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คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขอขอมูลขาวสารของทางราชการ
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. สํานักงานปลัด
โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต www.nayangklak.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดให
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามมาตรา ๙ วรรคแรก (๑) - (๘) เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารฯ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารของหนวยงานของรัฐทีมีความโปรงใสเปนธรรม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลไว ใ ห ป ระชาชน เข าตรวจดู ได โ ดยให เป น ไปตามหลั กเกณฑ แ ละวิ ธีก ารที่
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการกําหนด
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่งที่เกี่ยวของในการ
พิจารณาวินิจฉัย ดังกลาว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
(๔) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ

-๒(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุ
รายชื่อรายงาน ทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(๘) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามวรรคหนึ่ง
ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการ
อื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมีสิทธิ
เขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได
ในกรณี ที่ ส มควรหน ว ยงานของรั ฐ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ จะวางหลั ก เกณฑ เรี ย ก
คาธรรมเนียม ในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมี
กฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดย
กฎกระทรวง
ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคํารองพรอมหลักฐาน
ระยะเวลา ๑๐ นาที
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ระยะเวลา ๒๐ นาที
๓. เสนอใหผูบริหารอนุมัติ ระยะเวลา ๓๐ นาที

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ระยะเวลา
ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช
ระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน ๑๐ นาทีตอราย

-๓-

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอรับขอมูลขาวสาร ดังนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย และปรากฎเลขประตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไว สามารถติดตอเพื่อรองเรียน คัดคานไดที่ สํานักงานปลัด
หมายเลขโทรศัพท
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
www.nayangklak.go.th
เว็ปไซต

-๔-

คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามัน
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. สํานักงานปลัด
โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต www.nayangklak.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ไดแก - สถานที่เก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๑ (ราน
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงรายยอย)
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ไดแก
(๑) สถานที่เก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒ (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร)
(๒) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) (๓ )
สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปมหลอดแกวมือหมุนหรือตูหยอดเหรียญ)
(๔) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางนํ้าขนาดเล็ก)
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ไดแก
(๑) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ประเภท ก (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ)
(๒) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ข (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย)
(๓) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ)

-๕ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
การออกใบรับแจงประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. กรอกแบบฟอรมแจงประกอบกิจการตามแบบ ธพ.น.๑
สํานักงานปลัด
และยื่นคําขอ (ระยะเวลา ๑๐ นาที)
๒. เจาหนาที่ตรวจเอกสาร ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
สํานักงานปลัด
ตามกฎหมายผังเมือง (ระยะเวลา ๑๐ นาที)
๓. ออกใบรับแจงใหผูประกอบการตามแบบ ธพ.น ๒ (ระยะเวลา ๑๐ นาที)
สํานักงานปลัด
๔. ออกใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา ๕ นาที)
งานการเงิน กองคลัง
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
๑. ผูขออนุญาตกอสรางแลวเสร็จแจงตอเจาหนาที่
สํานักงานปลัด
(ระยะเวลา ๒๐ นาที)
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสราง ตรวจสอบการไดรับอนุญาต
สํานักงานปลัด
ตามกฎหมายและบันทึกการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน
(ระยะเวลา ๕ วัน)
สํานักงานปลัด
๓. เจาหนาที่ออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๔
(ระยะเวลา ๒ วัน)
๔. ออกใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา ๕ นาที)
งานการเงิน กองคลัง
การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมที่ ๓
๑. ผูขออนุญาตยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาหนาที่
สํานักงานปลัด
(ระยะเวลา ๒๐ นาที)
๒. เจาหนาที่นําผลการตรวจตราไมเกินระยะเวลา ๑๘๐ วัน
สํานักงานปลัด
มาประกอบการพิจารณา (ระยะเวลา ๕ วัน)
๓. เจาหนาที่ออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น.๓
สํานักงานปลัด
(ระยะเวลา ๒ วัน)
๔. ออกใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา ๕ นาที)
งานการเงิน กองคลัง

-๖ระยะเวลา
ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช
ระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน ๓๐ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) เอกสารที่ดินตามกฎหมายผังเมือง
คาธรรมเนียม
๑. คาธรรมเนียมคําขอ
จํานวน ๒๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
จํานวน ๒๐๐ บาท
๓. คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชถังหรือภาชนะ
๓.๑ คาธรรมเนียมการอนุญาตใชถังใตพื้นดินเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
คาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ ถังใตพื้นดินเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาตรไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ ลิตร คิดคา ธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐ บาท
ดังนั้น ถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาตรถังละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร มีจํานวน ๓ ถัง คิด
คาธรรมเนียมเปนเงิน = ๓๐๐ X ๓ = ๙๐๐ บาท
๓.๒ คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชถังใตพื้นดินเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย
คาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ ถังใตพื้นดินเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย มีปริมาตรไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ ลิตร คิดคา ธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท
ดังนั้ น ถั งเก็ บนํ้ ามัน เชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย มีปริมาตรถังละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร มีจํานวน ๒ ถัง และ
ปริมาตร ถังละ ๔,๔๐๐ ลิตร จํานวน ๑ ถัง คิดคาธรรมเนียมเปนเงิน = ๒๐๐ X ๓ = ๖๐๐ บาท
๓.๓ คาธรรมเนียมการอนุญาต ใหใชขวดนํ้ามันเชื้อเพลิงกระปองนํ้ามันเชื้อเพลิง เก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง
ชนิดไวไฟนอย

-๗คาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ ขวดนํ้ามันเชื้อเพลิงและกระปองนํ้ามันเชื้อเพลิงเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง
ชนิดไวไฟนอย ไวภายใน สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงมีปริมาณรวมไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิดคาธรรมเนียม
ในอัตรา ๒๐๐ บาท
ดังนั้น ขวดนํ้ามันเชื้อเพลิง และกระปองนํ้ามันเชื้อเพลิง เก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟนอย มีปริมาณ
รวมถังละ ๑๕,๐๐๐ ลิตร คิดคาธรรมเนียมเปนเงิน = ๒๐๐ บาท
คาธรรมเนียมของสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมด ๑+๒+๓= ๒๐+๒๐๐+๙๐๐+๖๐๐+๒๐๐ =
๑,๙๒๐ บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ องคการบริหาร
สวนตําบลนายางกลัก
หมายเลขโทรศัพท
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต
www.nayangklak.go.th

-๘คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขอความอนุเคราะหน้ํา
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. สํานักงานปลัด
โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต www.nayangklak.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขอความอนุเคราะหน้ําประปา ผูขอใชน้ําตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบคําขอที่
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลักกําหนด
ในการยื่นเอกสารขอความอนุเคราะหน้ําประปา ผูขอใชน้ําจะตองนําเอกสารหลักฐานมายื่นประกอบ
คําขอใชน้ําดังตอไปนี้
๑. ใบขอความอนุเคราะห
๒. บัตรประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ผูขอความอนุเคราะหจะตองอยูภายในเขตตําบลนายางกลัก
๒. กรอกแบบขอความอนุเคราะห (ระยะเวลา ๓ นาที)
๓. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลา ๑ นาที)
๔. เสนอเอกสารใหผูบริหาร (ระยะเวลา ๓๐ นาที)
๕. ไดรับหนังสือวาไดใหความอนุเคราะห (ระยะเวลา ๒ นาที)
๖. ทําการแจกจายน้ําตามเอกสาร (ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

-๙ระยะเวลา
ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ ชั่วโมง ๓๖ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. ใบขอความอนุเคราะห
๒. บัตรประชาชน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

คาธรรมเนียม
- ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียน คัดคานไดที่
สํานักงานปลัด อบต.นายางกลัก
หมายเลขโทรศัพท
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต
www.nayangklak.go.th

-๑๐คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. สํานักงานปลัด
โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓

การปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก
ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
เว็ปไซต www.nayangklak.go.th

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
๑. มีชื่อและที่อยูของผูรองเรียน ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได
๒. ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข/รองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณ เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
๓. ใชถอยคําสุภาพ
๔. มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนรองทุกข/รองเรียน แทนผูอื่นตองแนบใบมอบอํานาจดวย
๕. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)
ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
๑. ยื่นคํารองพรอมหลักฐาน ระยะเวลา ๒ นาที
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ระยะเวลา ๓ นาที
๓. รายงานผูบริหารเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
ระยะเวลา ๒๐ นาที
๔. คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ณ สถานที่กอใหเกิดปญหาขอรองเรียน
ระยะเวลา ๓๐ นาที
๕. ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา ระยะเวลา ๓๐ นาที
๖. แจงใหผูประกอบการดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของเจาหนาที่
ระยะเวลา ๒ วัน

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

-๑๑-

ระยะเวลา
ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช
ระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน ๒ วัน ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาทีตอราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคํารองเรียน/รองทุกข ดังนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและมีปรากฏเลข
ประจําตัว ๑๓ หลัก
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียน คัดคานไดที่ สํานักงานปลัด
อบต.นายางกลัก (ศูนยดํารงธรรม อบต.นายางกลัก)
หมายเลขโทรศัพท
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต
www.nayangklak.go.th

-๑๒-

คูมือสําหรับประชาชน
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การจดทะเบียนพาณิชย
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. สํานักงานปลัด
โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต www.nayangklak.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ให
ผูประกอบการพาณิชยกิจ เชน กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการหรืออยางอื่นที่
ทําเปนการคา (ยกเวน พาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต มาตรา๗ พระราชบัญญัตินี้) ตองยื่นจดทะเบียนพาณิชย
ขั้นตอนการขอทะเบียนพาณิชย
๑. ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอตอเจาหนาที่/นายทะเบียน
๒. เจาหนาที่ / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ หลักฐานตางๆ
๓. ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย และชําระคาธรรมเนียม

-๑๓-

ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
หนวยงานผูรับผิดชอบ
ขั้นตอน
๑. ยื่นแบบประเมินชําระภาษีการรับชําระภาษีโรงเรือน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได กองคลัง
และที่ดินภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย (ระยะเวลา ๑๐ นาที)
๒. เจาหนาที่ ตรวจสอบเอกสาร/ผูมีอํานาจประเมิน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได กองคลัง
( ระยะเวลา ๑๐ นาที)
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน ( ระยะเวลา ๕ นาที)
งานการเงิน กองคลัง
จดทะเบียนพาณิชย
๑. กรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอ
(ระยะเวลา ๑๐ นาที)
๒. เจาหนาที่/นายทะเบียนตรวจคําขอ
ออกใบสําสําคัญทะเบียนพาณิชย
( ระยะเวลา ๑๕ นาที )
๓. ออกในเสร็จรับเงิน
(ระยะเวลา ๕ นาที)

งานจัดเก็บและพัฒนารายได กองคลัง
งานจัดเก็บและพัฒนารายได กองคลัง

งานการเงิน กองคลัง

ระยะเวลา
ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช
ระยะเวลา ๓๐ นาที/ ราย

-๑๔-

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการพาณิชย ไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง) ติดอากรแสตมป
๑๐ บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ อยางละ ๑ ฉบับ
๓. สําเนาสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (กรณีไมใชบานของตนเอง) (ถามี) พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูใหความยินยอมใหใชสถานที่ อยางละ ๑ ฉบับ
คาธรรมเนียม
- จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม)
- จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย
- จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย
- ขอตรวจคนเอกสาร
- ขอรับรองสําเนาเอกสาร
- ขอใบแทน (ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย)

๕๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐
๓๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียน คัดคานไดที่ กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต
www.nayangklak.go.th

-๑๕-

คูมือสําหรับประชาชน
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัด
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. สํานักงานปลัด
โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต www.nayangklak.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ไดกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้

-๑๖-

ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
๑.

๒.
๓.
๔.

ขั้นตอน
ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พรอมเอกสารเจาหนาที่ตรวจ
สอบเอกสาร
ประสานงานกับเจาหนาที่ที่อนามัยรวมตรวจพื้นที่ และสถานที่ตั้ง
ประกอบกิจการแนะนําดานสุขาภิบาล
เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต
ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม พรอมรับใบอนุญาต

หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ระยะเวลา
ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช
ระยะเวลาใหบริการ ๗ วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคํารองเรียน/รองทุกข ดังนี้
๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต สําเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติ
บุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอเปนนิติบุคคล) ใบจด
ทะเบียนรานคา (กรณีถามี)
๒. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบและผูรับมอบกรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถ
ดําเนินการดวยตนเองได
คาธรรมเนียม
- รายละเอียดคาธรรมเนียมตามขอบัญญัติตําบล เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕

-๑๗-

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียน คัดคานไดที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หมายเลขโทรศัพท
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต
www.nayangklak.go.th

-๑๘-

คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/กองชาง
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา ๒๑
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. กองชาง
โทรศัพท
โทรสาร
เว็ปไซต

๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
www.nayangklak.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจาพนักงานทองถิ่น ตอง
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน ๒ คราว คราวละไม
เกิน ๔๕ วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราว ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลา หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารพรอมเอกสาร
ระยะเวลา ๑ วัน
๒. เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต ระยะเวลา ๓ วัน
-๑๙๓. เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง

กองชาง

๔. เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน
และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจงให
ผูขอมารับใบอนุญาตกอสรางอาคาร (น.๑)

กองชาง

ระยะเวลา
ระยะเวลาการใหบริการตามที่ อบต.กําหนด เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน ๗ วันตอราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) (กรณีบุคคลธรรมดา) จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
จํานวน ๑ ฉบับ
แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.๑)
จํานวน ๑ ฉบับ
โฉนดที่ดินน.ส.๓ หรือส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
(พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม)
จํานวน ๑ ชุด
กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป ๓๐ บาท พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานหรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
จํานวน ๑ ชุด
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล)
จํานวน ๑ ชุด
หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน) จํานวน ๑ ชุด

-๒๐-

๑๐. หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) จํานวน ๑ ชุด
๑๑. หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
จํานวน ๑ ชุด
๑๒. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
จํานวน ๕ ชุด
๑๓. รายการคํานวณโครงสรางแผนปกระบุชื่อเจาของอาคารชื่ออาคารสถานที่กอสรางชื่อคุณวุฒิที่อยูของ
วิศวกรผูคํานวณพรอมลงนามทุกแผน (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยูในบริเวณทีตองมีการคํานวณใหอาคาร
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดตามกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนักความตานทาน
ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ.
๒๕๔๐ ตองแสดงรายละเอียดการคํานวณการออกแบบโครงสราง
จํานวน ๑ ชุด
๑๔. กรณีใชหนวยแรงกรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๗ เชนใช
คา fc > ๖๕ ksc. หรือคา fc’> ๑๗๓.๓ ksc. ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือไดวิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลงนาม จํานวน ๑ ชุด
๑๕. กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตองมีระยะของคอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต
จํานวน ๑ ชุด
๑๖. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) จํานวน ๑ ชุด
๑๗. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน) จํานวน ๑ ชุด
๑๘. แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
จํานวน ๑ ชุด
๑๙. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบปรับอากาศ
จํานวน ๑ ชุด
๒๐. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา จํานวน ๑ ชุด
๒๑. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม
จํานวน ๑ ชุด

-๒๑-

๒๒. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง จํานวน ๑ ชุด
๒๓. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบประปา จํานวน ๑ ชุด
๒๔. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต จํานวน ๑ ชุด
คาธรรมเนียม
- คาธรรมเนียม ๒๐ บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียน คัดคาดไดที่
กองชาง
หมายเลขโทรศัพท
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต
www.nayangklak.go.th

-๒๒-

คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/กองชาง
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การแจงขุดดิน
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. กองชาง
โทรศัพท
โทรสาร
เว็ปไซต

๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
www.nayangklak.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้
๑.๑ การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดินใชบังคับ ไดแก
๑) เทศบาล
๒) กรุงเทพมหานคร
๓) เมืองพัทยา
๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
๗) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี
องคการบริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)

-๒๓-

๑.๒ การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงาน
ทองถิ่นจะตองไมเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. การพิจารณารับแจงการขุดดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจง
ภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขให
ถูกตองภายใน ๗ วันนับแตวันที่มีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน ๗วัน นับแตวันที่ผูแจงไดรับแจง
ใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตอง
ภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่
ถูกตอง
ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
ขั้นตอน
๑.ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารพรอมเอกสาร
ระยะเวลา ๑ วัน
๒. เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต ระยะเวลา ๓ วัน
ขั้นตอน
๑. ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุดดินตามที่กําหนดให
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบขอมูล
๒. เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง)
๓. เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงและแจงให
ผูแจงมารับใบรับแจง

หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง

-๒๔-

ระยะเวลา
ระยะเวลาการใหบริการตามที่ อบต.กําหนด เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน ๗ วันตอราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาทะเบียนบาน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. หนังสือรับรองนิติบุคคล
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. แผนผังบริเวณที่ประสงคจะดําเนินการขุดดิน
จํานวน ๑ ชุด
๕. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
จํานวน ๑ ชุด
๖. แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
จํานวน ๑ ชุด
๗. โฉนดที่ดินน.ส.๓ หรือ ส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา
จํานวน ๑ ชุด
๘. หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอื่นยื่นแจงการขุดดิน
จํานวน ๑ ชุด
๙. หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น
จํานวน ๑ ชุด
๑๐. รายการคํานวณ (วิศวกรผูออกแบบและคํานวณการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓
เมตรหรือพื้นที่ปากบอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง ๒๐ เมตรวิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)
จํานวน ๑ ชุด
๑๑. รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน
จํานวน ๑ ชุด
๑๒. ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน ๓ เมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดผูควบคุมงานตอง
เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) จํานวน ๑ ชุด
คาธรรมเนียม
- คาธรรมเนียม ฉบับละ ๕๐๐ บาท

-๒๕-

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียน คัดคาดไดที่
กองชาง
หมายเลขโทรศัพท
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต
www.nayangklak.go.th

-๒๖-

คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น/กองชาง
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. กองชาง
โทรศัพท
โทรสาร
เว็ปไซต

๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
www.nayangklak.go.th

การแจงถมดิน
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก
ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้
๑.๑ การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใชบังคับไดแก
๑) เทศบาล
๒) กรุงเทพมหานคร
๓) เมืองพัทยา
๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
๗) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี
องคการบริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)

-๒๗-

๑.๒ การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและ
มีพื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการ
ประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถม
ดิน
๒. การพิจารณารับแจงการถมดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการ
แจงภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขให
ถูกตองภายใน ๗ วันนับแตวันที่มีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน ๗ วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจง
ใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตอง
ภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน ๓วัน นับแตวันที่ไดรับแจงที่
ถูกตอง
ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถมดินตามที่กําหนด
ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบขอมูล
๒. เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา
(กรณีถูกตอง)
๓. เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงและแจงใหผูแจง
มารับใบรับแจง

หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง

ระยะเวลา
ระยะเวลาการใหบริการตามที่ อบต.กําหนด เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน ๗ วันตอราย

-๒๘-

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนา )
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาทะเบียนบาน (พรอมรับรองสําเนา )
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. หนังสือรับรองนิติบุคคล
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. แผนผังบริเวณที่ประสงคจะดําเนินการถมดิน
จํานวน ๑ ชุด
๕. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
จํานวน ๑ ชุด
๖. แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
จํานวน ๑ ชุด
๗. โฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ ส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา
จํานวน ๑ ชุด
๘. หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอื่นยื่นแจงการถมดิน
จํานวน ๑ ชุด
๙. หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น
จํานวน ๑ ชุด
๑๐. รายการคํานวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต ๒ เมตรขึ้นไปวิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร
กรณีพื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน ๕ เมตรวิศวกรผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับ
วุฒิวิศวกร)
๑๑. ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต ๒ เมตรขึ้นไปตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)
๑๒. ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน
คาธรรมเนียม

- คาธรรมเนียม ฉบับละ ๕๐๐ บาท

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียน คัดคาดไดที่
กองชาง
หมายเลขโทรศัพท
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต
www.nayangklak.go.th

-๒๙-

คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักปลัด
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลนายางกลัก

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. สํานักงานปลัด
โทรศัพท ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร ๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต www.nayangklak.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ไดกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้
ขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พรอมเอกสารเจาหนาที่ตรวจ
สอบเอกสาร
๒. ประสานงานกับเจาหนาที่ที่อนามัยรวมตรวจพื้นที่ และสถานที่ตั้ง
ประกอบกิจการแนะนําดานสุขาภิบาล

หนวยงานผูรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

-๓๐-

๓. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต
๔. ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม พรอมรับใบอนุญาต

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ระยะเวลา
ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร เวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ระยะเวลาใหบริการ ๗ วัน/ราย

ใช

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคํารองเรียน/รองทุกข ดังนี้
๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต สําเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติ
บุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอเปนนิติบุคคล) ใบจดทะเบียน
รานคา (กรณีถามี)
๒. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบและผูรับมอบกรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถ
ดําเนินการดวยตนเองได
คาธรรมเนียม
- รายละเอียดคาธรรมเนียมตามขอบัญญัติตําบล เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียน คัดคานไดที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หมายเลขโทรศัพท
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
โทรสาร
๐๔๔- ๐๕๖๐๓๓
เว็ปไซต
www.nayangklak.go.th

