คู่มือสาหรับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คานา
ด๎วยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได๎ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ได๎กําหนดให๎หนํวยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต๎องจัดทําคูํมือ
สําหรับประชาชน ซึ่งอยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย หลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ๎ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู๎ขออนุญาตจะต๎องยื่นมาพร๎อมกับคําขอ และให๎นําคูํมือสําหรับประชาชนปิด
ประกาศไว๎ ณ สถานที่ยื่นคําขอ และเผยแพรํทางสื่ออิเล็กทรอนิกส๑
องค๑ การบริห ารสํว นตํ าบลสั นทรายจึ งได๎จั ด ทํ า คูํ มื อ เลํ ม นี้ เพื่ อ แสดงขั้ นตอนและระยะเวลาการให๎ บริ ก าร
ประชาชนขององค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย ซึ่งจะทําให๎ประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
และระยะเวลาแล๎วเสร็จของการให๎บริการแตํละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของ องค๑การบริหาร
สํวนตําบลสันทราย ได๎ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเป็นอยํางยิ่งวําคูํมือเลํมนี้เป็นประโยชน๑ตํอประชาชนและผู๎บริการตํอไป

องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
อําเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย

สารบัญ
หน้า
๑. งานการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่

๑

๒. งานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๓

๓. งานการจัดเก็บภาษีป้าย

๕

๔. งานการจดทะเบียนพาณิชย์

๘

๕. งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑๑

๖. งานการขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน

๑๔

๗. งานการขอสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค

๑๖

๘. งานการขอความช่วยเหลือสาธารณภัย

๑๘

๙. งานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

๒๐

๑๐. งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒๒

๑๑. งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

๓๔

๑๒. งานการรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

๓๗

-๑คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองคลัง องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ภาษีบํารุงท๎องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ๎าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท๎องที่ ที่ดินที่ต๎อง
เสียภาษีบํารุงท๎องที่ ได๎แกํ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมํวําจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน
หรือสิทธิครอบครองอยูํในที่ดินที่ไมํเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต๎องเสียภาษีบํารุงท๎องที่ ได๎แกํ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขา
หรือที่มีน้ําด๎วย โดยไมํเป็นที่ดินที่เจ๎าของที่ดินได๎รับการยกเว๎นภาษีหรืออยูํในเกณฑ๑ลดหยํอน
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นเอกสาร
(ระยะเวลา ๑ นาที)
๒. ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา ๒ นาที)
๓. ออกใบเสร็จ
(ระยะเวลา ๒ นาที)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๕ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีชาระปกติ
๑. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผํานมา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง

จํานวน ๑ ฉบับ

-๒กรณีการประเมินใหม่
๑. สําเนาทะเบียนบ๎าน
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓. สําเนาเอกสารสิทธิ์
๔. สําเนาหนังสือการเปลีย่ นแปลงเจ๎าของที่ดิน
กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน
๑. สําเนาใบเสร็จรับเงินของปีที่ผํานมา
๒. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษี
๑. อัตราภาษีบํารุงท๎องที่กําหนดไว๎ในบัญชีท๎ายพระราชบัญญัติ แบํงเป็น ๓๔ อัตรา
๒. ราคาปานกลางที่ดินเกินไรํละ ๕,๕๐๐บาท ถึง ๖,๐๐๐ บาท ให๎เสียภาษี ๓๐ บาท
๓. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม๎ลม๎ ลุก
- เสียกึ่งอัตรา
- ด๎วยตนเอง ไมํเกินไรํละ ๕ บาท
- ที่ดินวํางเปลํา เสียเพิ่ม ๑ เทํา
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑ : ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

-๓คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองคลัง องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ประเภททรัพย๑สินที่ต๎องเสียภาษี ได๎แกํ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร๎างตําง ๆ กับที่ดินตํอเนื่องตํอเนื่อง ซึ่งใช๎ปลูกสร๎างอาคารนั้ น ๆ
รวมถึงบริเวณตํอเนื่องกันซึ่ง ตามปกติใช๎ประโยชน๑ไปด๎วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร๎างนั้น ๆ ซึ่งเจ๎าของกรรมสิทธิ์ได๎นํา
ทรัพย๑สินดังกลําวออกหาผลประโยชน๑ตอบแทนนอกเหนือจากการอยูํอาศัยของตนเองโดยปกติหรือนําไปให๎ผู๎อื่นใช๎ประโยชน๑ไมํวํา
จะมีคําตอบแทนหรือไมํก็ตาม
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นเอกสาร
(ระยะเวลา ๑ นาที)
๒. ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา ๒ นาที)
๓. ออกใบเสร็จ
(ระยะเวลา ๒ นาที)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๕ นาที

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง

-๔รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
กรณีโรงเรือนรายเก่า
ให๎ยื่นแบบแจ๎งรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.๒) พร๎อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท๎าย (ถ๎ามี)
กรณีโรงเรือนรายใหม่
๑. สําเนาโฉนดทีด่ ินที่ปลูกสร๎างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่น
๒. สําเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาให๎ที่ดินพร๎อมสิ่งปลูกสร๎าง
๓. หลักฐานการเปิดดําเนินกิจการ เชํน หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย๑
๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียนห๎างหุ๎นสํวน/บริษัท
๕. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน
๖. สัญญาเชําบ๎าน
๗. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมํสามารถยื่นแบบได๎ด๎วยตนเองพร๎อมติดอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษี
อัตราภาษีให๎เสียในอัตราร๎อยละสิบสองจุดห๎าของคํารายปี
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑ : ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

-๕คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจัดเก็บภาษีป้าย
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองคลัง องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ป้ายที่ต๎องเสียภาษีป้าย ได๎แกํ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห๎อ หรือเครื่องหมายที่ใช๎ในการประกอบการค๎า หรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหา
รายได๎ ไมํวําจะแสดง หรือโฆษณาไว๎ที่วัตถุใด ๆ ด๎วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให๎ปรากฏด๎วย
วิธีใด ๆ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นเอกสาร
(ระยะเวลา ๑ นาที)
๒. ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา ๒ นาที)
๓. ออกใบเสร็จ
(ระยะเวลา ๒ นาที)
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๕ นาที

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ กองคลัง

-๖รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
กรณีป้ายรายเก่า
ใบเสร็จรับเงินคําภาษีป้ายครั้งกํอน
กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบ๎าน
๓. ทะเบียนภาษีมลู คําเพิ่ม
๔. หนังสือรับรองหุ๎นสํวนบริษัท
๕. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร๎านทําป้าย
ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษี
๑. การคานวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการคานวณภาษีป้าย
๑.๑ การคํานวณพื้นที่ป้าย
๑.๑.๑ ป้ายที่มีขอบเขตกําหนดได๎

๑.๑.๒ ป้ายที่ไมํมีขอบเขตกําหนดได๎
ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูํริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกําหนด สํวนกว๎างที่สุด
ยาวที่สุด แล๎วคํานวณตาม ๑.๑.๑
๑.๑.๓ คํานวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร
๑.๒ อัตราภาษีปา้ ย แบํงเป็น ๓ อัตรา ดังนี้

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

-๗-

การคานวณภาษีป้าย ให๎คํานวณโดยนําพื้นที่ป้ายคูณด๎วยอัตราภาษีป้าย เชํน ป้ายที่ต๎องเสียภาษี มีพนื้ ที่ ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ ๒ ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้
๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เทํากับ ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ x ๒๐ = ๔๐๐)
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑:๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

-๘คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจดทะเบียนพาณิชย์
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองคลัง องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
กรมพัฒนาธุรกิจการค๎าได๎ถํายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย๑ตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย๑ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแตํเดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต๎นไป โดยให๎ อบต. รับจดทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวกให๎กับผู๎ประกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย๑ ประหยัดเวลา ประหยัดคําใช๎จํายในการเดินทาง
และผู๎ประกอบการสามารถนําหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย๑ไปใช๎การทําธุรกรรมได๎ องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทรายได๎เปิด
ให๎บริการแกํ ผู๎ประกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชย๑ได๎ ณ องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย ตั้งแตํบัดนี้เป็น
ต๎นไป
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ผู๎ประกอบการพาณิชย๑ยื่นคําขอและกรอกข๎อมูล(แบบ ท.พ.)
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓. นายทะเบียนพิจารณาคําขอและจดทะเบียนพาณิชย๑
๔. ชําระเงินคําธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย๑
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๒๕ นาที

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎
๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

-๙รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก่
๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ ทพ.)
จํานวน ๑ ชุด
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาทะเบียนบ๎าน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔) กรณีผู๎ประกอบการมิได๎เป็นเจ๎าบ๎าน ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือให๎ความยินยอมใช๎สถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ๎านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาสัญญาเชํา
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ๎าของสถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ๎านเจ๎าของสถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
๕) กรณีมอบอํานาจ ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือมอบอํานาจพร๎อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจและผู๎รับมอบอํานาจ
จํานวน ๑ ฉบับ
๖) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให๎เชํา แผํนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน๑ แผนวีดิทัศน๑ ดีวีดี หรือแผํนวีดิทัศน๑ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ต๎องมีสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให๎เป็นผู๎จําหนํายหรือให๎เชํา จากเจ๎าของ
ลิขสิทธิ์
๗) กรณีจดทะเบียนพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ ต๎องมี แบบฟอร๑มเอกสารแนบท๎าย แบบ ทพ.
จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่
๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ ทพ.)
จํานวน ๑ ชุด
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาทะเบียนบ๎าน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔) กรณีเปลี่ยนแปลงแก๎ไขที่ตั้งสํานักงานแหํงใหญํ ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือให๎ความยินยอมใช๎สถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ๎านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาสัญญาเชํา
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ๎าของสถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ๎านเจ๎าของสถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
๕) กรณีมอบอํานาจ ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือมอบอํานาจพร๎อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจและผู๎รับมอบอํานาจ
จํานวน ๑ ฉบับ
๖) ใบทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ พค.๐๔๐๓)
จํานวน ๑ ฉบับ
จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) เอกสารที่ใช้ ได้แก่
๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ ทพ.)
จํานวน ๑ ชุด
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาทะเบียนบ๎าน
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๑๐ ๔) ใบทะเบียนพาณิชย๑ (แบบ พค.๐๔๐๓)
๕) กรณีผู๎ประกอบพาณิชยกิจถึงแกํกรรม
- สําเนาใบมรณบัตร
- สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท
๖) กรณีมอบอํานาจ ต๎องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือมอบอํานาจพร๎อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎มอบอํานาจและผู๎รับมอบอํานาจ

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
1. คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย๑ เรียกเก็บ ๕๐ บาท
2. คําธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ ๒๐ บาท
3. คําธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ ๒๐ บาท
4. คําธรรมเนียมการขอให๎ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ ๓๐ บาท
5. คําธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย๑ของผู๎ประกอบพาณิชย๑ กิจรายหนึ่ง เรียกเก็บครั้งละ
๒๐ บาท
6. คําธรรมเนียมการคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย๑ เรียกเก็บ ฉบับละ ๓๐ บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

- ๑๑ คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองชําง องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
การกํอสร๎าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย๎าย และการใช๎สอยอาคารภายในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลต๎องได๎รับอนุญาต
จากองค๑การบริหารสํวนตําบลเสียกํอน จึงจะดําเนินการได๎ ทั้งนี้เพราะองค๑การบริหารสํวนตําบลมีหน๎าที่ควบคุมเพื่อประโยชน๑แหํง
ความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการ
อํานวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน๑ของผู๎อยูํอาศัยในอาคาร
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคําขออนุญาต ตามแบบ ข.๑
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต
๔. ออกใบอนุญาต/ชําระคําธรรมเนียม
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๑๕ วัน/ราย

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
๑. งานกํอสร๎าง กองชําง
๒. งานกํอสร๎าง กองชําง
๓. งานกํอสร๎าง กองชําง
๔. งานกํอสร๎าง กองชําง

- ๑๒ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. แบบฟอร๑มคําขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร (ข.๑)
จํานวน ๑ ชุด
๒. กรณีผู๎ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชนของผู๎ขออนุญาต
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ขออนุญาต
จํานวน ๑ ชุด
๓. กรณีผู๎ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให๎ไมํเกิน ๖ เดือน
จํานวน ๑ ชุด
๔. สําเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหน๎าขนาดเทําฉบับจริง
จํานวน ๑ ชุด
๕. กรณีผู๎ขออนุญาตกํอสร๎างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น
- หนังสือแสดงความยินยอมให๎กํอสร๎างอาคารในที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชนของเจ๎าของที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบ๎านของเจ๎าของที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
๖. กรณีกํอสร๎างอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินตํางเจ๎าของ)
- หนังสือแสดงความยินยอมให๎กํอสร๎างอาคารชิดเขตที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชนของเจ๎าของที่ดินด๎านที่ชิดเขต
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบ๎านของเจ๎าของที่ดินด๎านที่ชิดเขต
จํานวน ๑ ชุด
๗. กรณีเจ๎าของอาคารไมํได๎มายื่นขออนุญาตด๎วยตนเอง
- หนังสือมอบอํานาจพร๎อมติดอากรแสตมป์
จํานวน ๑ ฉบับ
(บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล ๓๐ บาท)
๘. หนังสือรับรองของผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารที่มี
ลักษณะ / ขนาดอยูํในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
จํานวน ๑ ฉบับ
๙. สําเนาหรือภาพถํายใบอนุญาตผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๐.รายการคํานวณโครงสร๎าง ( กรณีอาคารมีพื้นที่ใช๎สอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)
จํานวน ๑ ชุด
๑๑.หนังสือรับรองของผู๎ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีเข๎าขํายองควบคุมตามกฎกระทรวง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๒.สําเนาหรือภาพถํายใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๓.แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน ๓ ชุด ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้
๑๓.๑ รายการประกอบแบบ
๑๓.๒ แผนที่สังเขป
๑๓.๓ รูปแบบพื้น
๑๓.๔ รูปด๎าน ๔ ด๎าน
๑๓.๕ รูปตัด ๒ ด๎าน
๑๓.๖ รูปทรงหลังคา
๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก
๑๓.๘ รูปขยายสํวนตํางๆ ของโครงสร๎าง (คาน,เสา,ฐานราก)
๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภิบาล
๑๓.๑๐ รายการคํานวณ (กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั้นขึ้นไป)
ค่าธรรมเนียม
๑.ใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร
ฉบับละ
๒๐
บาท
๒.ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารบ๎านเรือน
ฉบับละ
๑๐
บาท
๓.ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบ๎านเรือน
ฉบับละ
๑๐
บาท
๔.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช๎อาคารบ๎านเรือน
ฉบับละ
๒๐
บาท
๕.ใบรับรองอาคารบ๎านเรือน
ฉบับละ
๑๐
บาท
๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
๕
บาท

- ๑๓ –
๗.คําธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกํอสร๎างหรือดัดแปลงอาคาร
- อาคารสูงไมํเกิน ๒ ชั้น หรือสูงไมํเกิน ๑๒ เมตร คําธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค๑
- อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แตํไมํเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แตํไมํเกิน ๑๕ เมตรคําธรรมเนียมในอัตรา
ตารางเมตรละ ๒ บาท
- อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร คําธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๔ บาท
- อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ําหนักน้าํ หนักบรรทุกเกิน ๕๐ กก. ตํอหนึง่ ตารางเมตร คําธรรมเนียมในอัตรา
ตารางเมตรละ ๔ บาท
- พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข๎าออกของรถ คําธรรมเนียม ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค๑
- ป้ายตารางเมตรละ ๔ บาท
- อาคารประเภทซึ่งต๎องวัดความยาว เชํน ทางหรือทํอระบายน้ํา รั้ว หรือกําแพง เมตรละ ๑ บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

- ๑๔ คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองชําง องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. หนังสือรับรองการปลูกสร๎างบ๎าน
๒. นําใบรับรองที่ผู๎ใหญํบ๎านออกให๎ ไปขอหนังสือรับรอง
การมีส๎วมที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล
๓. ต๎องไปขอใบรับรองจากผู๎ใหญํบ๎าน หรือผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน
ในหมูํบ๎านที่ตนทําการกํอสร๎างบ๎าน
๔. นําเอกสารที่ได๎มาทั้งหมดนําไปยื่นที่นายทะเบียนอําเภอแมํจัน
เพื่อขอบ๎านเลขที่
ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๑ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบ๎าน
๓. สําเนาโฉนดที่ดินที่มีการปลูกสร๎างบ๎าน
๔. หนังสือรับรองจากผู๎ใหญํบ๎าน
๕. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
๑. กองชําง อบต.สันทราย
๒. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล
๓. ผู๎ใหญํบ๎าน
๔. ที่วําการอําเภอแมํจัน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๑๕ -

ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

- ๑๖ คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขอสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
สํานักงานปลัด องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ประชาชนยื่นคําร๎องตํอเจ๎าหน๎าที่
๒. เจ๎าหน๎าทีร่ ับคําร๎องและเสนอผูบ๎ ริหารพิจารณา
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๓. ผู๎บริหารพิจารณอนุมัติ
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๔. เจ๎าหน๎าที่ประสานไปยังหนํวยงานที่มีรถบรรทุกน้ํา
เพื่อขอความรํวมมือจัดสํงน้ํา กรณีรถบรรทุกน้ําวําง
จะดําเนินการจัดสํงน้ําได๎ทันที
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)
๕. เสร็จสิ้นภารกิจรายงานให๎ผู๎บริหารทราบ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๒. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๓. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๔. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล

๕. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล

ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๑ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบ๎าน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๑๗ ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

- ๑๘ คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
สํานักงานปลัด องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ประชาชนยื่นคําร๎องตํอเจ๎าหน๎าที่
๒. เจ๎าหน๎าทีร่ ับคําร๎องและรายงานผู๎บริหารทราบทันที
เพื่อสั่งการ
๓. เจ๎าหน๎าทีส่ ํารวจความเสียหายเบื้องต๎น
๔. บรรเทาความเดือดร๎อนเบื้องต๎นแกํผู๎ได๎รับภัย
๕. รายงานอําเภอทราบเพื่อดําเนินการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๒. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๓. กองชําง
๔. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๕. ที่วําการอําเภอแมํจัน

ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๑ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบ๎าน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๑๙ ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

- ๒๐ คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
สํานักงานปลัด องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ประชาชนยื่นคําร๎องตํอเจ๎าหน๎าที่
(ระยะเวลา ๑ นาที)
๒. เจ๎าหน๎าทีต่ รวจสอบรายละเอียดข๎อเท็จจริง
เรื่องราวร๎องทุกข๑
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
๓. เจ๎าหน๎าทีร่ ายงานผลการตรวจสอบตํอผู๎บริหาร
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
๔. ผู๎บริหารพิจารณาเรื่องราวร๎องทุกข๑และสั่งการ
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
๕. เจ๎าหน๎าที่แจ๎งตอบรับผลการดําเนินการให๎ผรู๎ ๎องเรียนทราบ
(ระยะเวลา ๑ วัน/ราย)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๒. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล

๓. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๔. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๕. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล

ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๗ วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบ๎าน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๒๑ ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

- ๒๒ งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
สํานักงานปลัด องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคําขอตรวจสอบคําขอพร๎อมเอกสารหลักฐาน
๒. รายงานผู๎บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๗ วัน
นับแตํวันที่ได๎รับคําขอ
๓. ตรวจสอบสถานทีด่ ําเนินการ
๔. ผู๎บริหารพิจารณาเรื่องราวร๎องทุกข๑และสั่งการ
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
๕. ออกใบอนุญาต/ไมํออกใบอนุญาต โดยแจ๎งให๎ผู๎ยื่น
คําขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รบั คําขอ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๒. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๓. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๔. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๔. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล

ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๒๐ วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ขออนุญาต
๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
๔. ใบอนุญาตทําการค๎าจากสํานักทะเบียนการค๎า
๕. ใบอนุญาตหรือใบแจ๎งประกอบกิจการโรงงาน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๒๓ ค่าธรรมเนียม

ลาดับที่
๑.

๒.

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
ค่าธรรมเนียม
ประเภทกิจการ
บาท
สตางค์
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑.๑) การเลี้ยงสัตว๑บก สัตว๑ปีก สัตว๑น้ํา สัตว๑เลื้อยคลาน หรือแมลง
(๑.๑.๑) การเลี้ยงม๎า โค กระบือ
ก. ตั้งแตํ ๑๐ แตํไมํเกิน ๓๐ ตัว
๒๐๐
ข. เกินกวํา ๓๐ แตํไมํเกิน ๕๐ ตัว
๓๐๐
ค. เกินกวํา ๕๐ ตัวขึ้นไป
๗๐๐
(๑.๑.๒) การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแตํ ๕ แตํไมํเกิน ๑๐ ตัว
๑๐๐
ข. เกินกวํา ๑๐ แตํไมํเกิน ๒๐ ตัว
๒๐๐
ค. เกินกวํา ๒๐ แตํไมํเกิน ๕๐ ตัว
๕๐๐
ง. เกินกวํา ๕๐ ตัวขึ้นไป
๗๐๐
(๑.๑.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ
ก. ตั้งแตํ ๑๐ แตํไมํเกิน ๓๐ ตัว
๒๐๐
ข. เกินกวํา ๓๐ แตํไมํเกิน ๕๐ ตัว
๕๐๐
ค. เกินกวํา ๕๐ ตัวขึ้นไป
๗๐๐
(๑.๑.๔) การเลี้ยงหําน เป็ด ไกํ
ก. รวมตั้งแตํ ๕๐ แตํไมํเกิน ๓๐๐ ตัว
๒๐๐
ข. รวมกันตั้งแตํ ๓๐๐ แตํไมํเกิน ๕๐๐ ตัว
๕๐๐
ค. รวมกันตั้งแตํ ๕๐๐ แตํไมํเกิน ๑,๐๐๐ ตัว
๗๐๐
ง. เกินกวํา ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป
๑,๐๐๐
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว๑เพื่อรีดเอานม
ก. จํานวน ๑๐ ตัว แตํไมํเกิน ๕๐ ตัว
๖๐๐
ข. จํานวนเกินกวํา ๕๐ ตัวขึ้นไป
๑,๐๐๐
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว๑หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อให๎ประชาชนเข๎าชมหรือเพื่อประโยชน๑ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บ
คําดู หรือคําบริการไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อมหรือไมํก็ตาม
๑,๐๐๐
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฟอกหนังสัตว๑ ขนสัตว๑ การสะสมหนังสัตว๑ขนที่ยังไมํได๎ฟอก
๕๐๐
(๒.๒) การสะสมเขาสัตว๑ กระดูกสัตว๑ที่ยังมิได๎แปรรูป
๕๐๐
(๒.๓) การเคี่ยวหนังสัตว๑ เอ็นสัตว๑ ไขสัตว๑
๕๐๐

-

-

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับที่

๓.

ประเภทกิจการ

หมายเหตุ
บาท

(๒.๔) การต๎ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ๎ง ยกเว๎นในสถานที่
จําหนํายอาหารเรํขายและการขายในตลาด
(๒.๕) การประดิษฐ๑เครื่องใช๎ หรือผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว๑ เขาสัตว๑
หนังสัตว๑ ขนสัตว๑ หรือสํวนอื่น ๆ ของสัตว๑
(๒.๕.๑) โดยใช๎เครื่องจักร หรือแรงไฟฟ้า
(๒.๕.๒) โดยใช๎แรงงานอื่น
(๒.๖) การผลิต การโมํ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อื่นใดตํอสัตว๑หรือพืชเพื่อเป็นอาหาร
(๒.๗) การสะสมหรือการล๎างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ เครื่องดื่ม น้าดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําเคย น้ําปลา ไตปลา เต๎าเจี้ยว ซีอิ้ว หอย
ดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว๎น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒.๑) การผลิตทีเ่ ป็นลักษณะโรงงาน
(๓.๒.๒) การสะสม
ก. ไมํเกิน ๕๐ กิโลกรัม
ข. เกินกวํา ๕๐ กิโลกรัม แตํไมํเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
ค. เกินกวํา ๑๐๐ กิโลกรัม แตํไมํเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม
ง. เกินกวํา ๒๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
(๓.๓.) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร๎า ปลาเจํา ยกเว๎น การผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(๓.๓.๑) การผลิตทีเ่ ป็นลักษณะโรงงาน
(๓.๓.๒) การสะสม
ก. ไมํเกิน ๕๐ กิโลกรัม
ข. เกินกวํา ๕๐ กิโลกรัม แตํไมํเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
ค. เกินกวํา ๑๐๐ กิโลกรัม แตํไมํเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม
ง. เกินกวํา ๒๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
(๓.๔) การตากเนื้อสัตว๑ การผลิตเนื้อสัตว๑เค็ม การเคีย่ ว มันกุ๎ง ยกเว๎นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๓.๕) การนึ่ง การต๎ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใด ในการผลิตอาหาร จากสัตว๑พืช
ยกเว๎น ในสถานที่จําหนํายอาหารการเรํขาย การขายในตลาด
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

สตางค์

๕๐๐

-

๕๐๐
๗๐๐
๗๐๐

-

๗๐๐

-

๕๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐

-

๕๐๐

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับที่

ประเภทกิจการ

หมายเหตุ
บาท

(๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส๎กรอก หมูตั้ง ยกเว๎น ในสถานที่
จําหนํายอาหารการเรํขาย การขายในตลาด และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๓.๗) การผลิตเส๎นหมี่ ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว เต๎าฮวย เต๎าหู๎ วุ๎นเส๎น เกีย้ มอี๋
(๓.๗.๑) การทําเส๎นก๐วยเตี๋ยว เส๎นหมี่ ทําด๎วยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟ้า
(๓.๗.๒) การทําขนมจีน ทําด๎วยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟ้า
(๓.๗.๓) การทําวุ๎นเส๎น ทําด๎วยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟ้า
(๓.๗.๔) การทําเต๎าฮวย เต๎าหู๎ เกี้ยมอี๋ ทําด๎วยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟ้า
(๓.๘) การผลิตแบะแซ ทําด๎วยเครือ่ งจักรหรือแรงไฟฟ้า
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ทําด๎วยเครื่องจักรหรือแรง
ไฟฟ้า
(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห๎ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
ทําด๎วยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟ้า
(๓.๑๑) การแกะ การล๎างสัตว๑น้ํา ที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของกิจการห๎องเย็น ยกเว๎นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๒) การผลิตน้าํ อัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด ตําง ๆ บรรจุ
กระป๋องขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๓) การผลิต การแบํงบรรจุนา้ํ ตาล
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ๑จากน้าํ นมวัว
(๓.๑๕) การผลิต การแบํงการบรรจุเอททิลแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑น้ําส๎มสายชู
(๓.๑๕.๑) การต๎มกลั่นน้ําแอลกอฮอล๑ สุรา เบียร๑
(๓.๑๕.๒ ) การต๎มกลั่นน้ําส๎มสายชู
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด๎วยเครื่องจักร
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
(๓.๑๙) การผลิตน้าํ กลั่น น้ําบริโภค
(๓.๑๙.๑) การผลิตด๎วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า
(๓.๑๙.๒) การผลิตด๎วยแรงอื่น
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม๎หรือพืชอยํางอื่น ยกเว๎นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
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ลาดับที่

ประเภทกิจการ
บาท
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห๎ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น
(๓.๒๑.๑) การผลิตด๎วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า
(๓.๒๑.๒) การผลิตด๎วยแรงอืน่
(๓.๒๒) การผลิต ไอศกรีม ยกเว๎น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๒.๑) การผลิตด๎วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า
(๓.๒๒.๒) การผลิตด๎วยแรงอืน่
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ ที่คล๎ายคลึงกัน
(๓.๒๓.๑) การผลิตด๎วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า
(๓.๒๓.๒) การผลิตด๎วยแรงอืน่
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห๎องเย็น แชํแข็งอาหารทุกชนิด
(๓.๒๕) การผลิตน้าํ แข็ง ยกเว๎นการผลิตเพื่อใช๎ในสถานที่จําหนํายอาหารและเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน การผลิตน้ําแข็งหลอด หรือวัตถุคล๎ายคลึง
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด๎วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแตํ ๕ แรงม๎าขึ้นไป

๔

๕

หมายเหตุ

กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
(๔.๑) การผลิต การโมํ การบด การผสมการบรรจุยาด๎วยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ๎าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตําง ๆ
(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ๑จากสําลี
(๔.๔) การผลิตผ๎าพันแผล ผ๎าปิดแผล ผ๎าอนามัย ผ๎าอ๎อมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบูํ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ๑ชําระล๎างตําง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช
(๕.๑.๑) ตั้งแตํ ๑ แตํไมํเกิน ๓ เตา
(๕.๑.๒) ตั้งแตํ ๔ แตํไมํเกิน ๖ เตา
(๕.๑.๓) มากกวํา ๖ เตา ขึ้นไป
(๕.๒) การล๎าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๒.๑) การล๎าง การอบ การรมยางดิบ
(๕.๒.๒) การสะสมยางดิบ
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ประเภทกิจการ

หมายเหตุ
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(๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันด๎วย
เครื่องจักร
(๕.๔) การสีข๎าวด๎วยเครื่องจักร
(๕.๔.๑) โรงสีขนาดเล็ก ไมํเกิน ๑๕ แรงม๎า
(๕.๔.๒) โรงสีขนาดกลาง เกินกวํา ๑๕ แรงม๎า แตํไมํเกิน ๔๐ แรงม๎า
(๕.๔.๓) โรงสีขนาดใหญํ เกินกวํา ๔๐ แรงม๎าขึ้นไป
(๕.๕) การผลิตยาสูบด๎วยเครื่องจักร
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข๎าวด๎วยเครื่องจักร
(๕.๖.๑) รถเกี่ยวข๎าวหรือนวดข๎าวนอกพื้นที่ แตํเข๎ามาประกอบการในเขตพื้นที่ของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
(๕.๖.๒) รถเกี่ยวข๎าวหรือนวดข๎าวในเขตพื้นที่ขององค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๕.๗.๑) สะสมไมํเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
(๕.๗.๒) สะสมเกินกวํา ๕๐๐ กิโลกรัม
(๕.๘) การผลิตใยมะพร๎าวหรือวัตถุคล๎ายคลึงด๎วยเครื่องจักร
(๕.๙) การตาก การสะสมหรือการขนถํายมันสําปะหลัง
(๕.๙.๑) สะสมไมํเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
(๕.๙.๒) สะสมเกินกวํา ๕๐๐ กิโลกรัม
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ๑
หรือเครื่องใช๎ตําง ๆ
(๖.๒) การหลอม การหลํอ การถลุง แรํหรือโลหะทุกชนิด ยกเว๎นกิจการ
ใน (๖.๑)
(๖.๒.๑) ประเภทโรงงาน
(๖.๒.๒) ประเภทร๎านค๎า
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
(๖.๓.๑) การกลึง การเจาะ
ก. ด๎วยเครื่องจักร ๑๐ แรงม๎าขึ้นไป
ข. ด๎วยเครื่องจักรไมํเกิน ๑๐ แรงม๎า
(๖.๓.๒) การเชื่อม การประสานโลหะด๎วยก๏าซ / ไฟฟ้า / เครื่องจักร
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(๖.๓.๓) การตี การตัด การรีดโลหะ
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะด๎วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิลหรือโลหะอื่นใด
ยกเว๎นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด การล๎าง โลหะด๎วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว๎นกิจการใน
(๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแรํ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล๎างแรํ
กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล
(๗.๑) การตํอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพํนสี การพํนสารกันสนิมยานยนต๑
(๗.๒) การตั้งศูนย๑ถํวงล๎อ การซํอม การปรับแตํงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ๑ที่เป็น
สํวนประกอบของยานยนต๑ เครื่องจักรเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต๑ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว๎บริการ หรือ
จําหนําย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซํอมหรือประกันปรับปรุงยานยนต๑
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลําวด๎วย
(๗.๔) การล๎าง การอัดฉีดฉีดยานยนต๑
(๗.๕) การผลิต การซํอม การอัดแบตเตอรี่
(๗.๕.๑) การผลิต การซํอม การอัดแบตเตอรีเ่ กินกวํา ๕ คนขึ้นไป
(๗.๕.๒) การผลิต การซํอม การอัดแบตเตอรีไ่ มํเกิน ๕ คน
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗.๖.๑) รถยนต๑
(๗.๖.๒) รถจักรยานยนต๑ รถจักรยานรถที่มลี ๎อตั้งแตํ ๓ ล๎อลงมา
(๗.๗) การอัดผ๎าเบรก ผ๎าครัตซ๑
กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๘.๑) การผลิตไม๎ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดรํอง การบด การสับ การแปร
สภาพการทําคิ้วหรือการตัดไม๎ด๎วยเครื่องจักร
(๘.๒.๑) ทําด๎วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า ตั้งแตํ ๒๐ แรงม๎าขึ้นไป
(๘.๒.๒) ทําด๎วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า ไมํเกิน ๒๐ แรงม๎า
(๘.๒.๓) ทําด๎วยแรงงานคน
(ต้องมีใบอนุญาตจากสานักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
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ประเภทกิจการ
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(๘.๓) การประดิษฐ๑ไม๎ หวาย เป็นสิ่งของด๎วยเครื่องจักร หรือการพํน
การทําสารเคลือบเงาสี หรือการแตํงสําเร็จ ผลิตภัณฑ๑จากไม๎หรือหวาย
(๘.๔) การอบไม๎
(๘.๕) การผลิตธูปด๎วยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐ๑สิ่งของ เครื่องใช๎ เครื่องเขียนด๎วยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษตําง ๆ
(๘.๘) การเผาถํานหรือการสะสมถําน
(๘.๘.๑) ตั้งแตํ ๕๐๐ แตํไมํเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๘.๘.๒) ตั้งแตํ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว๎นแตํเป็นการให๎บริการใน สถานพยาบาลตามกฎหมาย
วําด๎วยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด หรือใน ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วย
สถานพยาบาล
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานทีอ่ าบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเว๎นกิจการใน (๙.๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๔.๑) มีห๎องพักตั้งแตํ ๒๐ ห๎องขึ้นไป
(๙.๔.๒) มีห๎องพักเกินกวํา ๑๐ ห๎อง แตํไมํเกิน ๒๐ ห๎อง
(๙.๔.๓) มีห๎องพัก ไมํเกิน ๑๐ ห๎อง
(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให๎เชํา ห๎องเชํา ห๎องแบํงเชํา หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทภาพยนตร๑
(๙.๖.๑) ที่นั่งชมเกินกวํา ๓๕๐ ที่นั่ง
(๙.๖.๒) ที่นั่งชมไมํเกิน ๓๕๐ ที่นั่ง
(๙.๗) การจัดให๎มีการแสดงดนตรี เต๎นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโก๎เทค
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การประกอบกิจการสระวํายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ยกเว๎น
กิจการใน ( ๙.๑)
(๙.๙) การจัดให๎มีการเลํนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลํนอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน
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(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตํงผม เว๎นแตํกิจการที่อยูํใน
บังคับตามกฎหมายวําด๎วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๐.๑) ร๎านที่มีเก๎าอี้บริการ ตั้งแตํ ๓ ที่นั่งขึ้นไป
(๙.๑๐.๒) ร๎านที่มีเก๎าอี้บริการไมํเกิน ๓ ที่นั่ง
(๙.๑๑) การประกอบกิจการให๎บริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให๎อาหารที่มีวัตถุประสงค๑พิเศษ การบริหารรํางกายหรือโดยวิธีอื่นใด เว๎นแตํการ
ให๎บริการดังกลําวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาล
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู๎เกม ตู๎เพลง ตู๎คาราโอเกะ
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล๑ฟหรือสนามฝึกซ๎อมกอล๑ฟ
(๙.๑๔) การประกอบกิจการห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร๑
หรือสิ่งแวดล๎อม
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด๎าย การกรอด๎าย การทอผ๎าด๎วยเครื่องจักร หรือการทอผ๎าด๎วยกี่กระตุก
ตั้งแตํ๕ กี่ขึ้นไป (ยกเว๎นกลุํมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุํมอาชีพ)
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุํน
(๑๐.๒.๑) โรงอัด ปอ ป่าน
(๑๐.๒.๒) โรง (ฉาง) เก็บปอ หรือป่านสะสมเกินกวํา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๑๐.๒.๓) โรง (ฉาง) เก็บปอหรือป่านสะสมไมํเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๑๐.๓) การปั่นฝ้ายหรือนุํนด๎วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด๎วยเครื่องจักร
(๑๐.๔.๑) ทอด๎วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า
(๑๐.๔.๒) ทอด๎วยแรงงานอื่น
(๑๐.๕) การเย็บผ๎าด๎วยเครื่องจักรตั้งแตํ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๖) การพิมพ๑ผ๎า หรือการพิมพ๑บนสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ๎าด๎วยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การย๎อม การกัดสีผ๎าหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ๑ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโมํ การป่นหินด๎วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช๎ด๎วยซีเมนต๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
การผลิตและจําหนํายวัสดุกํอสร๎างทุกชนิด
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(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต๑ หิน ทราย หรือวัตถุ ที่คล๎ายคลึงกัน
(๑๑.๔.๑) สะสมเกินกวํา ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป (มากวํา ๖๐ ถุง)
(๑๑.๔.๒) สะสมไมํเกินกวํา ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป (น๎อยกวํา ๖๐ ถุง)
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ๑หินที่เป็นสิ่งของตําง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอล๑ก ปูนปลาสเตอร๑ ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ ที่มีแรํใยหินเป็นสํวนประกอบหรือ
สํวนผสม เชํน ผ๎าเบรก ผ๎าครัตซ๑ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ทํอน้ํา
เป็นต๎น
(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ๑แก๎ว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก๎วหรือผลิตภัณฑ๑จากใยแก๎ว
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสํงกรด ดําง สารออกซิไดซ๑ สารตัวทํา
ละลาย
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสํงก๏าซ
(๑๒.๒.๑) การสะสมก๏าชประเภทหุงต๎มเพื่อจําหนํายร๎านค๎าปลีก
(๑๒.๒.๒) การสะสมก๏าชประเภทหุงต๎มเพื่อจําหนํายร๎านค๎าสํง
(๑๒.๒.๓) การสะสมในลักษณะตั้งเป็นสถานีบริการก๏าช
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสํงน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ๑
ปิโตรเลียมตําง ๆ
(๑๒.๓.๑) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ ๑ ลักษณะที่ ๑ ร๎านจําหนําย
น้ํามันเชื้อเพลิงรายยํอย
(๑๒.๓.๒) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ ๒
ก. ตั้งเป็นสถานเก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่ ๒ โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อ
การเกษตร
ข. ตั้งเป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ง ปั๊มหลอดแก๎วมือหมุน
ค. ตั้งเป็นสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ ๑ ปั๊มถังลอยริม
ถนนขนาดเล็ก
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(๑๒.๓.๓) การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ก. สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๓ โรงงานขนาดใหญํ
ข. คลังน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร
ค. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ก สถานีบริการติดถนนใหญํ (ถังเก็บใต๎
พื้นดิน)
ง. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ข สถานีบริการติดถนนซอย (ถังเก็บใต๎พื้นดิน)
จ. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ค (ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดใหญํ )
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสํงถํานหิน ถํานโค๎ก
(๑๒.๕) การพํนสี
(๑๒.๖) การประดิษฐ๑สิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยยาง ยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(๑๒.๗) การโมํ การบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต การล๎างฟิล๑ม รูปถําย หรือฟิล๑มภาพยนตร๑
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด๎วยพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่
คล๎ายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด๑ เบเกอร๑ไลท๑ หรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห๎ง
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสํงดอกไม๎เพลิง หรือสารเคมีอนั เป็นสํวนประกอบ
ในการผลิตดอกไม๎เพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสํง สารกําจัดศัตรูพชื หรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ๑หนังสือ หรือสิ่งพิมพ๑อื่น ที่มีลักษณะเดียวกันด๎วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซํอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส๑ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ๑ อิเล็กทรอนิกส๑
อุปกรณ๑ไฟฟ้า
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล๎ายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพ๑แบบ พิมพ๑เขียวหรือการถํายเอกสาร
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(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช๎แล๎วหรือรับซื้อของเกํา
(๑๓.๕.๑) ต่ํากวํา ๑๐๐ ตารางวา
(๑๓.๕.๒) ตั้งแตํ ๑๐๑ แตํไมํเกิน ๔๐๐ ตารางวา
(๑๓.๕.๓) มากกวํา ๔๐๐ ตารางวาขึ้นไป
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค๎า
(๑๓.๖.๑) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ต่ํากวํา ๕๐ ตารางเมตร
(๑๓.๖.๒) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่ตั้งแตํ ๕๑ แตํไมํเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
(๑๓.๖.๓) สถานที่ประกอบการมีเนื้อที่มากกวํา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๓.๗) การล๎างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎แล๎ว
(๑๓.๘) การพิมพ๑สีลงบนวัตถุที่มิใชํสิ่งทอ
(๑๓.๙) กิจการทําเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๓.๑๐) กิจการเกี่ยวกับดูแลผู๎สูงอายุ
(๑๓.๑๑) กิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย๑หรือพลังงานอื่น

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th
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- ๓๔ คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
สํานักงานปลัด องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคําขอตรวจสอบคําขอพร๎อมเอกสารหลักฐาน
๒. รายงานผู๎บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
ภายใน ๗ วัน นับแตํวันที่ได๎รับคําขอ
๓. ตรวจสอบสถานทีด่ ําเนินการ
๔. ออกใบอนุญาต/ไมํออกใบอนุญาต โดยแจ๎งให๎ผู๎ยื่น
คําขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รบั คําขอ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๒. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๓. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๔. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล

ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๒๐ วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑.กรณีขออนุญาต(รายใหม่)
๑. บัตรประจําตัวสําเนาทะเบียนบ๎านผู๎ขอใบอนุญาต (ถํายเอกสารและรับรองสําเนา)
๒. บัตรประจําตัวสําเนาทะเบียนบ๎านผู๎จัดการหากไมํใชํบุคคลเดียวกับผู๎ถือใบอนุญาต
(ถํายเอกสารและรับรองสําเนาแนบ)
๓. สําเนาทะเบียนบ๎านของบ๎านที่ใช๎เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
(ถํายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาด๎วย)
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร๎อมแสดงบัตรประจําตัวของผู๎แทน
นิติบุคคล(ถํายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาด๎วย) หากผู๎ขอเป็นนิติบุคคล

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๓๕ ๕. หลักฐานที่ใช๎แสดงวําอาคารที่ใช๎เป็นสถานประกอบการ สามารถใช๎ประกอบการนั้น
จํานวน ๑ ฉบับ
ได๎โดยถูกต๎องตามกฎหมายวําด๎วย การควบคุมอาคาร
(ถํายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาด๎วย)
๖. หนังสือมอบอํานาจ
จํานวน ๑ ฉบับ
๒.กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต
เอกสารประกอบ
๑. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหมํในข๎อ(๑) ยกเว๎นหลักฐานการใช๎อาคารตาม
จํานวน ๑ ฉบับ
กฎหมายวําด๎วยการควบคุมอาคาร
๒. ใบอนุญาต
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.กรณีแจ้งเลิกกิจการ
เอกสารประกอบ
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ๎านของผู๎รับใบอนุญาต
จํานวน ๑ ฉบับ
(ถํายเอกสารและรับรองสําเนาด๎วย)
๔.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนุญาต เช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๕.กรณีใบอนุญาตชารุดหรือสูญหาย
เอกสารประกอบ
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถ๎ามี) ที่ชํารุดในสาระสําคัญ
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. หลักฐานการแจ๎งความ กรณีใบอนุญาตหาย
จํานวน ๑ ฉบับ
ใบอนุญาตให๎มีอายุหนึ่งปีนับแตํวันที่ออกใบอนุญาต หากมิได๎ชําระคําธรรมเนียม กํอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต๎องชําระคําปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร๎อยละยี่สิบ
ค่าธรรมเนียม
การขอหนังสือรับรองการแจ๎งจัดตัง้ สถานที่จําหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ประกอบกิจการไมํเกิน ๒๐๐
ตารางเมตร)
ลําดับ
รายการ
อัตราคําธรรมเนียม
หนํวย
๑ พื้นที่ประกอบการไมํเกิน ๑๐ ตารางเมตร
๑๐๐
บาท/ปี
๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตํไมํเกิน ๒๕ ตารางเมตร
๒๐๐
บาท/ปี
๓ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตํไมํเกิน ๕๐ ตารางเมตร
๔๐๐
บาท/ปี
๔ พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตํไมํเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๘๐๐
บาท/ปี
๕ พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตํไมํเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๑,๐๐๐
บาท/ปี

- ๓๖ -

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนํายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร (พื้นที่ประกอบกิจการที่มีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป)
ลําดับ
รายการ
อัตราคําธรรมเนียม
หนํวย
๑ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตํไมํเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
๒,๐๐๐
บาท/ปี
๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๓,๐๐๐
บาท/ปี
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

- ๓๗ คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
สํานักงานปลัด องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย
โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ผูสูงอายุยื่นแบบขอขึน้ ทะเบียนพรอมเอกสารประกอบ
(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)
๒. เจ๎าหน๎าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตผิ ขู อขึ้นทะเบียน
(ระยะเวลา ๑ วัน)
๓. ประกาศรายชื่อผูม๎ ีสิทธิร์ ับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผู๎พิการ และผู๎ป่วยเอดส๑
(ระยะเวลา ๗ วัน)
๔. นํารายชื่อผูสูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ป่วยเอดส๑
เสนอผูบริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
(ระยะเวลา ๗ วัน)
๕. แจงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงิน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร๑ ถึง วันศุกร๑
(ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๒. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
๓. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล

๔. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล

๕. สํานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล

ระยะเวลา
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๑๕ วัน (หลังจากหมดระยะเวลาขึ้นทะเบียน)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบ๎าน
๓. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
๔. หนังสือมอบอํานาจให๎บุคคลอืน่ พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู๎ยื่นแทนด๎วย
(กรณีผู๎สูงอายุไมํสามารถไปยื่นลงทะเบียนด๎วยตัวเองได๎)

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๓๗ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอลงทะเบียนผู้พิการ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒. สําเนาทะเบียนบ๎าน
๓. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
๔. หนังสือมอบอํานาจให๎บุคคลอืน่ พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู๎ยื่นแทนด๎วย
(กรณีผู๎พิการไมํสามารถไปยื่นลงทะเบียนด๎วยตัวเองได๎)
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
๑. ใบรับรองแพทย๑ซึ่งออกให๎โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวําป่วยเป็นโรคเอดส๑ จริง
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓. สําเนาทะเบียนบ๎าน
๔. หนังสือมอบอํานาจให๎บุคคลอืน่ พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู๎ยื่นแทนด๎วย
เอดส๑ไมํสามารถไปยื่นลงทะเบียนด๎วยตัวเองได๎)
ค่าธรรมเนียม
ไมํเสียคําธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพื่อร๎องเรียนได๎ที่
องค๑การบริหารสํวนตําบลสันทราย โทรศัพท๑: ๐๕๓-๖๕๓-๒๖๗
หรือเว็บไซต๑ http://www.sansailocal.go.th

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู๎ป่วย

