คู่มือสาหรับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

คานา
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไป
ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ และให้นาคู่มือสาหรับประชาชนปิด
ประกาศ ไว้ ณ สถานที่ยื่นคาขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ได้จัดทาคู่มือเล่มนี้เพื่อแสดงขั้นตอน ระยะเวลาในการ
ให้บริการประชาชน ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภท โดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงได้ อันเป็นหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหวังว่าคู่มือเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้รับบริการต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับบาเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบานาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
การควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การรับชาระภาษีป้าย
การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. คู่มือสาหรับประชาชน : การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
ผู้ที่ได้รับอนุญาต หมายความว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ 5 ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงต้องเสียค่าตอบแทนรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
5.1 ผู้ได้รับอนุญาตตามความในมาตรา 9(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้เสียค่าตอบแทนในอัตราไร่ละ 1,000
บาท
5.2 ผู้ได้รับอนุญาตตามความในมาตรา 9(2) หรือมาตร 9(3) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้เสียค่าตอบแทนใน
อัตราดังนี้
5.2.1การขุดหรือการดูดทรายลูกบาศก์เมตรละ 15 บาท
5.2.2การขุดดินหรือลูกรังหรืออื่นๆลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท
ข้อ 6 ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 5 ต้องเสียค่าตอบแทนรายปีให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ. ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
เมืองจ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-742663/ติดต่อ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :0 ลาดับ
ขั้นตอน
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053742663
(หมายเหตุ: -)
2) www.robwieng.go.th
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

2. คู่มือสาหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต
ตามแบบกอ. 1 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่างๆตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้ต้องปฏิบัติรวมทั้ง
จัดสถานที่สาหรับประกอบกิจการค้านั้นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้
(1) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทาเลที่จะมีรางระบายน้ารับน้าโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(2) ต้องจัดทารางระบายน้าหรือบ่อรับน้าโสโครกด้วยวัตถุถาวรเรียบไม่ซึมไม่รั่วระบายน้าได้สะดวก
(3) การระบายน้าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าในทางน้าสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง
(4) จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(5) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทาพื้นด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกันมิให้น้าซึมรั่วไหลหรือขังอยู่
ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้าโสโครกหรือการกาจัดน้าโสโครกไขมันให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
หรือต้องมีเครื่องระบายน้าเครื่องป้องกันกลิ่นไอเสียความกระเทือนฝุ่นละอองเขม่าเถ้าหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นเหตุราคาญ
แก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียงข้อกาหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(6) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นาโรค
(7) ต้องจัดให้มีน้าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ
(8) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจานวนเพียงพอ
(9) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจานวนเพียงพอกับจานวนคนที่ทาการอยู่ในสถานที่นั้นและต้องตั้งอยู่ในทาเลที่
เหมาะสมรวมทั้งการกาจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมตามคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
(10) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ
(11) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สาหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(12) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง
ระเบียบข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ข้อ 8 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วนตามความในข้อ 7 และการ
อนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบกอ . 2
ข้อ 9 ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกาหนดสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับใบอนุญาตและชาระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ข้อ 10 ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะของการประกอบการและ
มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้
(1) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอถ้าวัตถุแห่งการค้านั้นจะใช้เป็นอาหาร
ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหะนาโรค
(2) ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนาโรคได้
และต้องมีการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
(3) ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
(4) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจ
สถานที่เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว
(5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ. ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
เมืองจ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 05308:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
742663,053742687/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :17 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสารประกอบในการยื่นคาขอตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
พิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
15 นาที

15 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

ลาดับ
ขั้นตอน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ผู้ยื่นคาขอต้องลงนามรับรองสาเนาและวันที่ในเอกสาร)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองสาเนาลงวันที่)
3) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมาว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถาน
ประกอบการ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองสาเนาลงวันที่)
4) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของสถาน
ประกอบการ
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองสาเนาลงวันที่)
5) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองสาเนาลงวันที่)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย 053-742663
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

3. คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา
22)ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ในใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อ
นใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่
ออายุใบอนุญาตนั้น
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ที่ 5 ต.
รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :5 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต))
2)

3)

การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่อ
อายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต))
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดาเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต))

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอน
อาคารเคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถเพื่อการยื่น (แบบข. 5)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ4) สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ5) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ6) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ
.ศ.
2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 053-742687
3. ทางไปรษณีย์ 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด))
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

4. คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายกระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) จะต้องยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1
ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาต
สิ้นสุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น ....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ที่ 5 บ้านป่ายาง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
มนใหม่ตาบลรอบเวียงอาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย/ติดต่อด้วย 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่
รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ))

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น ))
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการหากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

3)

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่กาหนดในแบบบันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนดภายใน
30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

20 วัน

-

ลาดับ

4)

5)

ขั้นตอน
(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
- การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมสาเนาแจ้ง
สานักก.พ.ร. ทราบ))
- ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อกาหนดของท้องถิ่น )

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

8 วัน

-

1 วัน

-

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
4) ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
6) สาเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอื่นใดตามกฎหมายใน
การใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
7) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดง
ว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลาดับ
8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท
กิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. โรงงานพ.ศ. 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ.
การเดินเรือในน่านน้าไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายกาหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบเช่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่
กาหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิดตามประเภทและ
ขนาดของกิจการ)

ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 053-742663))
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ))
หมายเหตุ
-

5. คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือผู้แจ้ง
ตามมาตรา 39 ทวิได้กระทําการดังกล่าวเสร็จแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบ
ทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อทาการตรวจสอบการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้ง
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทําการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
นั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามทีไ่ ด้รับใบอนุญาตหรือทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิแล้วก็ให้ออกใบรับรองให้
แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิเพือ่ ให้มีการใช้อาคารนั้นตามทีไ่ ด้รับใบอนุญาตหรือที่
ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิได้
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ที่ 5 ต.
รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม
มาตรา 32)
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม
มาตรา 32)
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ

ลาดับ

ขั้นตอน
พิจารณาออกใบรับรองอ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบน.1
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม
มาตรา 32)

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคาขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือเคลื่อนย้าย
อาคาร (แบบข.๖)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ4) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ5) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ6) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคาร
ที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด

ส่วนที่รับผิดชอบ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลาดับ
7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุหนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดย
ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ .ศ. ๒๕๒๘ออก ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 053-742687
3. ทางไปรษณีย์ 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด))
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

6. คู่มือสาหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่
ได้แจ้งชื่อไว้หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบในกรณีทมี่ ีการบ
อกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดําเนินการตามทีไ่ ด้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งชื่อและส่
งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ที่ 5
ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :5 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานพร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)
2)

3)

การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดาเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ
(น.1)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) สาเนาหนังสือที่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานคนเดิมทราบว่าได้บอกเลิกมิ
ให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้วพร้อมหลักฐานแสดงการรับทราบของผู้
ควบคุมงานคนเดิม (แบบน. 5)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ )
4) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30
วรรคสอง (แบบน. 8)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ )
5) สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ )
6) สาเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบน. 7)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุม
งานไว้แล้วและผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งประสงค์จะแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 053-742687
3. ทางไปรษณีย์ 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดประจาจังหวัดทุกจังหวัด))
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

7. คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.
๒๕๔๘กาหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคาขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลาเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอานาจให้ผู้
อุปการะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทาการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง/ติดต่อด้วยตนเองณ
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
หน่วยงาน
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของ
ทุกปี)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :13 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอานาจยื่นคา
ขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบุระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง)
2) การพิจารณา
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง)
3) การพิจารณา
ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห์
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วันนับจากได้รับคาขอ
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง)
4) การพิจารณา
จัดทาทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วันนับจากการออก
ตรวจสภาพความเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง)
5) การพิจารณา
พิจารณาอนุมัติ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ยื่นคาขอ
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)

ระยะเวลา
45 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

15 นาที

-

3 วัน

-

2 วัน

-

7 วัน

-

ลาดับ

ขั้นตอน
2. ผู้รับผิดชอบคือนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
3. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาได้แก่สภาพความ
เป็นอยู่คุณสมบัติหรือข้อจากัดด้านงบประมาณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่กาหนด

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ4) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ5) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ-

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณี
ที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบ
อานาจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (053-742687))
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

8. คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบาเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบานาญส่วนท้องถิ่น
ถึงแก่กรรม) หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทหรือกรณีไม่มีทายาทจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามที่
ผู้รับบานาญแสดงเจตนาไว้เมื่อผู้รับบานาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้รับบานาญปกติหรือผู้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล
ภาพถึงแก่ความตายโดยจ่ายเงินบาเหน็จตกทอดเป็นจานวน 30 เท่าของบานาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญของราชการส่วนท้องถิ่นโดยหักเงินบาเหน็จดารงชีพที่ได้รับไปก่อนแล้ว (ถ้ามี) ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กรณีเงินช่วยพิเศษจ่ายเป็นจานวน 3 เท่าของเงินบานาญรวมกับเงินเพิ่มจากเงินบานาญ (ถ้ามี) และเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบานาญ (ถ้ามี) โดยจ่ายตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบานาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
(แบบบ.ท.10) แต่ถ้าผู้ตายมิได้แสดงไว้ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2546 การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระทาภายใน 1 ปีนับแต่ผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่า
มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ. ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
เมืองจ.เชียงราย 57000 โทร. 053-742663
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :37 วัน

ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินบาเหน็จตกทอดและผู้มีสิทธิรับเงิน
ช่วยพิเศษของผู้รับบานาญส่วนท้องถิ่นยื่นคาขอรับบาเหน็จตก
ทอดและเงินช่วยพิเศษพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับบานาญครั้งสุดท้ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่
สอบสวนบันทึกปากคาผู้ยื่นและตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับบานาญ)
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับบานาญ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
และจัดส่งเรื่องให้จังหวัด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับ
เรื่อง
2. หน่วยงานรับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับ
บานาญ)
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและจัดทาคาสั่งจ่ายฯจานวน 3 ฉบับเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติและจังหวัดจัดส่งคาสั่งจ่ายฯให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อดาเนินการแจ้งให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับทราบโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวัน
เดือนปีและดาเนินการเบิกจ่ายเงินบาเหน็จให้ต่อไป
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 21 วันนับจากวันที่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับเรื่อง
2. หน่วยงานรับผิดชอบคือสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด.....(ระบุชื่อจังหวัด)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบขอรับบาเหน็จตกทอด (แบบบ.ท.5)
ฉบับจริง 3 ฉบับ

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

15 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

21 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ลาดับ
2)

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(ขอรับแบบขอรับบาเหน็จตกทอดที่หน่วยงานต้นสังกัด )
แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบบ.ท.6) โดย
ทายาทหรือผู้มีสิทธิตามหนังสือแสดงเจตนาลงนามทุกคนกรณีเป็น
ผู้เยาว์ให้ผู้ปกครองโดยชอบธรรมลงชื่อแทน
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(ขอรับแบบแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ
ที่หน่วยงานต้นสังกัด)
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด (เฉพาะกรณีไม่มี
ทายาท)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุแบบคาขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบานาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่
ความตาย
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(ขอรับแบบคาขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบานาญส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่ความตายที่หน่วยงานต้นสังกัด )
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบานาญถึง
แก่ความตาย (แบบบ.ท.10) (ถ้ามี)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุใบมรณบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053742663
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบขอรับบาเหน็จตกทอด (แบบบ.ท.5), แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบบ.ท.6), แบบ
คาขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบานาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

9. คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้
รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ที่ 5
ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร)
2)

3)

การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

ลาดับ

4)

ขั้นตอน
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน
ฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ4) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
5) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ

6)

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์
๓๐บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

ลาดับ
11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
รายการคานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้คานวณพร้อมลงนาม
ทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ) กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการคานวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงกาหนดการรับ
น้าหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2540
ต้องแสดงรายละเอียดการคานวณการออกแบบโครงสร้าง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้คานวณและผู้ขออนุญาตลง
นาม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
15) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
16) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
17) แบบแปลนและรายการคานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลาดับ
21)

22)

23)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 053-742687
3. ทางไปรษณีย์ 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

ลาดับ
2)
3)
4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: ((ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

10. คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ที่ 5
ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารพร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร))
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

ระยะเวลา
1 วัน

2 วัน

5 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

ลาดับ
4)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร (น.1)

ระยะเวลา
7 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) คาขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบข. 2)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ4) โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้เคลื่อนย้าย
อาคารไปไว้ในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ5) กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์
30 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุหนังสือมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนของผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุหนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 5 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุรายการคานวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

ลาดับ
12)

13)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 053-742687
3. ทางไปรษณีย์ 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย))
2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด))
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

1๑. คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้
รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ที่ 5
ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร)
2)

3)

การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

ลาดับ

4)

ขั้นตอน
เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
4) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
5) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ
6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์
30 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลาดับ

12)

13)

14)

15)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
รายการคานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้คานวณพร้อมลงนาม
ทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ) กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการคานวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงกาหนดการรับ
น้าหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550
ต้องแสดงรายละเอียดการคานวณการออกแบบโครงสร้าง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้คานวณและผู้ขออนุญาตลง
นาม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

ลาดับ
16)

17)

18)

19)

20)

21)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แบบแปลนและรายการคานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลาดับ

22)

23)

24)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 053-742687

ลาดับ

2)
3)
4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
3. ทางไปรษณีย์ 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย))
จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด))
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

1๒. คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
ดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับกิจการหนึ่งหระ
สงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ที่ 5 ต.
่ท
รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :25 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารพร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร)
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

ระยะเวลา
1 วัน

5 วัน

7 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

ลาดับ
4)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร (น.5)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

12 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบข. 3)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ4) สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้
ครอบครองอาคาร
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ5) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ6) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลาดับ

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 5 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุรายการคานวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารทา
ให้มีการเปลี่ยนแปลงน้าหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกว่าที่
ได้รับอนุญาตไว้เดิม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและคานวณพร้อมสาเนาหรือ
ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)

ลาดับ

2)
3)
4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2. ทางโทรศัพท์ 053-742687
3. ทางไปรษณีย์ 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด))
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

1๓. คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ที่ 5 ต. ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการ

ระยะเวลา
1 วัน

2 วัน

5 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ลาดับ

4)

ขั้นตอน
เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคาขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
4) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
5) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้รื้อถอนอาคาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ

6)

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์
30 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์
30 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจบัตรประชาชน
และสาเนาทะเบียนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม )

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

ลาดับ

11)

12)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ
.ศ.
2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 053-742687
3. ทางไปรษณีย์ 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด))
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ลาดับ
4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

1๔. คู่มือสาหรับประชาชน : การควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อย
ตารางเมตรและมิใช่การขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสอง
ร้อยตารางเมตรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ. ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
เมืองจ.เชียงราย 57000 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
00:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :0 ลาดับ
ขั้นตอน
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงวันที่ )
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมวันที่ )
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053742663
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

1๕. คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้ง
ข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้ง
มาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้
ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่า
การก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่น
ไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ
ทราบโดยเร็ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ที่ 5
ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :15 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการก่อสร้างอาคาร))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการก่อสร้างอาคาร))
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ระยะเวลา
1 วัน

2 วัน

5 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง

ลาดับ

4)

ขั้นตอน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการก่อสร้างอาคาร))
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการก่อสร้างอาคาร))

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดและ
กรอกข้อความให้ครบถ้วน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
4) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
5) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์
30 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

ลาดับ

12)

13)

14)

15)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
รายการคานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้คานวณพร้อมลงนาม
ทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ) กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการคานวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงกาหนดการรับ
น้าหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550
ต้องแสดงรายละเอียดการคานวณการออกแบบโครงสร้าง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้คานวณและผู้ขออนุญาตลง
นาม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

ลาดับ

16)

17)

18)

19)

20)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
แบบแปลนและรายการคานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ง (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
22) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
23) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 053-742687
3. ทางไปรษณีย์ 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น 336 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย))

ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด))
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

1๖. คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1 การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทาที่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การ
แจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 335 หมู่ที่ 6 ต.
รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :7 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตามที่กาหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับ
แจ้ง
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ((กรณีบุคคลธรรมดา))
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ((กรณีนิติบุคคล))
3) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดาเนินการขุดดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ4) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

5 วัน

-

1 วัน

-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ลาดับ

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุโฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน )
หนังสือมอบอานาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุรายการคานวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและคานวณการขุดดินที่มีความ
ลึกจากระดับพื้นดินเกิน๓เมตรหรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000
ตารางเมตรต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและคานวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

ลาดับ
11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ(กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร)
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อ
ดินเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) 1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th) 2. ทางโทรศัพท์ (053-742663 , 053742687) 3. ทางไปรษณีย์ (336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย 57000 4. ศูนย์ดารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนตาบลรอบเวียง 5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดเชียงราย))
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

1๗. คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ง
ได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้
แจ้งมาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่
วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของ
อาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ
ทราบโดยเร็ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ. ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :45 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการเคลื่อนย้ายอาคาร))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการเคลื่อนย้ายอาคาร))
3) การพิจารณา

ระยะเวลา
1 วัน

2 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงอาเภอ
เมืองเชียงรายจังหวัด
เชียงราย
-

7 วัน

-

ลาดับ

4)

ขั้นตอน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการเคลื่อนย้ายอาคาร))
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการเคลื่อนย้ายอาคาร))

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

35 วัน

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
กรอกข้อความให้ครบถ้วน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ4) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์
30 บาทพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ6) หนังสือมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ7) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็น
เจ้าของที่ดิน)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ8) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ10) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ11) รายการคานวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลาดับ

12)

13)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
วิศวกรผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย 57000
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 054742663
3. ทางไปรษณีย์ 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย 57000
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดเชียงราย))
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

๑๘. คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1การดาเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการ
ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่
เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การ
แจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.
รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 7 วัน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดินตามที่กาหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนการพิจารณา
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) เพื่อเสนอผู้มีอานาจลงนาม
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับ
แจ้งตามกาหนด
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ3) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดาเนินการถมดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ4) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ5) แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

5 วัน

-

1 วัน

-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลาดับ

6)

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุโฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน )
หนังสือมอบอานาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการถมดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุรายการคานวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไปวิศวกรผู้ออกแบบและคานวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ากว่า
ระดับสามัญวิศวกรกรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความ
สูงของเนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและคานวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

ลาดับ
11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.robwieng.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (0-5374-2663 , 0-5374-2687)
3. ทางไปรษณีย์ (336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ.เมืองจ.เชียงราย 57000)
4. ศูนย์ดารงธรรมอบต.รอบเวียง (โทร. 0-5374-2663 , 0-5374-2687)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดเชียงราย))
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

๑๙. คู่มือสาหรับประชาชน : การรับชาระภาษีป้าย
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีป้าย
แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับ
แจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 ม. 5 ต.รอบเวียงอ. ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
เมืองจ.เชียงราย 57000
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :46 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบล.รอบ
เวียง
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่น
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง
3) การพิจารณา
เจ้าของป้ายชาระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้ง
การประเมิน (กรณีชาระเกิน 15 วันจะต้องชาระเงินเพิ่มตาม
อัตราที่กฎหมายกาหนด)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
พร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ-

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

30 วัน

-

15 วัน

-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ3) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวัน
เดือนปีที่ติดตั้งหรือแสดง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ4) หลักฐานการประกอบกิจการเช่นสาเนาใบทะเบียนการค้าสาเนา
ทะเบียนพาณิชย์สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ6) สาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ7) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงหมายเลขโทรศัพท์ 053-742663 หรือ 053-742687

ลาดับ
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

2๐. คู่มือสาหรับประชาชน : การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษี
โรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีเกิน
เวลาที่กาหนดจะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่
ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สิน
ยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
องค์การบริการส่วนตาบลรอบเวียง 336 หมู่ 5 ต.รอบเวียงอ.
เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: (-))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :31 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วันนับแต่ผู้รับบริการมายื่นคา
ขอ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมิน
ภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมสาเนาเช่นโฉนด
ที่ดินใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซื้อขายหรือให้โรงเรือนฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ-

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

30 วัน

-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมสาเนาเช่นใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ5) หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล)
พร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ6) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงหมายเลขโทรศัพท์ 053742663 หรือ 053742687
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

2๑. คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปีงบประมาณถัดไปณที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายใน
ระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง 336 ม.5 ต.รอบเวียงอ. ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
เมืองจ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของ
ทุกปี))
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง))
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด

ระยะเวลา
20 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

10 นาที

-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ลาดับ
2)

3)

4)

5)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายพร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคาขอแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็น
ผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่
กรณีการยื่นคาขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (053-742687))
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ลาดับ
3)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม

2๒. คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.
2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมี
คุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิลาเนาณสานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ผู้รับบานาญเบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจาหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้มีสิทธิ
วิธีการ
1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อานาจให้ผู้อื่นดาเนินการได้
2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง/ติดต่อด้วยตนเองณ
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
หน่วยงาน
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของ
ทุกปี))
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง))
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอานาจ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด

ระยะเวลา
20 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

10 นาที

-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ลาดับ
2)

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุสมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุหนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุสมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
(หมายเหตุ: (053-742687))
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

