู๎มีสิทธิ หรือโอนเงินเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่
ได๎รับมอบอานาจจากผู๎มีสิทธิ
วิธีการ
1. ผู๎ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นคาขอตามแบบพร๎อมเอกสารหลักฐาน
ตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประกาศกาหนดด๎วย
ตนเอง หรือมอบอานาจให๎ผู๎อื่นดาเนินการได๎

26

2. กรณีผู๎สูงอายุที่ได๎รับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปีงบประมาณที่ผํานมา
ให๎ถือวําเป็นผู๎ได๎ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุตามระเบียบนี้แล๎ว
3. กรณีผู๎สูงอายุที่มีสิทธิได๎รับเบี้ยยังชีพย๎ายที่อยูํ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ต๎องไปแจ๎ง
ตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงใหมํที่ตน ย๎ายไป
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองการบริหารส่วนตาบลฉลอง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ในวันราชการ
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสํวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู๎ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู๎รับมอบอานาจ ยื่นคาขอพร๎อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบคาร๎องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลฉลอง))
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให๎
ผู๎ขอลงทะเบียนหรือผู๎รับมอบอานาจ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลฉลอง))

ระยะเวลา
20 นาที

10 นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐที่มี
รูปถํายพร๎อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
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ลาดับ
2)
3)

4)
5)

6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
สาเนา 1 ชุด
ทะเบียนบ๎านพร๎อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร๎อมสาเนา (กรณีที่ผู๎ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู๎
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุผํานธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให๎ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐที่มี
รูปถํายพร๎อมสาเนาของผู๎รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให๎
ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร๎อมสาเนาของผู๎รับมอบอานาจ (กรณีผู๎
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุผํานธนาคารของผู๎รับมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
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การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กาหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีหน๎าที่ในการ
รับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นๆ และที่ดินที่ใช๎ตํอเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารสํวนตาบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และวิธีการชาระภาษี
2. แจ๎งให๎เจ๎าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ๎าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ๎งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับชาระภาษี (เจ๎าของทรัพย์สินชาระภาษีทันที หรือชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา)
6. เจ๎าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแตํได๎รับแจ๎งการประเมิน กรณีที่เจ๎าของ
ทรัพย์สินชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด จะต๎องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู๎รับประเมิน (เจ๎าของทรัพย์สิน) ไมํพอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นได๎
ภายใน 15 วัน นับแตํได๎รับแจ๎งการประเมิน โดยผู๎บริหารท๎องถิ่นชี้ขาดและแจ๎งเจ๎าของทรัพย์สินทราบภายใน 30
วัน นับจากวันที่เจ๎าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วน และไมํอาจแก๎ไข
เพิ่มเติมได๎ในขณะนั้น ผู๎รับคาขอและผู๎ยื่นคาขอจะต๎องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานรํวมกัน
พร๎อมกาหนดระยะเวลาให๎ผู๎ยื่นคาขอดาเนินการแก๎ไข/เพิ่มเติม หากผู๎ยื่นคาขอไมํดาเนินการแก๎ไข/เพิ่มเติมได๎
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู๎รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะยังไมํพิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกวําผู๎ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก๎ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ๎วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร๎อยแล๎ว
10. ระยะเวลาการให๎บริการตามคูํมือเริ่มนับหลังจากเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับคาขอได๎ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล๎วเห็นวํามีความครบถ๎วนตามที่ระบุไว๎ในคูํมือประชาชน
11.จะดาเนินการแจ๎งผลการพิจารณาให๎ผู๎ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแตํวันที่พิจารณาแล๎วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :31 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
เพื่อให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่ผู้รับบริการมายื่นคา
ขอ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตาบลฉลอง))
2) การพิจารณา
พนักงานเจ๎าหน๎าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ๎งการประเมิน
ภาษีให๎เจ๎าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตาบลฉลอง))

ระยะเวลา
1 วัน

30 วัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
2) ทะเบียนบ๎านพร๎อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร๎อมสาเนา เชํน โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูกสร๎าง หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือให๎โรงเรือนฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
4) หลักฐานการประกอบกิจการพร๎อมสาเนา เชํน ใบทะเบียนการค๎า
ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค๎าของฝ่ายสิ่งแวดล๎อม สัญญาเชําอาคาร
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
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ลาดับ
5)

6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล)
พร๎อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให๎ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
--------------------------การรับชาระภาษีป้าย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีหน๎าที่ในการรับชาระ
ภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห๎อ หรือเครื่องหมายที่ใช๎เพื่อการประกอบการค๎าหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการค๎า
หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได๎ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารสํวนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการ
เสียภาษี
2. แจ๎งให๎เจ๎าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ๎าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ๎งการประเมินภาษีป้าย
(ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับชาระภาษี (เจ๎าของป้ายชาระภาษีทันที หรือชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ๎าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแตํได๎รับแจ๎งการประเมิน) ต๎องชาระ
ภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู๎รับประเมิน (เจ๎าของป้าย) ไมํพอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นได๎ภายใน
30 วัน นับแตํได๎รับแจ๎ง การประเมิน เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นชี้ขาดและแจ๎งให๎ผู๎เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5)
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตํวันที่ได๎รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วน และไมํอาจแก๎ไข
เพิ่มเติมได๎ในขณะนั้น ผู๎รับคาขอและผู๎ยื่นคาขอจะต๎องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานรํวมกัน
พร๎อมกาหนดระยะเวลาให๎ผู๎ยื่นคาขอดาเนินการแก๎ไข/เพิ่มเติม หากผู๎ยื่นคาขอไมํดาเนินการแก๎ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู๎รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
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9. พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะยังไมํพิจารณาคาขอและยังไมํนับระยะเวลาดาเนินงานจนกวําผู๎ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก๎ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ๎วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร๎อยแล๎ว
10. ระยะเวลาการให๎บริการตามคูํมือเริ่มนับหลังจากเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับคาขอได๎ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล๎ว เห็นวํามีความครบถ๎วนตามที่ระบุไว๎ในคูํมือประชาชน
11. หนํวยงานจะมีการแจ๎งผลการพิจารณาให๎ผู๎ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแตํวันที่พิจารณาแล๎วเสร็จ
ตามมาตรา 10 แหํงพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :46 วัน
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให๎พนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบความครบถ๎วนถูกต๎องของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือกองคลัง / องค์การบริหารส่วนตาบล
ฉลอง))
การพิจารณา
พนักงานเจ๎าหน๎าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ๎งการประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล
ฉลอง))
การพิจารณา
เจ๎าของป้ายชาระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีชาระเกิน 15 วัน จะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล
ฉลอง))

1 วัน

2)

3)

30 วัน

15 วัน
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให๎โดยหนํวยงานของรัฐพร๎อม
สาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
ทะเบียนบ๎านพร๎อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย วัน เดือน
ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หลักฐานการประกอบกิจการ เชํน สาเนาใบทะเบียนการค๎า สาเนา
ทะเบียนพาณิชย์ สาเนาทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร๎อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
1 ชุด
สาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ๎ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให๎ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
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การรับชาระภาษีบารุงท้องที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 กาหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีหน๎าที่ในการรับชาระ
ภาษีบารุงท๎องที่ โดยมีหลักเกณฑ์แลํะขั้นตอน ดังนี้
1. การติดตํอขอชาระภาษีบารุงท๎องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู๎ที่เป็นเจ๎าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดิน
(1) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีหรือเจ๎าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร๎อมด๎วยหลักฐานที่
ต๎องใช๎ตํอเจ๎าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจ๎าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณคําภาษีแล๎วแจ๎งการประเมินให๎ผู๎มีหน๎าที่
เสียภาษีหรือเจ๎าของที่ดินทราบวําจะต๎องเสียภาษีเป็นจานวนเทําใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีหรือเจ๎าของที่ดินจะต๎องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว๎นแตํกรณี
ได๎รับใบแจ๎งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต๎องชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ๎าของที่ดินรายใหมํหรือจานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลง
ไป
(1) เจ๎าของที่ดินยื่นคาร๎องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล๎วแตํกรณี พร๎อมด๎วยหลักฐานตํอเจ๎า
พนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วัน นับแตํวันได๎รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ๎าหน๎าที่ได๎รับแบบแล๎ว จะออกใบรับไว๎ให๎เป็นหลักฐาน
(3) เจ๎าพนักงานประเมินจะแจ๎งให๎เจ๎าของที่ดินทราบวําจะต๎องเสียภาษีในปีตํอไปจานวนเทําใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินอันเป็นเหตุให๎การลดหยํอน
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยํางอื่นทาให๎อัตราภาษีบารุงท๎องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ๎าของที่ดินยื่นคาร๎องตามแบบ ภบท.8 พร๎อมด๎วยหลักฐานตํอเจ๎าพนักงานประเมินภายใน
กาหนด 30 วัน นับแตํวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน
(2) เมื่อเจ๎าหน๎าที่ได๎รับแบบแล๎ว จะออกใบรับไว๎ให๎เป็นหลักฐาน
(3) เจ๎าพนักงานประเมินจะแจ๎งให๎เจ๎าของที่ดินทราบวําจะต๎องเสียภาษีในปีตํอไปจานวนเทําใด
(4) การขอชาระภาษีบารุงท๎องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให๎ผู๎รับ
ประเมินนาใบเสร็จรับเงินของปีกํอนพร๎อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ๎าของที่ดินไมํเห็นพ๎องด๎วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได๎รับแจ๎งการประเมินภาษีบารุง
ท๎องที่แล๎ว เห็นวําการประเมินนั้นไมํถูกต๎องมีสิทธิอุทธรณ์ตํอผู๎วําราชการจังหวัดได๎ โดยยื่นอุทธรณ์ผํานเจ๎าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วันนับแตํวันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได๎รับการแจ๎งประเมินแล๎วแตํกรณี
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนและไมํอาจแก๎ไข
เพิ่มเติมได๎ในขณะนั้นผู๎รับคาขอและผู๎ยื่นคาขอจะต๎องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานรํวมกัน
พร๎อมกาหนดระยะเวลาให๎ผู๎ยื่นคาขอดาเนินการแก๎ไข/เพิ่มเติมหากผู๎ยื่นคาขอไมํดาเนินการแก๎ไข/เพิ่มเติมได๎
ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู๎รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะยังไมํพิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกวําผู๎ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก๎ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ๎วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร๎อยแล๎ว
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5. ระยะเวลาการให๎บริการตามคูํมือเริ่มนับหลังจากเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับคาขอได๎ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล๎วเห็นวํามีความครบถ๎วนตามที่ระบุไว๎ในคูํมือประชาชน
6. จะดาเนินการแจ๎งผลการพิจารณาให๎ผู๎ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแตํวันที่พิจารณาแล๎วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80120 โทร.075-354137/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :31 วัน
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือ
ภบท.8) เพื่อให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช))
การพิจารณา
พนักงานเจ๎าหน๎าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ๎งการประเมินภาษีให๎
เจ๎าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษี
(หมายเหตุ: (กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ))

1 วัน

2)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
1)
2)
3)
4)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ๎าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เชํน โฉนดที่ดิน , น.ส.3
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด

30 วัน
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ลาดับ
5)

6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีมอบอานาจให๎ดาเนินการแทน)
ใบเสร็จหรือสาเนาใบเสร็จการชาระคําภาษีบารุงท๎องที่ของปีกํอน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว๎ ตํอมาได๎เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใด
ก็ตาม เชํน ขาดทุน ไมํประสงค์จะประกอบการค๎าตํอไป เจ๎าของสถานที่เรียกห๎องคืนเพราะหมดสัญญาเชํา หรือเลิก
ห๎างหุ๎นสํวนบริษัท ให๎ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ภายในกาหนด 30 วัน
นับตั้งแตํวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู๎ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข๎องไมํสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด๎วยตนเอง เชํน วิกลจริต
ตาย สาบสูญ เป็นต๎น ให๎ผู๎ที่มีสํวนได๎เสียตามกฎหมาย เชํน สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู๎ประกอบพาณิชยกิจนั้นได๎ โดยให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคาขอ
จดทะเบียนเลิก พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู๎ประกอบพาณิชยกิจไมํสามารถมายื่นคาขอจดทะเบียนได๎ด๎วย
ตนเอง เชํน ใบมรณบัตร คาสั่งศาล เป็นต๎น
3. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได๎ด๎วยตนเองหรือจะมอบอานาจ
ให๎ผู๎อื่นยื่นแทนก็ได๎
4. ให๎ผู๎ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ๎าของกิจการหรือผู๎มีสํวนได๎เสีย (แล๎วแตํกรณี) เป็นผู๎ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได๎จากพนักงานเจ๎าหน๎าที่
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
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ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง/ติดต่อด้วย
ตนเอง
ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :60 นาที

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1)

การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ๎งผล
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าหน๎าที่การเงินรับชาระคําธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูลเข๎าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให๎ผู๎ยื่น
คาขอ
(หมายเหตุ: -)

30 นาที

2)
3)

4)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
1)
2)

3)
4)

คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(สาเนาบัตรประจาตัวของผู๎ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที่ยื่นคาขอ
แทน พร๎อมลงนามรับรองสาเนาถูกต๎อง)
ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
สาเนาใบมรณบัตรของผู๎ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแกํกรรม) โดยให๎ทายาทที่
ยื่นคาขอเป็นผู๎ลงนามรับรองสาเนาถูกต๎อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ

5 นาที
15 นาที

10 นาที
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)

5)

สาเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู๎ลงชื่อแทนผู๎ประกอบพาณิชยกิจซึ่ง
ถึงแกํกรรม พร๎อมลงนามรับรองสาเนาถูกต๎อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หนังสือมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎รับมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต๎อง
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ

6)
7)

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได๎จดทะเบียนไว๎แล๎ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได๎จดทะเบียนไว๎
จะต๎องยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตํวันที่ได๎มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
นั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด๎วยตนเองหรือจะมอบอานาจให๎ผู๎อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได๎
3. ให๎ผู๎ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ๎าของกิจการ เป็นผู๎ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได๎จากพนักงานเจ๎าหน๎าที่
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :60 นาที
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1)

การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ๎งผล
การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าหน๎าที่การเงินรับชาระคําธรรมเนียม
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูลเข๎าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให๎ผู๎ยื่น
คาขอ

30 นาที

2)
3)
4)

5 นาที
15 นาที
10 นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)

1)

คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(สาเนาบัตรประจาตัวของผู๎ประกอบพาณิชยกิจ พร๎อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต๎อง)
สาเนาทะเบียนบ๎าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(สาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ประกอบพาณิชยกิจ พร๎อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต๎อง)
(ต๎นฉบับ) หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตั้งสานักงานแหํงใหญํ โดยให๎
เจ๎าของร๎านหรือเจ๎าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให๎มีพยานลงชื่อรับรองอยํางน๎อย
1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู๎ประกอบพาณิชยกิจมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน )
สาเนาทะเบียนบ๎านที่แสดงให๎เห็นวําผู๎ให๎ความยินยอมเป็นเจ๎าบ๎านหรือสาเนา
สัญญาเชําโดยมีผู๎ให๎ความยินยอมเป็นผู๎เชํา หรือเอกสารสิทธิ์อยํางอื่นที่ผู๎เป็น
เจ๎าของกรรมสิทธิ์เป็นผู๎ให๎ความยินยอม พร๎อมลงนามรับรองสาเนาถูกต๎อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู๎ประกอบพาณิชยกิจมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน)

2)

3)

4)

5)
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)

6)

แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช๎ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สาคัญบริเวณใกล๎เคียง
โดยสังเขป พร๎อมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หนังสือมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎รับมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต๎อง
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ

7)
8)

9)

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจต๎องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแตํวันเริ่มประกอบกิจการ
(มาตรา 11)
2. ผู๎ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด๎วยตนเองหรือจะมอบอานาจให๎ผู๎อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได๎
3. ให๎ผู๎ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ๎าของกิจการ เป็นผู๎ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได๎จากพนักงานเจ๎าหน๎าที่
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
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ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :60 นาที
ลาดับ
1)
2)
3)
4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ๎งผล
การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าหน๎าที่การเงินรับชาระคําธรรมเนียม
การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูลเข๎าระบบ/
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สาเนาเอกสาร
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให๎
ผู๎ยื่นคาขอ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)
2)

3)

4)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(พร๎อมลงนามรับรองสาเนาถูกต๎อง)
สาเนาทะเบียนบ๎าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(พร๎อมลงนามรับรองสาเนาถูกต๎อง)
หนังสือให๎ความยินยอมให๎ใช๎สถานที่ตั้งสานักงานแหํงใหญํ โดยให๎เจ๎าของร๎านหรือ
เจ๎าของกรรมสิทธิ์ลงนาม และให๎มีพยานลงชื่อรับรองอยํางน๎อย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู๎ประกอบพาณิชยกิจมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน )

ระยะเวลา
30 นาที
5 นาที
15 นาที
10 นาที
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)

5)

สาเนาทะเบียนบ๎านที่แสดงให๎เห็นวําผู๎ให๎ความยินยอมเป็นเจ๎าบ๎านหรือสาเนาสัญญา
เชําโดยมีผู๎ให๎ความยินยอมเป็นผู๎เชํา หรือเอกสารสิทธิ์อยํางอื่นที่ผู๎เป็นเจ๎าของ
กรรมสิทธิ์เป็นผู๎ให๎ความยินยอม พร๎อมลงนามรับรองสาเนาถูกต๎อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผู๎ประกอบพาณิชยกิจมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน )
แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช๎ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สาคัญบริเวณใกล๎เคียง
โดยสังเขป พร๎อมลงนามรับรองเอกสาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หนังสือมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎รับมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต๎อง
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
สาเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให๎เป็นผู๎จาหนํายหรือให๎เชําสินค๎าดังกลําว
จากเจ๎าของลิขสิทธิ์ของสินค๎าที่ขายหรือให๎เชํา หรือ สาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล
รัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากตํางประเทศ พร๎อมลงนามรับรองสาเนาถูกต๎อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(ใช๎ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให๎เชํา แผํนซีดี แถบบันทึก วีดิ
ทัศน์ แผํนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผํนวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)

6)

7)
8)

9)

10)

หนังสือชี้แจงข๎อเท็จจริงของแหลํงที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจานวนเงินทุน
หรือ อาจมาพบเจ๎าหน๎าที่เพื่อทาบันทึกถ๎อยคาเกี่ยวกับข๎อเท็จจริงของแหลํงที่มาของ
เงินทุนพร๎อมแสดงหลักฐานแสดงจานวนเงินทุนก็ได๎
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ(ใช๎ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค๎าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับ
ด๎วยอัญมณี)
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การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู๎ใดจะกํอสร๎างอาคารต๎องได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น โดยเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นต๎องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ๎งคาสั่งไมํอนุญาตพร๎อมด๎วยเหตุผลให๎ผู๎ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
45วัน นับแตํวันที่ได๎รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นไมํอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมํอาจมีคาสั่ง
ไมํอนุญาตได๎ภายในกาหนดเวลา ให๎ขยายเวลาออกไปได๎อีกไมํเกิน 2คราว คราวละไมํเกิน 45วัน แตํต๎องมีหนังสือ
แจ๎งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแตํละคราวให๎ผู๎ขอรับใบอนุญาตทราบกํอนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได๎ขยาย
เวลาไว๎นั้นแล๎วแตํกรณี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80120 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :45 วัน
ลาดับ
1)

2)

3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคาขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร พร๎อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร))
การพิจารณา
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร))
การพิจารณา
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายวําด๎วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กํอสร๎างจัดทาผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ (หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ๎งให๎ผู๎ขอมารับใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร))

ระยะเวลา
1 วัน

2 วัน

7 วัน

35 วัน
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
แบบคาขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทําต๎นฉบับทุกหน๎า พร๎อมเจ๎าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนา ทุกหน๎า กรณีผู๎ขออนุญาตไมํใชํเจ๎าของที่ดินต๎องมีหนังสือยินยอมของ
เจ๎าของที่ดินให๎กํอสร๎างอาคารในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต)
ใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับตํอ
อายุ หรือใบอนุญาตให๎ใช๎ที่ดินและประกอบกิจการ (สํวนขยาย) พร๎อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท๎าย (กรณีอาคารอยูํในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต)
กรณีที่มีการมอบอานาจ ต๎องมีหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท พร๎อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ๎าน หรือหนังสือเดินทางของผู๎มอบและ
ผู๎รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต)
บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผู๎รับมอบอานาจเจ๎าของที่ดิน (กรณีเจ๎าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต)
หนังสือยินยอมให๎ชิดเขตที่ดินตํางเจ๎าของ (กรณีกํอสร๎างอาคารชิดเขตที่ดิน)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ขออนุญาต)
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ลาดับ
9)

10)

11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู๎ออกแบบพร๎อมสาเนาใบอนุญาตเป็น
ผู๎ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู๎ออกแบบพร๎อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูํในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร๎อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยูํ ของสถาปนิก และวิศวกรผู๎ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน)
รายการคานวณโครงสร๎าง แผํนปกระบุชื่อเจ๎าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่กํอสร๎าง ชื่อ
คุณวุฒิ ที่อยูํ ของวิศวกรผู๎คานวณพร๎อมลงนามทุกแผํน
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ อาคารที่กํอสร๎างด๎วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นสํวนใหญํ) กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยูํในบริเวณที่ต๎องมีการคานวณให๎อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผํนดินไหวได๎ ตามกฎกระทรวง กาหนดการรับน้าหนัก ความต๎านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต๎านทานแรงสั่นสะเทือนของแผํนดินไหว พ.ศ.
2540 ต๎องแสดงรายละเอียดการคานวณ การออกแบบโครงสร๎าง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช๎หนํวยแรงเกินกวําคําที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เชํนใช๎คํา fc
> 65 ksc. หรือ คํา fc’ > 173.3 ksc. ให๎แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได๎ วิศวกรผู๎คานวณและผู๎ขออนุญาต ลง
นาม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอาคารที่เข๎าขํายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต๎องมีระยะของคอนกรีตที่
หุ๎มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ๎มเหล็ก ไมํน๎อยกวําที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือมี
เอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได๎ประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน)
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ลาดับ
15)

16)

17)

18)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
หนังสือยินยอมเป็นผู๎ควบคุมงานของสถาปนิกผู๎ควบคุมการกํอสร๎างพร๎อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต๎องมีสถาปนิก
ควบคุมงาน)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู๎ควบคุมงานของวิศวกรผู๎ควบคุมการกํอสร๎างพร๎อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต๎องมีวิศวกรควบคุม
งาน)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสํวนของผู๎ออกแบบและควบคุมงาน)
แบบแปลนและรายการคานวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต๎องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญํ
พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู๎ออกแบบระบบปรับ
อากาศ
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต๎องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญํ
พิเศษ)
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู๎รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแก๎ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให๎แตกตําง
ไปจากที่ได๎รับอนุญาต ต๎องยื่นขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบ ธพ.น. ๔
2. ต๎องไมํขัดตํอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร กฎหมายวําด๎วยการผัง
เมือง กฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ เป็นต๎น
3. แผนผังบริเวณ แบบกํอสร๎างและรายการคานวณ ต๎องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่าน
เองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80120 โทร 0-7584-5142//

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :45 วันทาการ
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าหน๎าที่ รับคาขอ และตรวจสอบความถูกต๎องของคาขอ และความ
ครบถ๎วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนด และสํง
เรื่องให๎สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน

ระยะเวลา
1 วันทาการ
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ลาดับ
2)

3)

ขั้นตอน
การพิจารณา
เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต๎น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกํอสร๎าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบทํอ
น้ามัน ระบบทํอดับเพลิง ระบบบาบัดน้าเสียหรือแยกน้าปนเปื้อน
น้ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผํา
- สิ่งปลูกสร๎างอื่น แล๎วแตํกรณี
- รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข๎อง
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในหนังสือแจ๎งผลการพิจารณา

ระยะเวลา
42 วันทาการ

2 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)

1)

คาขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๔)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ(ผู๎มีอานาจลงนาม)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาทะเบียนบ๎าน
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกให๎ไมํเกิน 6 เดือน / รับรองสาเนาถูกต๎องทุก
หน๎า)
หนังสือมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎มอบ
อานาจและผู๎รับมอบอานาจ
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(พร๎อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสาเนาถูกต๎อง
เฉพาะบัตรประจาตัวประชาชนทั้งของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจ)

2)

3)

4)

5)
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)

6)

สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม)
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช๎ที่ดิน กรณีขยายแนวเขตสถานประกอบการ
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาเอกสารแสดงวําผู๎ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช๎ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให๎ใช๎
ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหนํวยงานที่มีหน๎าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดิน
ดังกลําว
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาหนังสือแจ๎งการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายวําด๎วยการ
ผังเมือง
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกํอสร๎าง ระบบความปลอดภัย ระบบ
ควบคุมมลพิษ ระบบทํอน้ามัน ระบบทํอดับเพลิง ระบบบาบัด น้าเสียหรือ
แยกน้าปนเปื้อนน้ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
อันตราย จาก ฟ้าผํา และสิ่งปลูกสร๎างอื่น แล๎วแตํกรณี
ฉบับจริง
3 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(วิศวกรผู๎ออกแบบลงนามทุกหน๎า)
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรง และระบบ ที่เกี่ยวข๎อง
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(วิศวกรผู๎ออกแบบลงนามทุกหน๎า)
หนังสือรับรองของวิศวกร พร๎อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องที่ใบอนุญาต)
สาเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสาเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตทาทางเชื่อมถนน
สาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสํวนบุคคล หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร๎อม
ด๎วยสาเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตทาสิ่งลํวงล้าลาน้า ให๎นามายื่นกํอนพิจารณา
ออกใบอนุญาต
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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ลาดับ
14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
อื่นๆ (ถ๎ามี)
ฉบับจริง
สาเนา

0 ชุด
0 ชุด

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให๎ผู๎รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
ตามแบบ ธพ.น.๖ พร๎อมด๎วยเอกสารและหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแตํํวันที่ได๎ทราบถึงการสูญหายหรือ ถูก
ทาลายดังกลําว
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่าน
เองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล จังหวัด วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
นครศรีธรรมราช 80120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7584-5142 กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วันทาการ
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าหน๎าที่ รับคาขอ และตรวจสอบความครบถ๎วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน ที่กาหนด และสํงเรื่องให๎สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ามัน

ระยะเวลา
1 วันทาการ
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ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

2)

การพิจารณา
เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบอนุญาต

27 วันทาการ

3)

2 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)

1)

คาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๖)
ฉบับจริง
1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ(ผู๎มีอานาจลงนาม)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาทะเบียนบ๎าน
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกให๎ไมํเกิน 6 เดือน / รับรองสาเนาถูกต๎องทุก
หน๎า)
หนังสือมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎มอบ
อานาจและผู๎รับมอบอานาจ
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(พร๎อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสาเนาถูกต๎อง
เฉพาะบัตรประจาตัวประชาชนทั้งของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจ)
หลักฐานการแจ๎งความวําใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณีสูญหาย)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ถูกทาลาย ในสาระสาคัญ (กรณีถูกทาลายและ
อื่นๆ)
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
อื่นๆ(ถ๎ามี)
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
0 ชุด

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
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การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู๎ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะที่สอง และ จ ลักษณะ
ที่สอง ต๎องยื่นขออนุญาต และต๎องได๎รับใบอนุญาตกํอนจึงเก็บน้ามันได๎ ซึ่ง
- สถานีบริการน้ามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ามันที่ให๎บริการแกํยานพาหนะทางบก
ซึง่ ตัง้ อยูใํ นพืน้ ทีท่ ต่ี ดิ เขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ด๎านทีใ่ ช๎เป็นทางเข๎าและทางออกสาหรับยานพาหนะทีม่ ี
ความกว๎างของถนน ไมํน๎อยกวํา 12 เมตร หรือติดเขตถนนสํวนบุคคลด๎านที่ใช๎เป็นทางเข๎าและทางออกสาหรับ
ยานพาหนะที่มีความกว๎างของถนนไมํน๎อยกวํา 10 เมตร และเก็บน้ามันไว๎ในถังเก็บน้ามันใต๎พื้นดิน
- สถานีบริการน้ามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน้ามันที่ให๎บริการแกํยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ตั้งอยูํในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะด๎านที่ใช๎เป็นทางเข๎าและทางออกสาหรับยานพาหนะ ที่มีความกว๎างของถนน
น๎อยกวํา 12 เมตร หรือติดเขตถนนสํวนบุคคลด๎านที่ใช๎เป็นทางเข๎าและทางออกสาหรับยานพาหนะที่มีความกว๎าง
ของถนนน๎อยกวํา 10 เมตร และเก็บน้ามันไว๎ในถังเก็บน้ามันใต๎พื้นดิน
- สถานีบริการน้ามัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ามันที่ให๎บริการแกํ
ยานพาหนะทางบก ที่เก็บน้ามันที่มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป ไว๎ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน และจะเก็บ
น้ามันที่มีปริมาณไมํเกิน 5,000ลิตร ไว๎ในถังเก็บน้ามันใต๎พื้นดินอีกด๎วยก็ได๎ การเก็บน้ามันไว๎ในถังเก็บน้ามันเหนือ
พื้นดิน ให๎เก็บได๎เฉพาะน้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน๎อยเทํานั้น
- สถานีบริการน้ามัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานีบริการน้ามันที่เก็บน้ามันที่มีปริมาณ
เกิน 10,000ลิตรขึ้นไป ไว๎ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน ถังเก็บน้ามันใต๎พื้นดิน หรือถังเก็บน้ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะ
เหล็ก เพื่อให๎บริการแกํเรือ การเก็บน้ามันไว๎ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก
ให๎เก็บได๎เฉพาะน้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน๎อยเทํานั้น
2. ต๎องไมํขัดตํอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร กฎหมายวําด๎วยการผัง
เมือง กฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ เป็นต๎น
3. แผนผังบริเวณ แบบกํอสร๎างและรายการคานวณ ต๎องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
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3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่าน
เองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล จังหวัด วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
นครศรีธรรมราช 80120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7584-5142/ ที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :45 วันทาการ

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าหน๎าที่ รับคาขอ และตรวจสอบความถูกต๎องของคาขอ และความ
ครบถ๎วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนด และสํงเรื่อง
ให๎สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
การพิจารณา
เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต๎น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกํอสร๎าง ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมมลพิษ ระบบทํอ
น้ามัน ระบบทํอดับเพลิง ระบบบาบัดน้าเสียหรือแยกน้าปนเปื้อนน้ามัน
ระบบอุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผํา
- สิ่งปลูกสร๎างอื่น แล๎วแตํกรณี
- รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข๎อง
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในหนังสือแจ๎งผลการพิจารณา

1 วันทาการ

2)

3)

42 วันทาการ

2 วันทาการ
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๑)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ(ผู๎มีอานาจลงนาม)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาทะเบียนบ๎าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกให๎ไมํเกิน 6 เดือน / รับรองสาเนาถูกต๎องทุก
หน๎า)
หนังสือมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎มอบ
อานาจและผู๎รับมอบอานาจ
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(พร๎อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสาเนาถูกต๎อง
เฉพาะบัตรประจาตัวประชาชนทั้งของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจ)
สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช๎ที่ดิน เชํน โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ ก / ส.ค.๑
เป็นต๎น
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาเอกสารแสดงวําผู๎ขอรับใบอนุญาต มีสิทธิใช๎ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให๎
ใช๎ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหนํวยงานที่มีหน๎าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดิน
ดังกลําว
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
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ลาดับ
8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
สาเนาหนังสือแจ๎งการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายวําด๎วยการ
ผังเมือง
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบกํอสร๎าง ระบบความปลอดภัย ระบบ
ควบคุมมลพิษ ระบบทํอน้ามัน ระบบทํอดับเพลิง ระบบบาบัดน้าเสียหรือแยกน้า
ปนเปื้อนน้ามัน ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผําและสิ่งปลูกสร๎างอื่น แล๎วแตํกรณี
ฉบับจริง
3 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(วิศวกรผู๎ออกแบบลงนามทุกหน๎า)
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรง และระบบที่เกี่ยวข๎อง
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(วิศวกรผู๎ออกแบบลงนามทุกหน๎า)
หนังสือรับรองของวิศวกร พร๎อมสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
ฉบับจริง
1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องที่ใบอนุญาต)
สาเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสาเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตทาทางเชื่อมถนน
สาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสํวนบุคคล หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร๎อม
ด๎วยสาเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตทาสิ่งลํวงล้าลาน้า
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(ให๎นามายื่นกํอนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองสาเนาถูกต๎องทุก
หน๎า)
อื่นๆ (ถ๎ามี)
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
0 ชุด
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การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ จะกระทาได๎ก็ตํอเมื่อผู๎ขอรับใบอนุญาตได๎ดาเนินการ
กํอสร๎างสถานประกอบการแล๎วเสร็จ ถูกต๎องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎องกาหนด มีผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บน้ามัน ระบบทํอน้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผํา ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยครบถ๎วนถูกต๎องแล๎ว
2. ต๎องไมํขัดตํอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร กฎหมายวําด๎วยการผัง
เมือง กฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ เป็นต๎น
3. การกํอสร๎าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด๎านความปลอดภัย ต๎องมีลักษณะเป็นไปตาม
กฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่าน
เองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7584-5142/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ
วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30
น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าหน๎าที่ รับหนังสือหรือคาขอ และตรวจสอบความครบถ๎วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนด และสํง
เรื่องให๎สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน

ระยะเวลา
1 วันทาการ
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ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

2)

การพิจารณา
เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งกํอสร๎าง
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ามัน ระบบทํอน้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผํา ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบอนุญาต

27 วันทาการ

3)

2 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)

3)

4)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
ผลการทดสอบถังเก็บน้ามัน ระบบทํอน้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผํา ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
สาเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสาเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตทาทางเชื่อม
ถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสํวนบุคคล หรือสาเนาหนังสือ
อนุญาตพร๎อมด๎วยสาเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตทาสิ่งลํวงล้าลาน้า
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแกํผู๎ได๎รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
อื่นๆ (ถ๎ามี)
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
0 ชุด
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก๎ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ จะกระทาได๎ก็ตํอเมื่อผู๎ขอรับ
ใบอนุญาตได๎ดาเนินการกํอสร๎างสถานประกอบการแล๎วเสร็จ ถูกต๎องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎องกาหนด มี
ผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ามัน ระบบทํอน้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผํา ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ๎วนถูกต๎องแล๎ว
2. ต๎องไมํขัดตํอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร กฎหมายวําด๎วยการผัง
เมือง กฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ เป็นต๎น
3. การกํอสร๎าง ผลการทดสอบและตรวจสอบด๎านความปลอดภัย ต๎องมีลักษณะเป็นไปตาม
กฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่าน
เองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล จังหวัด
วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
นครศรีธรรมราช 80120 โทร 0-7584-5142/ติดต่อด้วยตนเอง ที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 –
ณ หน่วยงาน
16:30 น.
(หมายเหตุ: (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30น.))
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วันทาการ
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าหน๎าที่ รับหนังสือหรือคาขอ และตรวจสอบความครบถ๎วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนด และสํงเรื่องให๎สานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
การพิจารณา
เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งกํอสร๎าง
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ามัน ระบบทํอน้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผํา ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบอนุญาต

1 วันทาการ

2)

3)

27 วันทาการ

2 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)
1) หนังสือนาสํง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(ผู๎มีอานาจลงนาม)
2) ผลการทดสอบถังเก็บน้ามัน ระบบทํอน้ามันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า
และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผํา ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
3) สาเนาหนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสาเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาตทาทาง
เชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนสํวนบุคคล หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตพร๎อมด๎วยสาเนาแผนผังที่ได๎รับอนุญาต ทาสิ่งลํวงล้า
ลาน้า
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
4) อื่นๆ (ถ๎ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา
0 ชุด
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การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น การตํออายุใบอนุญาตให๎ยื่นคาขอตาม
แบบ ธพ.น. ๓ พร๎อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต๎องครบถ๎วนภายใน 60 วันกํอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่าน
เองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล
วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
ที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 –
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7584-5142/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
16:30 น.
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :45 ถึง 75 วันทาการ
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าหน๎าที่ รับคาขอ และตรวจสอบความถูกต๎องของคาขอ และความ
ครบถ๎วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนด และสํง
เรื่องให๎สานักความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน

ระยะเวลา
1 วันทาการ
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ลาดับ

ขั้นตอน

2)

ระยะเวลา

การพิจารณา
42 ถึง 72 วันทาการ
เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบความ
ปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบ โดยมีระยะเวลาพิจารณา ดังนี้ กรณียื่นเรื่องในเดือนพฤศจิกายน ใช๎ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - กรณี
ยื่นเรื่องในเดือนธันวาคม ใช๎ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
2 วันทาการ
ลงนามในใบอนุญาต

3)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)

1)

คาขอตํออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๓)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ(ผู๎มีอานาจลงนาม)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาทะเบียนบ๎าน
ฉบับจริง
0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(พร๎อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสาเนาถูกต๎อง
เฉพาะบัตรประจาตัวประชาชนทั้งของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจ)
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแกํผู๎ได๎รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
อื่นๆ (ถ๎ามี)
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
0 ชุด

2)

3)

4)

5)

6)

7)

61

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากผู๎รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได๎รับอนุญาตให๎แกํบุคคลอื่น ให๎ยื่นคาขอโอนใบอนุญาต
ตามแบบ ธพ.น. ๕ พร๎อมด๎วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต๎องครบถ๎วน
หมายเหตุ :
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่าน
เองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สาหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลฉลอง อาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทร 0-7584-5142/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกา
รวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 –
16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วันทาการ
ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ๎าหน๎าที่ รับคาขอ และตรวจสอบความครบถ๎วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน ที่กาหนด และสํงเรื่องให๎สานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ามัน
การพิจารณา
เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบอนุญาต

1 วันทาการ

2)
3)

27 วันทาการ
2 วันทาการ
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ๎ามี)

1)

คาขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๕)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ(ผู๎มีอานาจลงนาม)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาทะเบียนบ๎าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา
1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล / ออกให๎ไมํเกิน 6 เดือน / รับรองสาเนาถูกต๎องทุก
หน๎า)
หนังสือมอบอานาจ (ถ๎ามี) พร๎อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎มอบ
อานาจและผู๎รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา
0 ชุด
หมายเหตุ(พร๎อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสาเนาถูกต๎อง
เฉพาะบัตรประจาตัวประชาชนทั้งของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบอานาจ)
สาเนาเอกสารแสดงสิทธิใช๎ที่ดินของผู๎รับโอนใบอนุญาต
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม)
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
สาเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม
กฎหมายแกํผู๎ได๎รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
1 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต๎องทุกหน๎า)
อื่นๆ (ถ๎ามี)
ฉบับจริง
0 ชุด
สาเนา
0 ชุด

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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