คูมือการปฏิบัติงานของ
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

- ๑ก

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เลมนี้เปนคูมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
ทํางานทั้งระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัดทํารายละเอียดของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
อยางเปนระบบและครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน กระบวนงานใบอนุญาตประเภท
ตา ง ๆ กระบวนงานตรวจสอบเรื่ องร องเรี ยนเหตุเดือดรอนรําคาญ กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค กระบวนงาน
ป อ งกั น และควบคุ ม การแพร ร ะบาดของโรคติ ด ต อ ต า ง ๆ กระบวนงานป อ งกั น ควบคุ ม สารเสพติ ด และ
กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข เปนตน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร
เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด เพื่อใหผูปฏิบัติงานนําไปใชในการทํางาน
และเพื่อใหสอดคลองพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
จะมีผลบังคับใชในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้คณะผูจัดทําฯ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกบุคลากร
เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการความรูที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อลดขอผิดพลาดในกระบวนงานดําเนินการ ตลอดจนสรางความเขาใจกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอผูปฏิบัติงานและองคกร
คณะผูจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
พฤษภาคม ๒๕๕๘

ข

สารบัญ
หัวขอ

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมือ
วัตถุประสงค
ขอบเขต
กรอบแนวคิด
ขอกําหนดที่สําคัญ
คําจํากัดความ
คําอธิบายสัญลักษณที่ใช/อธิบายคํายอ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
แผนผังกระบวนงาน
๑. กระบวนงานใบอนุญาต
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(ใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตใชสถานที่เปนตลาด ใบอนุญาตผูจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายตออายุ)
- กระบวนงานขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่
หรือเครื่องจักร ขอแกไขรายการในใบอนุญาต
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
๑.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม)
- กระบวนงานชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
- กระบวนงานขอแกไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
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ข

สารบัญ (ตอ)
หัวขอ

แผนผังกระบวนงาน (ตอ)
๑. กระบวนงานใบอนุญาต (ตอ)
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายตออายุ)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายตออายุ)
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม
การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
- กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
๑.5 กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานรับชําระคาธรรมเนียมรายปโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานแจงเลิกประกอบกิจการ
- กระบวนงานแจงเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจง (ร.ง.2)
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
- กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน
- กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน
๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
- กระบวนงานตรวจสอบ เฝาระวังดานการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง
- การตรวจจับรถยนตควันดําและเสียงดังรวมกับกองบังคับการตํารวจจราจร
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
- กระบวนงานปองกันและควบคุมสัตวนําโรค(แมลงสาบ แมลงวัน หนู)
๖. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคเอดส
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญ
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคอุจจาระรวง

หนา
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61
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64
64
66
67
69
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73

สารบัญ (ตอ)
หัวขอ

แผนผังกระบวนงาน (ตอ)
๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด
- กระบวนงานปองกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน)
- กระบวนงานคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
- กระบวนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
- กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. กระบวนงานดานธุรการ
- กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม
- กระบวนงานสารบรรณ
- กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานใบอนุญาต
๑. กระบวนงานใบอนุญาต
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(ใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตใชสถานที่เปนตลาด ใบอนุญาตผูจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายตออายุ)
- กระบวนงานขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่
หรือเครื่องจักร ขอแกไขรายการในใบอนุญาต
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
๑.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม)
- กระบวนงานชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

- ๔ -ข
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สารบัญ (ตอ)
หัวขอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานใบอนุญาต (ตอ)
- กระบวนงานขอแกไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายตออายุ)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายตออายุ)
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม
การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
- กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
๑.5 กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานรับชําระคาธรรมเนียมรายปโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานแจงเลิกประกอบกิจการ
- กระบวนงานแจงเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจง (ร.ง.2)
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
- กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน
- กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน
๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
- กระบวนงานตรวจสอบ เฝาระวังดานการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง
- การตรวจจับรถยนตควันดําและเสียงดังรวมกับกองบังคับการตํารวจจราจร
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
- กระบวนงานปองกันและควบคุมสัตวนําโรค(แมลงสาบ แมลงวัน หนู)

- ๕ -ข

หนา
102
102
104
105
106
106
109
110
112
113
113
115
115
117
118
119
120
120
125
125
128
128
129
129
130
131
131
132
133
135

- ö -ข

สารบัญ (ตอ)
หัวขอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ)
๖. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคเอดส
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญ
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคอุจจาระรวง
๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด
- กระบวนงานปองกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน)
- กระบวนงานคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
- กระบวนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
- กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. กระบวนงานดานธุรการ
- กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม
- กระบวนงานสารบรรณ
- กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
แบบฟอรมตางๆ
เอกสารอางอิง
กฎหมายที่เกี่ยวของ

หนา
136
136
137
138

139

139
141
143
144
144
145
145
147
147
148
150
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน “ฝ า ยสิ่ ง แวดล อ มและสุ ข าภิ บ าล” จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านและ
ผูเกี่ยวของใชประโยชน เปนแนวทางการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนงาน และเพื่อชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบ ลดขอผิดพลาด จากการที่ “ไมรูงาน” หรือลดเวลาในการทํางานชวยใหงานเสร็จ
เร็ว ขึ้น รวมถึงการชว ยลดป ญหาของการทํางานหลายมาตรฐาน มาเปนการทํางานที่มีมาตรฐานเดีย วกัน
ประกอบดวย ๑๐ กระบวนงานดังตอไปนี้
๑. กระบวนงานใบอนุญาต ครอบคลุมดานการจัดทําทะเบียนใบอนุญาต การตรวจสอบทางวิชาการ
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(ใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ใบอนุญาตใชสถานที่เปนตลาดเอกชน ใบอนุญาตผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ)
๑.๒ กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
๑.5 กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื่องรองเรียน
๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
๖. กระบวนงานการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด
๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
.๑๐. กระบวนงานดานธุรการ
เนื้อหาสาระของคูมือเลมนี้ประกอบดวย ผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตาม ประเมินผล ตลอดจนผูรับผิดชอบและเอกสารอางอิง
ตางๆ เพื่อประโยชนในการควบคุมการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ทั้ง ๕๐ สํานักงานเขต

ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมอื การปฏิบัติงาน
ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน จะบรรลุผลสําเร็จมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับผูบริหารกรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานและสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึง
บุคลากรในหนวยงานทุกคนตองตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกลไกที่สํ าคั ญในการกระตุ น และผลั ก ดั น ให มี การปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติ ร าชการของ
กรุงเทพมหานครใหบรรลุเปาหมาย โดยตองรวมกันพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหมีความเหมาะสม ชัดเจน และเปนธรรมกับทุกฝาย
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการทํางานทั้งระดับ
หัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานนั้นๆ อยางเปนระบบ
และครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบาย
ตามที่จําเปนเพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัด ทํ าคู มือการปฏิ บัติงาน เพื่อใหฝ า ยสิ่ งแวดลอมและสุขาภิบาลมีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปน ลายลักษณอักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานตางๆ และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพการบริการทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐาน
เปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน อีกทั้งเพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูที่เขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางาน
เปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงานที่มีอยูเพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความตองการ ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2555
อนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครไดเห็นชอบใหมีการดําเนินการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของ
หน ว ยงานของกรุ ง เทพมหานคร ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ก. ที่ กท 0303/3283 ลงวั น ที่
23 ธั น วาคม 2557 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ งคู มื อ ปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงาน โดยมอบหมายสํ า นั ก งาน ก.ก.
ประสานงานรวมกับทุกหนวยงานดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหเปนไปตามรูปแบบ
และแนวทางที่ กํา หนด เพื่ อ ให คูมื อการปฏิบั ติง านของทุ กหน ว ยงานของกรุ งเทพมหานครมี ขั้น ตอนและ
ระยะเวลาการปฏิ บั ติง านที่ เ หมาะสมกั บ สภาพการณปจ จุ บัน เปน มาตรฐานกลางและถือปฏิ บัติได อยา ง
มีประสิทธิภาพ และใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานตางๆ และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพการบริการทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
2. เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูที่เขามาปฏิบัติงานใหม
พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดง
หรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อ
ขอรับบริการที่ตรงกับความตองการ

ขอบเขตงาน
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ เปน การแสดงขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดของงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของฝายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล ซึ่งแบงออกเปน ๑๐ กระบวนงาน ไดแก
1. กระบวนงานใบอนุญาต ประกอบดวย ๖ กระบวนงาน ดังนี้
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ และใบอนุญาตใชสถานที่เปนตลาด
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
1.2 หนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม) และ
การรับชําระเงินคาธรรมเนียมรายป ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
1.๓ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
1.๓.1 ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
1.๓.2 ใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
1.๔ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
1.๕ ใบรับแจงตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
1.๕.1 ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (รง.2)
1.๕.2 การรับชําระเงินคาธรรมเนียมรายป
1.๖ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
กระบวนงานใบอนุ ญ าตโดยเริ่ ม ตั้ ง แต การรั บ คํ า ขอ การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน
การตรวจสอบดานสุขลักษณะ การพิจารณาอนุญาต การชําระคาธรรมเนียม การออกใบอนุญาตทั้งรายใหม
รายตอ การขอเปลี่ ยนแปลง ขยายหรื อลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักร การขอแกไขรายการ
ในใบอนุญาต การขอโอนกิจการ การบอกเลิกการดําเนินกิจการ
๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน โดยเริ่มตั้งแตการรับเรื่องรองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง
การจัดทํารายงาน การออกคําสั่ งเจาพนักงานทองถิ่น การตรวจสอบติดตามผลจัดทํารายงาน การดําเนินคดี การ
ติดตามผลคดี การจัดทํารายงานเสนอผูบังคับ บัญชา การยุติเรื่อง โดยเปนไปตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
3. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร โดยเริ่มตั้งแตเจาหนาที่จัดทําแผนการปฏิบัติงานออก
ตรวจสอบสถานที่จําหนายอาหารทางดานกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา แจงผลการตรวจประเมินพรอมคําแนะนํา
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ตรวจสอบ ติ ด ตามผล จั ด ทํ า รายงานเสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชาและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยเป น ไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
4. กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 กระบวนงาน ดังนี้
4.1 กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง ดําเนินการทั้งในเชิงรุก
และเชิงรับ
เชิ ง รุ ก เป น การเฝ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ํ า โดยเริ่ ม ตั้ ง แต สํ า รวจข อ มู ล จั ด ทํ า โครงการ
แผนปฏิบัติงาน ประสานผูเกี่ยวของ ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ เก็บตัวอยางน้ําสงสํานักการระบายน้ํา นําผลการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํามาพิจารณาหาแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา และดําเนินการตามกฎหมายและประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมแกไข ประเมินผล สรุปผลดําเนินการ รายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ
เชิงรับ เปนการเฝาระวังคุณภาพทางน้ํา อากาศและเสียง โดยดําเนินการใน 2 ลักษณะ
คือ รับเรื่องรองเรียนจากประชาชน และรับเรื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรณี รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นจากประชาชน ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอน กระบวนงาน
ตรวจสอบเรื่องรองเรียน
กรณีรับเรื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เริ่มจากลงรับเรื่อง ตรวจสอบขอเท็จจริง
เพื่อพิจารณาหาแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข
รายงานผลใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
4.2 กระบวนงานการตรวจจั บ รถยนต ค วั น ดํ า และเสีย งดั ง เริ่ ม จาก รั บ แผนปฏิ บั ติ ง าน
จากสํานักสิ่งแวดลอม จัดแผนปฏิบัติงานพรอมแจงฝายเทศกิจ ออกตรวจตามแผนฯ รวมกับ ฝายเทศกิจและ
กองบังคับการตํารวจจราจร รายงานผลการปฏิบัติงานผานเครื่องมือสื่อสารชนิดพกพา (PDA) ในวันที่ออกปฏิบัติงานหรือวันรุงขึ้น รายงานผูบังคับบัญชาทราบ โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๐
5. กระบวนงาน ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค ประกอบดวย 4 กระบวนงาน ดังนี้
5.1 กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก
สถานการณปกติ เริ่มจาก การสํารวจขอมูลสัตวปก ประชาสัมพันธใหความรูเฝาระวัง
โรค (สุมตรวจหาเชื้อ) โดยปฏิบัติงานรวมกับ สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข รายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ
สถานการณฉุกเฉิน เริ่มจากรับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร แตงตั้งคณะกรรมการ
ระดับเขต จัดตั้งศูนยปฏิบัติการระดับเขต เตรียมความพรอมบุคลากร วัสดุอุปกรณ ขอมูลสัตวปก พรอมรับ
สถานการณฉุกเฉิน
5.2 กระบวนงานป อ งกั น และควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ า เริ่ ม จากรั บ แผนปฏิ บั ติ ง าน
จากสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข ปล ะ 2 ครั้ง จัดแผนปฏิบัติงาน ประสานงานศูน ยบ ริการสาธารณสุ ข
ในพื้นที่และผูเกี่ยวของ ประชาสัมพันธ ออกปฏิบัติงานตามแผน รายงานผลใหผูบังคับบัญชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทราบ
5.๓ กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยเริ่มตั้งแต รวบรวมขอมูลสถานที่เสี่ยง จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ/เอกสารแผนพับ
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เชิงรุก โดยเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก สํารวจ/ทําลายแหลงเพาะพันธยุง
รณรงคประชาสัมพันธตามแผนปฏิบัติงาน
เชิงรับ โดยรับ รายงานผูปวยไขเลือดออก (รง.506) จากระบบสารสนเทศของกองควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย (EPINET) ประสานผูเกี่ย วของ ออกดําเนินการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง
ประชาสั มพั น ธให ความรู ตามหลักการควบคุมการระบาด จัดทํารายงานเสนอผูบังคับ บัญ ชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
5.๔ กระบวนงานกําจัดแมลงและสัตวนําโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู ดําเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
เชิงรุก เจาหนาที่ตรวจสอบสถานที่ พรอมเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูในการกําจัด
ควบคุม ปองกันแมลงและสัตวนําโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู
เชิงรับ เริ่มจากรับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบขอเท็จจริง พบแหลงรังโรค กําจัด ควบคุม
ประชาสัมพันธใหความรู ตรวจสอบติดตามผล รายงานผูบังคับบัญชาและแจงผูรองทราบ ยุติเรื่อง
6. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคตางๆ โดยเริ่มตั้งแต การรับเรื่อง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดแผนปฏิบัติงาน ดําเนินการตามแผนฯ ในการประชาสัมพันธ รณรงค เฝาระวัง
และควบคุมโรคเอดส โรคไขหวัดใหญ โรคอุจจาระรวง โรคมือ เทา ปาก จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
7. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด ประกอบดวย 3 กระบวนงาน 1) กระบวนงาน
ปองกันยาเสพติด(แอมเฟตามีน) 2) กระบวนงานคุมครองสุภาพของผูไมสูบบุหรี่ 3) กระบวนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเริ่มตั้งแตรับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร รวบรวมขอมูลสถานที่เสี่ยง
จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามแผนฯ ในการปองกันและควบคุมยาเสพติด(แอมเฟตา-มีน) โดยการสุมตรวจปสสาวะหายาเสพติด การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ โดยการตรวจสอบสถานที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ.2551 พระราชบัญ ญั ติคุมครองสุ ขภาพของผูไมสูบบุห รี่ พ.ศ.2535 ประชาสัมพัน ธใหความรู จัดทํา
รายงานเสนอผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ดําเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
เชิงรุก ดําเนินการในลักษณะการเผยแพรความรู และการสรางเครือขายผูบริโภค โดยเริ่ม
ตั้งแตเผยแพรความรูผานชองทางตาง ๆ การตรวจสอบคุณภาพและฉลากสินคา
เชิ ง รั บ เริ่ ม จาก การรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น การตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง หากพบเป น ความผิ ด
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ แจงผูรองและรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเริ่มตั้งแต
ตรวจสอบพบการกระทําความผิด รายงานผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ รวบรวมเอกสารหลักฐานสงฝายเทศกิจ
ติดตามผลการดําเนินการจากฝายเทศกิจ สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบ
๑๐. กระบวนงานดานธุรการ โดยเริ่มตนจาก
๑๐.๑ กระบวนงานใบอนุญ าตในระบบงานสิ่งแวดลอ ม (ขั้น ตอนรายละเอี ย ดอยูในกระบวนงานใบอนุญาต)
๑๐.๒ กระบวนงานสารบรรณ โดยเริ่มตนจากการรับและการสงหนังสือ การตรวจสอบและ
จําแนกประเภทของหนังสือ การเสนอหนังสือใหผูบังคับบัญชาและสิ้นสุดที่การสงเรื่องใหหนวยงานตาง ๆ และ
เจาของเรื่อง
๑๐.๓ กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยเริ่มจากการลงบัญชีเครื่องมือฯ
การนําไปใช การซอมแซม บํารุงรักษา การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration Laboratory)
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กรอบแนวคิด
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนราชการบริหารสวนทองถิ่นแบบพิเศษ และแบงพื้นที่
การปกครองออกเปน 50 เขต เพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดอยางทั่วถึงและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Best Service) สมกับเปนเมืองหลวงของประเทศ
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เปน สวนราชการหนึ่งในสํานักงานเขตที่ตองปฏิบัติงานสอดรับ
นโยบายของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และอํานวยความสะดวกเพื่อให
เกิดความรวดเร็ว ตองปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งถือเปนกฎหมายหลัก
และตองพิจารณากฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กฎหมายควบคุมอาคาร และอื่น ๆ อีกมากมาย ทําใหการปฏิบัติงานขาดแนวทางที่ชัดเจน เจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน
สาธารณสุข จําเปนตองใชดุลยพินิจในการตัดสินใจประกอบการทํางานภายใตภาวะความกดดันจากกระแส
โลกาภิวัต น จึงทําใหเกิดแนวคิดเพื่อกํา หนดกรอบแนวทางการดําเนินงานรวมกันตามขั้น ตอนของทั้ง 10
กระบวนงาน ดังนี้
๑..กระบวนงานใบอนุญาต
๒. กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื่องรองเรียน
๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
๖. กระบวนงานการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด
๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. กระบวนงานดานธุรการ
และบทบั ญ ญั ติแห ง กฎหมาย ในการจั ดทําคูมือปฏิบัติ งานของฝายสิ่ง แวดลอมและสุขาภิบ าลขึ้น เพื่อให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลสัมฤทธิ์ใหเกิดความ
พึงพอใจกับประชาชน ตลอดจนทําใหการประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเปนไปดวยความเรียบรอย
กอใหเกิดผลดีกับองคกร และเปนแบบอยางเดียวกันทั้ง ๕๐ เขต
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๑. กระบวนงานใบอนุญาต
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(ใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตใชสถานที่เปนตลาด ใบอนุญาตผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ)
ผูรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
กรุงเทพมหานครสามารถ
๒๕๓๕
ประกอบการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่
ไดครบถวน
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ขอและการออกใบอนุญาตกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง
คาธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.๒๕๔๕
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๔๕
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๑) วา
ดวยตลาด
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๑.๒ กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

ผูประกอบการ
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.๒๕๔๕
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
คาธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
กรุงเทพมหานครสามารถ
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
ประกอบการ
ไดครบถวน

๑.๓ กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
ผูรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
กรุงเทพมหานครสามารถ
- พระราชบัญญัติสสุ านและฌาปนสถาน
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
พ.ศ. ๒๕๒๘
ประกอบการ
ไดครบถวน
- กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตสิ ุสานและ ฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕28
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖
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๑.๔ กระบวนงานใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม
การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ประชาชนหรือหนวยงานที่ยื่นคําขอ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุเทพมหานคร

ความตองการ
ประชาชนหรือหนวยงานที่มายื่นคําขอไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการ

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ประชาชนหรือหนวยงานที่มายื่นคําขอ
ประชาชนหรือหนวยงานที่มายื่นคําขอไดรับใบอนุญาตและ
สามารถใชเครื่องโฆษณาขยายเสียงไดถูกตองตามกฎหมาย
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
กรุงเทพมหานครสามารถ
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
- ระเบียบปฏิบัติการยื่นคํารองและการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
พิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ประกอบการ
ไดครบถวน
ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
พ.ศ. ๒๔๙๓

๑.๕ กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ผูประกอบการ
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
- กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๓๕
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๔)
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๕)
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๔๙)
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๕)
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๕

ความตองการ
ผูประกอบการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผูประกอบการไดรับใบรับแจงและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
กรุงเทพมหานครสามารถ
ประกอบการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
ไดครบถวน
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๑.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542
ผูรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ผูประกอบการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

ผูประกอบการ
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติควบคุมน้าํ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2542

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผูประกอบการไดรับใบรับแจงและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บ
ประกอบการ
คาธรรมเนียมไดครบถวน

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน
ผูรับบริการ
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ประชาชนพึงพอใจในการแกไขหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ
ประชาชนพึงพอใจในการแกไขหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ

ผูกอเหตุเดือดรอนรําคาญ

ไดรับคําแนะนําในการแกไขปญหาที่ถูกตอง และไดรับความ
ยุติธรรมจากกรุงเทพมหานคร
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
ประชาชนสามารถดําเนินชีวิต
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ความรวดเร็ว ถูกตอง โปรงใสและเปน
ธรรมในการดําเนินการ และความพึงพอใจ ไดอยางปกติสุข และมีคณ
ุ ภาพ
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
ของประชาชน
ชีวิตที่ดี
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
- ผูประกอบการสถานที่จําหนายอาหาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- กรุงเทพมหานคร
- ประชาชนผูบริโภค
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จําหนาย
อาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ความตองการ
สถานที่จําหนายอาหารไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจจาก
ผูบ ริโภค
สถานที่จําหนายอาหารถูกสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
ประชาชนไดบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- สถานที่จําหนายอาหารถูก
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สุขลักษณะและไมพบการปนเปอน
เชื้อโรคและสารพิษในอาหาร
- อัตราการเกิดโรคทางเดินอาหาร
ลดลง (ตอแสนประชากร)
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๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๔.๑ กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร และประชาชน

ความตองการ
ประชาชนตองการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดี

คุณภาพน้ํา อากาศ และเสียงที่ไดรับการตรวจสอบมีคาไมเกิน
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ กรุงเทพมหานครเปนมหานครแหง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๔.๒ การตรวจจับรถยนตควันดําและเสียงดังรวมกับกองบังคับการตํารวจจราจร
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ผูขับขี่รถยนตและรถจักรยานยนต
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร และประชาชน

ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.
๒๕๒๐
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ความตองการ
ผานการตรวจจับรถยนต/รถจักรยานยนตควันดําและเสียงดัง
จํานวนรถยนต/รถจักรยานยนตที่มีคาควันดําและเสียงดังตาม
เกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดลดลง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
- กรุงเทพมหานครเปนมหานครแหง
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศและเสียง

ความคุมคา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
ผูรับบริการ
ประชาชนกลุมเสี่ยง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ไดรับความปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค

- จํานวนการรองเรียนอันเนื่องมาจากแมลงและสัตวนําโรค
ลดลง
- ความพึงพอใจของประชาชน
ประชาชน
- ไมไดรับความเดือดรอนจากแมลงและสัตวนําโรค
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
สามารถปองกันและควบคุมโรคทีเ่ กิดจาก
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๒๕๓๕
แมลงและสัตวนําโรค
ไมเจ็บปวยดวยโรคที่เกิดจาก
- พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.๒๕๓๕
แมลงและสัตวนําโรค
- กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของ
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๖. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
ผูรับบริการ
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ประชาชน
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ความตองการ
ประชาชนไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ
- ความรวดเร็วในการควบคุมการแพรระบาดของโรค
- อัตราการเจ็บปวย อัตราการเกิดโรค และอัตราการตายดวย
โรคติดตอตางๆ ลดลง (ตอแสนประชากร)
- ความพึงพอใจของประชาชน
- ประชาชนไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
สามารถปองกันและควบคุมโรคติดตอตาง ๆ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ไมใหเกิดการแพรระบาด
ไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ

๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด
ผูเกี่ยวของ

ความตองการ

ผูรับบริการ
กลุมเปาหมาย (โรงเรียน สถานประกอบการ และพื้นที่ที่มี
ลดการแพรระบาดและลดการเสพยยาเสพติด
ปจจัยเสี่ยง ฯลฯ)
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร
สรางภูมิคุมกัน และปองกันสารเสพติด
ประชาชน
ลดการแพรระบาดและลดการเสพยสารเสพติด
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม - สามารถปองกันและควบคุม ลดการแพร ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕
ระบาดของสารเสพติดได
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
ผูรับบริการ
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ประชาชนไดรับการคุม ครองสิทธิผบู ริโภค

- ตองการคุมครองสิทธิผบู ริโภคใหกับประชาชน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจ
ประชาชน
ประชาชนไดรับการคุม ครองสิทธิผบู ริโภค
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการคุม ครองสิทธิ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒๕๒๒ (และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ผูบริโภคดานสาธารณสุขลดลง
๒๕๔๑)
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๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ผูกระทําความผิด (ผูประกอบการ ประชาชน)
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร
ประชาชน
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ความตองการ
ไดรับความยุติธรรมจากการดําเนินคดี
มีการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําผิดไดอยางถูกตองและเปน
ธรรม
- ความพึงพอใจของประชาชน
ผูกระทําความผิดไดรับโทษตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
มีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส ทุกฝาย
ไดรับความเปนธรรม ในการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย

๑๐. กระบวนงานดานธุรการ
๑๐.๑ กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม รายละเอียดขั้นตอนอยูในกระบวนงานใบอนุญาต
๑๐.๒ กระบวนงานสารบรรณ
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ขาราชการและลูกจาง ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความตองการ
การรับ-สงหนังสือ ติดตามตรวจสอบเปนไปอยางมีระบบและ
รวดเร็ว

ผูมีสวนไดสวนเสีย
หนวยงาน/สวนราชการตาง ๆ
สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงานไดอยางรวดเร็ว
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมาย รวดเร็ว ถูกตอง
เปนประโยชนแก
กําหนด
กรุงเทพมหานคร

๑๐.๓ กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ขาราชการและลูกจาง ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ขาราชการและลูกจาง ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ผูประกอบการ
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- ถูกตองและเปนไปตามคูม ือการใช
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ความตองการ
เครื่องมือที่ใชมีความพรอม มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
เชื่อถือได

ใชขอมูลจากการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
ประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ
มีความเชื่อถือในการตรวจสอบของหนวยงานราชการ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
ผลการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ
เปนประโยชนแก
วิทยาศาสตรมีความนาเชื่อถือ
กรุงเทพมหานคร
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ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
กระบวนงาน

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน

ตัวชี้วัดของกระบวนงาน

๑. หลักฐานประกอบการขออนุญาตมีเอกสาร - รอยละ ๑๐๐ ของผูมายื่น
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
ครบถวน
มีเอกสารครบถวน
- รอยละ ๑๐๐ ของสถาน๒. ผานการตรวจพิจารณาดาน
- สุขลักษณะตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผานการตรวจ
พิจารณาดานสุขลักษณะ
- หลักเกณฑที่กําหนด
- ตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร
- หลักเกณฑที่กําหนด
๓. ผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตภายใน - รอยละ ๑๐๐ ของผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
๒. งานตรวจสอบเรื่อง
๑. ไดรับแจงเรื่องรองเรียนจากชองทางตางๆ - รอยละ ๑๐๐ ของเรื่องรองเรียน
รองเรียนไดรับจากทุกชองทาง
๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามขอ - รอยละ ๑๐๐ ของเรื่องรองเรียน
กฎหมาย และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรับการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
- รอยละ 8๐ ของเรื่องรองเรียน
๓. มีการติดตามผลการแกไขเรื่องรองเรียนและ มีการติดตามผลการแกไขเรื่อง
สรุปรายงานผลเสนอผูบริหารอยางตอเนื่อง รองเรียนและสรุปรายงานผล
เสนอผูบริหารอยางตอเนื่อง
๓. งานดานการสุขาภิบาล ๑. กําหนดแผนการตรวจสอบ
- รอยละ ๑๐๐ มีการกําหนด
อาหาร
แผนการตรวจสอบ
๒. เพื่อปฏิบัติงานตามแผนและใชเครื่องมือ - รอยละ 8๐ ปฏิบัติงานตามแผน
วิทยาศาสตรในการตรวจสอบ
และใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใน
การตรวจสอบ
๓. รายงานผลการตรวจสอบการแกไขเสนอ - รอยละ ๑๐๐ มีการรายงานผล
ผูบริหาร
การตรวจสอบการแกไขเสนอ
ผูบริหาร
๔. งานควบคุมคุณภาพ
๑. สํารวจขอมูลและจัดทําโครงการ/
- รอยละ 7๐ มีการสํารวจขอมูล
สิ่งแวดลอม
แผนปฏิบัติงาน
และจัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน
๒. ตรวจสอบเพื่อเฝาระวังมลพิษทางน้ํา
- รอยละ 7๐ ของแหลงกําเนิด
อากาศ และเสียง
มลพิษ ไดรับการตรวจสอบเพื่อ
เฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ
และเสียง
๓. ดําเนินการตามกฎหมายและประสาน
- รอยละ 7๐ มีการดําเนินการ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมแกไข
ตามกฎหมายและประสาน
๑. งานใบอนุญาต
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หนวยงานที่เกี่ยวของรวมแกไข
๔. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร
๕. งานกําจัดแมลง ปองกัน ๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
- รอยละ ๑๐๐ ของกลุมเสี่ยง
และควบคุมสัตวนําโรค
เพื่อดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับ ไดรับการปองกันและควบคุมสัตว
สัตวนําโรค
นําโรคครบตามกิจกรรมที่กําหนด
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร
๖. งานการปองกันและ
๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
- รอยละ 8๐ ของกลุมเสี่ยงไดรับ
ควบคุมการแพรระบาดของ เพื่อดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ
การรณรงคและเฝาระวัง ปองกัน
โรคติดตอตางๆ
โรคติดตอตางๆ
การแพรระบาดของโรคติดตอ
ตาง ๆ
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ 7๐ ของกลุมเปาหมาย
๗. งานปองกันและควบคุม ๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
ไดรับการรณรงค เฝาระวัง
สารเสพติด
เพื่อดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ
ปองกัน และควบคุมสารเสพติด
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ และสุมตรวจ
ปสสาวะภายในสถานประกอบการ โรงเรียน
ฯลฯ ภายในพื้นที่
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
รายงานผลเสนอผูบริหาร
๘. งานคุมครองผูบริโภค ๑. ตรวจสอบหาขอเท็จจริง แกไข และ
- รอยละ 7๐ ของเรื่องรองเรียน
ดานสาธารณสุข
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
ดานสาธารณสุขไดรับการ
ดําเนินการ
๓. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร
๙. งานการดําเนินคดีตาม ๑. พบผูกระทําความผิด รวบรวมเอกสาร
- รอยละ ๑๐๐ ของผูกระทํา
พระราชบัญญัติการ
หลักฐานสงฝายเทศกิจ
ความผิดไดรับการดําเนินคดี
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ติดตามผลการดําเนินคดีจากฝายเทศกิจ - รอยละ ๑๐๐ มีการติดตามผล
การดําเนินคดีจากฝายเทศกิจ
๓. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร
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๑๐. งานดานธุรการ

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน

ตัวชี้วัดของกระบวนงาน

๑. มีการรับ-สงหนังสืออยางเปนระบบระเบียบ
สามารถคนหาไดโดยสะดวก
๒. มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตร

- รอยละ ๑๐๐ ของหนังสือมีการ
ลงทะเบียนรับ-สงอยางเปนระบบ
- รอยละ ๑๐๐ ของเครื่องมือ
วิทยาศาสตรมีการบันทึกลงใน
ทะเบียนคุม
- รอยละ ๑๐๐ ของการนํา
เครื่องมือวิทยาศาสตรไปใชไดรับ
การบันทึกลงในบัญชีเบิกจาย

๓. มีการจัดทําบัญชีเบิกจายการนําเครื่องมือ
วิทยาศาสตรไปใช
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คําจํากัดความ
“ กิ จ การที่เ ป น อั น ตรายต อสุขภาพ” หมายความวา กิจ การที่เปน อัน ตรายตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
๑. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกาย ไมวาดวยวิธีหรือในรูปลักษณะใด ๆ แต
ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตหรือประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี
๒. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใช หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงเจือปน อาหาร สี และ
เครื่องปรุงแตงรส
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่ห รือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อ
ตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง
“ใบอนุญาตจําหนายอาหาร” หมายความวา การจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสม
อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)
“หนังสือรับรองการแจง” หมายความวา การจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
(พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร)
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวา
จะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณที่ซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใช
เปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาว เปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ
สําหรับประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
“สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ
สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน
“โฆษณา” หมายความวา การบอกกลาว แจงความ ชี้แจง แนะนํา หรือแสดงความคิดเห็น
แกประชาชน
“โรงงาน” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต
หาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไม
ก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประเกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือ
ทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง
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“ประกอบกิจ การโรงงาน” หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลีย ง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจ การของโรงงานแต
ไมรวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร
“เครื่องจักร” หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม กาซ ไฟฟา หรือพลังงานอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา
เกียร หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสนองกัน
“โรงงานจํ า พวกที่ 1” ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่ส ามารถประกอบกิจการ
โรงงานไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน
“โรงงานจําพวกที่ 2” ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงาน
ตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน
“เหตุรําคาญ” หมายความวา เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน
ผูที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทําดังตอไปนี้
1. แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูล หรือเถา หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยูใน
ทําเลที่ไมเหมาะสมสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็น หรือ
ละอองเป นพิษ หรือเปน หรือนาจะเปนที่เพาะพัน ธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อม หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
2. การเลี้ยงสัตวในที่ หรือวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควร จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
3..อาคาร อันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใด ไมมีการระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษ หรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเปนพิษอยางเพียงพอ จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
4. การกระทํ า ใดๆ อั น เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด กลิ่ น แสง รั ง สี เสี ย ง ความร อ น สิ่ ง มี พิ ษ ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
“ยาเสพติด ”.หมายความวา สารเคมีห รือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเขาสูรางกายไมวาจะโดย
รั บ ประทาน ดม สู บ ฉี ด หรื อด ว ยประการใด ๆ แลว ทํา ให เกิ ดผลต อร างกายและจิต ใจในสว นสํ าคั ญ เช น
ตองเพิ่มขนาดการเสพเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งรางกายและจิตใจขั้นรุนแรง
อยูตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใชเปน
ยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดังกลาว ทั้งนี้
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบาน บางตําราตามกฎหมาย
วาดวยยาที่มีสารเสพติดใหโทษผสมอยู
“โรคระบาด”.หมายความว า เป น การจํ า แนกโรคอย า งหนึ่ ง ซึ่ ง ปรากฏกรณี ใ หม ข้ึ น ใน
ประชากรกลุมหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรค
ในอดี ต (จํ านวนของกรณี ใหม ในประชากรในระหวางชวงเวลาหนึ่ง ๆ เรีย กวา”อัตราอุบัติการณ ”) โรคนั้น
อาจเปนโรคติดตอทางสัมผัสหรือไมก็ได
“แมลง”.หมายความวา สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง รางกายแบงออกเปน ๓ สวน คือ สวนหัว
สวนอก และสวนทอง มี ๖ ขา อาจมีปกหรือไมมีปกก็ได
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คําจํากัดความ (ตอ)
“พาหะนําโรค” หมายความวา สิ่งที่เปนตัวนําพาเอาเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งสูอีกสิ่งมีชีวิต
หนึ่งซึ่งทําใหเกิดโรคขึ้น
“โรคติดตอ” หมายความวา โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ ใหเปนโรคติดตอ และให
หมายความรวมถึงโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ วรรค ๒ ใหเปนโรคติดตอดวย
“ผูบริโภค” หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการเสนอ
หรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับ
บริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการเขตหรือ
ผูชวยผูอํานวยการเขต ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
“ผูไดรับการแตงตั้ง” หมายความวา พนักงานหรือขาราชการในสังกัดของราชการสวนทองถิ่น
ที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนเจาพนักงานตามมาตรา ๔๔ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินคดี” หมายความวา
(๑) เจาหนาที่ฝายเทศกิจ สําหรับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
(๒) เจาหนาที่งานนิติกรสําหรับในเขตเทศบาล
(๓) ปลัดหรือเจาหนาที่ในสํานักงานปลัดสําหรับในเขต อบจ. และ อบต.
(๔) เจาหนาที่อื่นที่ไดรับการมอบอํานาจจากเจาพนักงานทองถิ่น
“คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บคดี ” สํ า หรั บ ในเขตกรุ ง เทพมหานครประกอบด ว ย ผู แ ทน
กรุ งเทพมหานคร ผู แทนสํ า นั กอั ย การสูงสุ ด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ สําหรับ ในเขตจังหวัด อื่น
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูบังคับการตํารวจจังหวัด มีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดใน
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“เครื่องมือวิทยาศาสตร” หมายความวา เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณหรือสิ่งประดิษฐที่
ออกแบบมาใชในงานเฉพาะทาง โดยใชประโยชนในการพิสูจนหลักฐานทางกายภาพ ความสัมพันธตาง ๆ หรือ
เทคโนโลยี ดวยวิธีการวัด การเก็บขอมูลตามบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดขอมูลซ้ํา การตรวจสอบยืนยัน
ขอมูล เชน เครื่องวัดความเขมแสง เครื่องวัดระดับเสียง ชุดทดสอบอาหารเบื้องตน เปนตน
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คําอธิบายสัญลักษณทใี่ ช
การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีสัญลักษณที่ใช
เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดําเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจฐานขอมูลที่เกี่ยวของ และรายงาน/
เอกสารตางๆ ซึ่งมีคําอธิบายสัญลักษณที่ใช ดังตอไปนี้

สัญลักษณ

คําอธิบาย
จุดเริ่มตน และสิ้นสุดของกระบวนการ
กระบวนการที่มีกิจกรรมยอยอยูภายใน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ (Decision)
ฐานขอมูล (Database)
เอกสาร/รายงาน(Document)
เอกสารรายงานหลายแบบ/ประเภท
(Multi Document)
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนําเขา/สงออกของเอกสาร/
รายงาน/ฐานขอมูล ที่อาจจะเกิดขึ้น
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน/กระบวนการ
(Connector)

21

หนาที่ความรับผิดชอบ
ตําแหนง/ ฝาย/ งาน
ผูอํานวยการเขต
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

งานดานการสุขาภิบาลอาหาร

หนาที่ความรับผิดชอบ
- มีหนาที่ กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาล
- มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ และการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ การ
สุขาภิบาลตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลทั่วไป ใหไดมาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจําหนายสิน คาในที่ห รื อทางสาธารณะ การควบคุม มลพิษ การพัฒ นาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การเสริมสรางศักยภาพ
ของผูบริโภคและสรางหรือขยายเครือขาย การมีสวนรวมในการ
คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข การกําจัดแมลงและสัตวนําโรค
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว การควบคุม จัดการ ปองกัน
และระงับเหตุรําคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่ส าธารณะหรื อ
สถานที่เอกชน การอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฎหมายต า ง ๆ เช น
กฎหมายวาดวยอาหาร การใชสารระเหย การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ โรงงาน เปนตน และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ หรือ
ไดรับมอบหมาย
- ตรวจสอบ ควบคุม การสุขาภิบาลสถานที่จําหนายอาหาร หรือ
สถานที่สะสมอาหาร การจําหนายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ
และตลาด ตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- จัดทําแผนงานและโครงการงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
- ตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ําดื่มในสถานที่จําหนายอาหาร
หรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร สถานที่ จํ า หน า ยอาหารในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะและตลาด
- เผยแพร ป ระชาสัม พัน ธใ หความรู ดานการสุ ขาภิบ าลอาหาร
แกผูประกอบการและประชาชนทั่วไป
- การคุมครองผูบริโภคทางดานอาหาร
- การตรวจสอบและเฝาระวังโรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเปนสื่อ
- การรวบรวมสถิติ วิเคราะห ขอมูล จัดทํารายงานเกี่ยวกับงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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ตําแหนง/ ฝาย/ งาน

หนาที่ความรับผิดชอบ

งานดานการสุขาภิบาลกิจการที่เปนอันตราย - ตรวจสอบ ควบคุม การสุขาภิบาล กิจการที่เปนอันตรายตอตอสุขภาพ
สุขภาพ
- จัดทําแผนงาน/โครงการ งานดานการสุขาภิบาลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- ตรวจสอบ ควบคุม มลพิษ จากสถานที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- เผยแพรประชาสัมพันธใหความรู ดานการสุขาภิบาลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพแกผูประกอบการ
- ตรวจสอบเรื่องรองเรียนที่เกิดจากกิจการที่เปน อัน ตรายตอ สุขภาพ
- การรวบรวมสถิ ติ วิ เ คราะห ข อ มู ล จั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
งานดานการสุขาภิบาลทั่วไป
- ตรวจสอบ ควบคุม เกี่ยวกับงานดานการสุขาภิบาลทั่วไป
- การตรวจสอบกํากับดูแล การจัดตั้งสุสาน และฌาปนสถาน
- การตรวจสอบ กํากับดูแลการทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
- การกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
- การปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดตอตาง ๆ
- การปองกันและควบคุมยาเสพติด
- การตรวจสอบเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ
หรือสถานที่เอกชน
- ก า ร ร ว บ ร ว ม ส ถิ ติ วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล จั ด ทํ า ร า ย ง า น
การดําเนินงานดานงานสุขาภิบาลทั่วไป
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
งานดานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานการเจาหนาที่
- งานงบประมาณ
- งานใบอนุญาต
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ และการจัดซื้อ จัดจาง
- การรวบรวมสถิติบันทึกขอมูล
- การประชุม อบรม และอบรมสัมมนา
- การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ลักษณะงาน/ภารกิจปฏิบัติ
๑. การตรวจ แนะนํา พิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง สถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบดวย
- ตรวจสอบและอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- ตรวจสอบและอนุญาตหรือออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
- ตรวจสอบและอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาด
- ตรวจสอบและอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
๒. การตรวจ แนะนํา พิจารณาออกใบอนุญาตใหจัดตั้งและผูจัดการสุสาน ฌาปณสถาน
๓. การอนุญาตใหกระทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
๔. การตรวจสอบ แกไขและระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ
๕. การดําเนินการดานสุขาภิบาลอาหาร ประกอบดวย
- สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
- การเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจ ณ หองปฏิบัติการ
- การตรวจฉลากอาหาร การคุมครองผูบริโภคดานอาหาร
๖. ดําเนินการดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพื่อแกไขปญหามลพิษตางๆ ประกอบดวย
- ตรวจวัดรถควันดําและตรวจควันขาวรถจักรยานยนต
- อากาศ ,ฝุนละออง
- น้ําเสีย
- เสียง, แสงสวาง
7. การกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค ประกอบดวย
- การปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก
- การปองกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
- การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
8. การปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ ประกอบดวย
- เอดส
- ไขหวัดใหญ
- อุจจาระรวง ฯลฯ
9. การควบคุมสารเสพติด ประกอบดวย
- การปองกันยาเสพติด
- การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
- การควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๑0. การปฏิบัติงานที่ไดรับโอนภารกิจจากหนวยงานอื่นๆ ประกอบดวย
- การตรวจสอบโรงงานจําพวก ๑ และ ๒
- การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ ๒๕๒๒
๑1. การปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑2. การประสานงาน ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นกรณีเรงดวนหรือรวมโครงการอื่นๆ
13. การปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร
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ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการ
เรื่องรองเรียน

กระบวนงานใบอนุญาต

ใบอนุญาต(รายใหม)

ใบอนุญาต (รายตอ)

รับคํารอง/กรอกเอกสาร
ยื่นคํารองตอเจาหนาที่
พรอมเอกสารประกอบ

รับคํารอง/กรอกเอกสาร
ยื่นคํารองตอเจาหนาที่
พรอมเอกสารประกอบ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
และเอกสารประกอบ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
และเอกสารประกอบ

ออกใบนัดตรวจสถานที่
และใบนัดรับใบอนุญาต

เจาหนาที่ออกใบนําชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต

เจาหนาที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบสถานที่
เจาหนาที่ไดรับมอบหมาย
เสนอรายงานการตรวจสอบ
พรอมเสนอความคิดเห็นผาน
หัวหนาฝายฯ
หัวหนาฝายฯสรุปผลการ
พิจารณาเพื่อเสนออนุญาต
ผูอํานวยการเขตลงนามอนุญาต
ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม
รับใบอนุญาต

หัวหนาฝายฯสรุปผลการ
พิจารณาเพื่อเสนออนุญาต
ผูอํานวยการเขตลงนามอนุญาต
รับใบอนุญาต

รับเรื่องรองทุกข
โทรศัพท/1555
มอบหมายเจาหนาที่
รับผิดชอบ
ตรวจสอบ/ดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินการ

แกไข
ยุติเรื่อง

ไมแกไข
ดําเนินการตาม
กฎหมาย
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ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
งานปองกันและ
ควบคุมสารเสพติด

งานคุมครอง
ผูบริโภคดาน
สาธารณสุข

งานการดําเนินคดี
ดานสาธารณสุข

งานดานธุรการ

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

งานดาน
สุขาภิบาลอาหาร

งานควบคุม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม

งานกําจัดแมลง
ปองกันและ
ควบคุมสัตวนําโรค

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

ดําเนินการ
ตามแผน
รายงานผล
และติดตาม

๒5

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

งานการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดตอตางๆ

แบบฟอรมตางๆ

เอกสารอางอิง

5

กฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๓. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
๔. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
๖. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
๗. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของ
๘. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
9. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๒
10. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 255๔
๑1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๑2. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑5. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑6. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
17. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
๑8. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑9. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕
20. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖
21. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒2. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๔๕
๒3. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
24. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
25. กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารควบคุมการใช พ.ศ. 2552
26. กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
27. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549
28. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2546
29. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

1 ªÁ .

1 ¤¹

10 ÇÑ¹

1 ¤¹

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Í À.1, ÊÍ .1,Ê³ .1,Ê³ .11,µ.1
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

เริ่ ม

- รับยืน่ คําขอรับใบอนุญาต
- µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ
- ธุรการลงรับเรื่ อง
- µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ
- ¾Ô̈ÒÃ³ Ò¼Å¡ ÃÐ· º µèÍ ÊÔ·¸ Ô¢Í §¤Ùè¡Ã³ Õ
(ยกเว้นใบอนุญาตจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทาง
ÊÒ¸ ÒÃ³ Ð)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

- á¨ §é¼Ù¢é Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµá¡ äé ¢

เอกสารครบถ ้วน
ถูกต ้อง

¾Ô̈ÒÃ³ Ò

ไม่ถก
ู ต ้อง

เอกสารไม่
ครบถ ้วน

คืนคําขอ

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

ถูกต ้อง

มอบหมายเจ้าหน้าที่
µÃÇ¨ ÊÍ º

- áº º ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨
Ê¶Ò¹ » ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃÃÒÂãËÁè

1 ¤¹

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ไม่ถก
ู ต ้อง

- Í Í ¡ ¤ Òí á¹ Ð¹ Òí ãËé» ÃÑº» ÃØ§á¡ äé ¢
- á¨ §éàËµØ¼Å¡ ÒÃäÁèÍ ¹ Ø- ÒµãËé» ÃÐ¡ Í º
กิจการ เนื่องจาก....

26

20 ÇÑ¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ
äÁè¶Ù¡

¶Ù¡µéÍ §

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé
½èÒÂ

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµỐµÒÁ¼Å¡ ÒÃ
á¡ äé ¢àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ออกคําสั่งไม่อนุญาตให้
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

¶Ù¡µéÍ§
ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹
¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

7 ÇÑ¹

1 ¤¹

- ¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËéÁÒ
ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁÀÒÂã¹ 15 ÇÑ
¹

Í ¹ Ø- Òµ¤ Òí ¢Í Ï

á¨ §éÂ¡ àÅÔ¡
¡ ÒÃÍ ¹ Ø- Òµ

äÁèÁÒª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁÀÒÂã¹ 15 ÇÑ
¹
- Í À.2, ÊÍ .2, Ê³ .2, µ.2

ÁÒª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ
ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ
¹
- ¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ
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คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

º ¹Ñ· Ö¡¢éÍ ÁÙÅã¹ ÃÐº º §Ò¹

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

¨º

28

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

31

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
1 ÇÑ¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂµèÍ
)

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

เริ่ ม

- รับยืน่ คําขอต่อใบอนุญาต
- µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í µèÍ ãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ
- ¼Ù¢é Í µèÍ ãº Í ¹ Ø- Òµª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Í À.3, ÊÍ .5, Ê³ .5, Ê³ .11, µ.3
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอต่อ
ãº Í ¹ Ø- Òµ
- ãº ¹ Òí ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

- Í À.4, ÊÍ .3, Ê³ .5, µ.4

¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ/
àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁãº Í ¹ Ø- Òµ

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ

¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

¨º
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂµèÍ
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂµèÍ
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂµèÍ
)

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂµèÍ
)
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
คําขอเปลี�ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที� หรือเครื�องจักร ของกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เริ่ ม

- Í À.4,
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

- รับยืน่ คําขอเปลี่ยนแปลงฯ
- ธุรการลงรับเรื่ อง
- เสนอคําขอเปลี่ยนแปลงฯ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

äÁè¶Ù¡µéÍ§

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

¶Ù¡µéÍ§
มอบหมายเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบ

- áº º ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨
Ê¶Ò¹ » ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถาน
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ
ไม่ถก
ู ต ้อง

¶Ù¡µéÍ §

30

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé
½èÒÂ

ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
1

¨íÒ¹Ç¹
¤¹
1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
คําขอเปลี�ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที� หรือเครื�องจักร ของกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- ¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁãº Í ¹ Ø- Òµ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

¨º
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
คําขอเปลี�ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที� หรือเครื�องจักร ของกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
คําขอเปลี�ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที� หรือเครื�องจักร ของกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
คําขอเปลี�ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที� หรือเครื�องจักร ของกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

3

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
เริ่ ม

- Í À.8, ÊÍ .11
- ãº Í ¹ Ø- Òµ©º ºÑà´ ÔÁ
- àÍ ¡ ÊÒÃ» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ¾Ô̈ÒÃ³ ÒÍ ¹ Ø- Òµ
¢Í §¼ÙÃéÑºãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐ¼ÙÃéÑºâÍ ¹ ¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

äÁè¶Ù¡µéÍ§

- รับยืน่ คําขอโอนการดําเนินกิจการ
- µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í âÍ ¹ ¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃáÅÐ
àÍ ¡ ÊÒÃ

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

¶Ù¡µéÍ§
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- ÒµâÍ ¹ ¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃ/
àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁãº Í ¹ Ø- Òµ

- Í À.4, ÊÍ .3, ÊÍ .4

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ

ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

¨º
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

2

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
เริ่ ม

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Í À.9, ÊÍ . 10
- ãº Í ¹ Ø- Òµ©º ºÑà´ ÔÁ
- àÍ ¡ ÊÒÃ» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ¾Ô̈ÒÃ³ Ò

รับยืน่ คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ
äÁè¶ Ù¡µéÍ §
µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í º Í ¡ àÅÔ¡¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ
¶Ù¡µéÍ §
¾ÔÒ̈Ã³ Ò

àÊ¹ Í ¤ Òí ¢Í º Í ¡ àÅÔ¡

¶Ù¡µéÍ§
2 ÇÑ¹

3

มอบหมายเจ้าหน้าที่

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁ¨ Òí Ë¹ èÒÂ
ãº Í ¹ Ø- Òµ
33

¨º

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (ÃÒÂãËÁè
)
เริ่ ม

10 ÇÑ¹

1 ¤¹
1 ¤¹

- ตรวจสอบคําขอรับหนังสือรับรอง
การแจ ้ง
- เสนอคําขอรับหนังสือรับรองการ
แจ ้ง

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- ÊÍ .1
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

- รับยืน่ คําขอรับใบอนเอกสาร
- ธุ รการรับเรื่ อง

1 ªÁ .

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

- á¨ §é¼Ù¢é Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµá¡ äé ¢

เอกสารครบถ ้วน
ถูกต ้อง

¾Ô̈ÒÃ³ Ò

- ¾Ô̈ÒÃ³ Ò¼Å¡ ÃÐ· º µèÍ ÊÔ·¸ Ô¢Í §
¤Ùè¡Ã³ Õ(Â¡ àÇé¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ¨ Òí Ë¹ èÒÂ
สิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ)

ไม่ถก
ู ต ้อง

เอกสารไม่
ครบถ ้วน

คืนคําขอ

¾ÔÒ̈Ã³ Ò
ถูกต ้อง

มอบหมายเจ้าหน้าที่
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คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

20 ÇÑ¹

1 ¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (ÃÒÂãËÁè
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- áº º ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถาน

¶Ù¡µéÍ §

äÁè¶ Ù¡µéÍ §

- Í Í ¡ ¤ Òí á¹ Ð¹ Òí ãËé» ÃÑº» ÃØ§á¡ äé ¢
- á¨ §éàËµØ¼Å¡ ÒÃäÁèÍ ¹ Ø- ÒµãËé» ÃÐ¡ Í º
กิจการ เนื่องจาก....

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé
½èÒÂ

µÃÇ¨ ÊÍ º
¡ ÒÃá¡ äé ¢

äÁè¶Ù¡µéÍ§

ออกคําสั่งไม่อนุญาตให้
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

¶Ù¡µéÍ§
ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í
ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï

ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

7 ÇÑ¹

1 ¤¹

- ¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËéÁÒª Òí ÃÐ
¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ
- ¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí Ë¹ §ÑÊ×Í ÃÑºÃÍ §¡ ÒÃá¨ §éàÊ¹ Í Å§
¹ ÒÁ

Í ¹ Ø- Òµ¤ Òí ¢Í Ï

- ÊÍ .4
ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ
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คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (ÃÒÂãËÁè
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµÃÑºË¹ §ÑÊ×Í
ÃÑºÃÍ §¡ ÒÃá¨ §é

¨º
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คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (ÃÒÂãËÁè
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (ÃÒÂãËÁè
)

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

3

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

เริ่ ม

- รับยืน่ คําขอชําระค่าธรรมเนียมหนังสื อรับรองการ
á¨ §é
- µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁË¹ §ÑÊ×Í ÃÑºÃÍ §
¡ ÒÃá¨ §éáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ
- ¼Ùáé ¨ §éª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

- ÊÍ .5
- ãº Í ¹ Ø- Òµ©º ºÑà´ ÔÁ
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอต่อ
ãº Í ¹ Ø- Òµ
- ãº ¹ Òí ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

- ÊÍ .4
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ¹ §ÑÊ×Í ÃÑºÃÍ §¡ ÒÃ
á¨ §é/àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁ

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁã¹
ãº Í ¹ Ø- Òµ

ÃÑºË¹ §ÑÊ×Í ÃÑºÃÍ §¡ ÒÃá¨ §é
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¨º

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

3

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ
กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหาร
เริ่ ม

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- ÊÍ .12
- àÍ ¡ ÊÒÃ» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ¾Ô̈ÒÃ³ Ò

äÁè¶Ù¡µéÍ§
- รับยืน่ คําขอเปลี่ยนแปลง
- ธุรการลงรับเรื่ อง
- เสนอคําขอเปลี่ยนแปลง

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

¶Ù¡µéÍ§
มอบหมายเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถาน
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
ไม่ถก
ู ต ้อง

ไม่ถก
ู ต ้อง

4 ÇÑ¹

4
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¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé
½èÒÂ

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ
กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหาร
- ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- ¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

¨º
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ
กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหาร

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ
กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหาร

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

3

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
เริ่ ม

- Í À.8, ÊÍ .11
- ãº Í ¹ Ø- Òµ©º ºÑà´ ÔÁ
- àÍ ¡ ÊÒÃ» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ¾Ô̈ÒÃ³ ÒÍ ¹ Ø- Òµ
¢Í §¼ÙÃéÑºãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐ¼ÙÃéÑºâÍ ¹ ¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

äÁè¶Ù¡µéÍ§

- รับยืน่ คําขอโอนการดําเนินกิจการ
- µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í âÍ ¹ ¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃáÅÐ
àÍ ¡ ÊÒÃ

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

¶Ù¡µéÍ§

¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- ÒµâÍ ¹
¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃ/
àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁãº Í ¹ Ø- Òµ

- Í À.4, ÊÍ .3, ÊÍ .4

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ

ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

¨º
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

2

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
เริ่ ม

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Í À.9, ÊÍ . 10
- ãº Í ¹ Ø- Òµ©º ºÑà´ ÔÁ
- àÍ ¡ ÊÒÃ» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ¾Ô̈ÒÃ³ Ò

รับยืน่ คําขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ
äÁè¶ Ù¡µéÍ §
µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í º Í ¡ àÅÔ¡¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ
¶Ù¡µéÍ §
¾ÔÒ̈Ã³ Ò

àÊ¹ Í ¤ Òí ¢Í º Í ¡ àÅÔ¡

¶Ù¡µéÍ§
2 ÇÑ¹

3

มอบหมายเจ้าหน้าที่

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁ¨ Òí Ë¹ èÒÂ
ãº Í ¹ Ø- Òµ
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¨º

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂãËÁè
)

¨íÒ¹Ç¹
¤¹
เริ่ ม

10 ÇÑ¹

1 ¤¹
1 ¤¹

- µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ
áÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ
- ¾Ô̈ÒÃ³ Ò¼Å¡ ÃÐ· º µèÍ ÊÔ·¸ Ô¢Í §
¤Ùè¡Ã³ Õ(Â¡ àÇé¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ¨ Òí Ë¹ èÒÂ
สิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ)

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Ê¬ .1
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

- รับยืน่ คําขอรับใบอนเอกสาร
- ธุ รการรับเรื่ อง

1 ªÁ .

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

- á¨ §é¼Ù¢é Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµá¡ äé ¢

เอกสารครบถ ้วน
ถูกต ้อง

¾Ô̈ÒÃ³ Ò

ไม่ถก
ู ต ้อง

เอกสารไม่
ครบถ ้วน

คืนคําขอ

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

ถูกต ้อง

20 ÇÑ¹

1 ¤¹

มอบหมายเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ออกคําสั่งไม่อนุญาตให้
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ
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äÁè¶ Ù¡µéÍ §

- Í Í ¡ ¤ Òí á¹ Ð¹ Òí ãËé» ÃÑº» ÃØ§á¡ äé ¢
- á¨ §éàËµØ¼Å¡ ÒÃäÁèÍ ¹ Ø- ÒµãËé» ÃÐ¡ Í º
กิจการ เนื่องจาก....

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂãËÁè
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¶Ù¡µéÍ §
¾ÔÒ̈Ã³ Ò

µÃÇ¨ ÊÍ º
¡ ÒÃá¡ äé ¢

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé
½èÒÂ

ถูกต ้อง

7 ÇÑ¹

1 ¤¹

ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

- ¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËéÁÒª Òí ÃÐ
¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ
- ¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- ÒµàÊ¹ Í Å§¹ ÒÁ

ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ
àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

Í ¹ Ø- Òµ¤ Òí ¢Í Ï

- Ê¬ .2
ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

¨º
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คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂãËÁè
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂãËÁè
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂãËÁè
)

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

4

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)
เริ่ ม

- รับยืน่ คําขอต่ออายุใบอนุญาต
- µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í µèÍ Í ÒÂØãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ
- ¼Ùµé èÍ Í ÒÂØãº Í ¹ Ø- Òµª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Ê¬ .5
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอต่อ
ãº Í ¹ Ø- Òµ
- ãº ¹ Òí ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

- Ê¬ .5
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ
/àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁ

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ

ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ
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¨º

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)
Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

30 ÇÑ¹

5

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂãËÁè
)
เริ่ ม

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Ê¬ .3
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

- รับยืน่ คําขอรับใบอนุญาต
- ธุรการลงรับเรื่ อง
- àÊ¹ Í ¤ Òí ¢Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

มอบหมายเจ้าหน้าที่

á¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËé· ÃÒº ÀÒÂã¹
15 ÇÑ
¹ ¹ ºÑáµèÇ¹Ñ
ä´ ÃéÑº¤ Òí ¢Í

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําขอรับ
äÁè¤ Ãº ¶ Çé ¹
¤Ãº ¶ Çé ¹

- Ê¬ .3

Í ¹ Ø- Òµ¤ Òí ¢Í Ï
45

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé

ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ
àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂãËÁè
)
- ¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËéÁÒª Òí ÃÐ
¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ
- ¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- ÒµàÊ¹ Í Å§¹ ÒÁ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

¨º

46

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂãËÁè
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂãËÁè
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂãËÁè
)

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

4

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)
เริ่ ม

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Ê¬ .6
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอต่อ
ãº Í ¹ Ø- Òµ
- ãº ¹ Òí ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

- รับยืน่ คําขอต่ออายุใบอนุญาต
- µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í µèÍ Í ÒÂØãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ
- ¼Ùµé èÍ Í ÒÂØãº Í ¹ Ø- Òµª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

- Ê¬ .6
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ
/àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁ

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁã¹
ãº Í ¹ Ø- Òµ

ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)
Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
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คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

5

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง
เริ่ ม

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

- ¦ É.1 ¾ÃéÍ Á¼èÒ¹ ¤ÇÒÁàËç¹ ª Í º
จากเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
- เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับ
ãº Í ¹ Ø- Òµ
¾ÔÒ̈Ã³ Ò

- ¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËéª Òí ÃÐ
¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ
- ¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

¶Ù¡µéÍ§

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- ¦ É. 2

äÁèàËç¹ªÍº

- รับยืน่ คําขอรับใบอนุญาต
- àÊ¹ Í ¤ Òí ÃéÍ §µèÍ ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ
á¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ· ÃÒº
áÅÐ¹ Òí ä» á¡ äé ¢

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

àËç¹ªÍº
äÁè¶ Ù¡µéÍ §

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ

- ãº ¹ Òí ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ
- ¦ É.1
- ¦ É.2

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ
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คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
1 ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2
เริ่ ม

- รับเรื่ องแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
- ธุรการลงรับเรื่ อง
- Í Í ¡ àÅ¢· Ðàº ÕÂ¹ âÃ§§Ò¹ Í Í ¡ ãº ÃÑºá¨ §éáÅÐ
º ¹Ñ· Ö¡¡ ÒÃá¨ §é

äÁè¶ Ù¡µéÍ §
¶Ù¡µéÍ §
- ¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËéª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ
ÃÒÂ»Õ
- ¼Ùáé ¨ §éª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁÃÒÂ»Õ
- º ¹Ñ· Ö¡ÃÒÂÅÐàÍ ÕÂ´ ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁÃÒÂ»Õ

¼Ùáé ¨ §éÏ ÃÑºãº ÃÑºá¨ §é
การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Ã§.1, Ã§.2
- ทะเบียนรับเรื่ อง
- àÍ ¡ ÊÒÃ» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ¾Ô̈ÒÃ³ Ò
Í ¹ Ø- Òµ
- ประเมินแรงม้าเครื่ องจักรเพื่อ
¾ÔÒ̈Ã³ Ò
- Í Í ¡ àÅ¢· Ðàº ÕÂ¹ âÃ§§Ò¹ ¼èÒ¹
www. diw.go.th

Å§¹ ÒÁ

- Ã§.2
-ãº á¨ §é¡ ÒÃàÊÕÂ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

- º ¹Ñ· Ö¡¡ ÒÃá¨ §éª Òí ÃÐ¼èÒ¹
www. diw.go.th
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หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
1 ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกที� 2
เริ่ ม

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Ã§.2
- ãº á¨ §é¡ ÒÃàÊÕÂ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

-¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ
-¸ ØÃ¡ ÒÃ¤Ố¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁÃÒÂ»Õ
-¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁÃÒÂ»Õ
- Ã§. 2
º ¶Ù
¹Ñ¡· µé
Ö¡ÍÃÒÂÅÐàÍ
ÕÂ´ ¡ ÒÃ
§
ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÁà¹ ÕÂÁ

äÁè¶ Ù¡µéÍ § www. diw.go.th

Å§¹ ÒÁ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

¼Ùáé ¨ §éÏ ÃÑºãº ÃÑºá¨ §é
การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2

¨º
50

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
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ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกที� 2

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
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ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกที� 2

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกที� 2

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
1 ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2
เริ่ ม

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Ã§.2
- ใบแจ้งทัว่ ไป

¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃá¨ §éàÅÔ¡» ÃÐ¡ Í º ¡ Ô̈¡ ÒÃ

µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í º Í ¡ àÅÔ¡¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹
¡ Ô̈¡ ÒÃáÅÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ¤éÒ§ª Òí ÃÐ

¤éÒ§ª Òí ÃÐ

¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ ª Òí ÃÐ
ค่าธรรมเนียมรายปี ที่คา้ งชําระ

äÁè¤ Òé§ª Òí ÃÐ
¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ¤×¹ ãº ÃÑºá¨ §é (Ã§.2)

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé

àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹

Å§¹ ÒÁ

51

¨º

º ¹Ñ· Ö¡¡ ÒÃá¨ §éàÅÔ¡¼èÒ¹
www. diw.go.th

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานแจ้งเปลี�ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (Ã.§.2)

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

เริ่ ม

ผูป้ ระกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ã¹ ãº ÃÑºá¨ §éÏ ( Ã.§.2)

µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ÇÒÁ¤Ãº ¶ Çé ¹ áÅÐ
¶Ù¡µéÍ §¢Í §àÍ ¡ ÊÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Ã§.2
- ใบแจ้งทัว่ ไป
- àÍ ¡ ÊÒÃ» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ¾Ô̈ÒÃ³ Ò

äÁè¤Ãº¶éÇ¹

¤Ãº¶éÇ¹
บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé

- Ã§.2

Å§¹ ÒÁ

¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃÃÑºãº ÃÑº
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¨º

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานแจ้งเปลี�ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (Ã.§.2)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานแจ้งเปลี�ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (Ã.§.2)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานแจ้งเปลี�ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (Ã.§.2)

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานแจ้งเปลี�ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (Ã.§.2)
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. òõôò

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม
áº º ¸ ¾.¹ .3

ยืน่ คําขอ (áº º ¸ ¾.¹ .3) ¾ÃéÍ Á
áº º ¡ èÍ ÊÃéÒ§áÅÐÃÒÂ¡ ÒÃ¤ Òí ¹ Ç³
และเอกสารอื่นที่ระบุไว้ในแบบ
¸ ¾.¹ .3

µÃÇ¨ ÊÍ º
àÍ ¡ ÊÒÃ

มอบหมายเจ้าหน้าที่
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

äÁè¶ Ù¡µéÍ §

ทําหนังสื อแจ้งคืนเรื่ องภายใน
7 ÇÑ
¹

¶Ù¡µéÍ §
เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการจัดทํา
Ë¹ §ÑÊ×Í á¨ §é¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈
พลังงานเพื่อตรวจสอบ
สถานที่ร่วมกัน

äÁè¶ Ù¡µéÍ §

ส่ งเรื่ องคืนผูข้ ออนุญาต

Å§¹ ÒÁË¹ §ÑÊ×Í

¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹ ÃÑº
เรื่ องจากสํานักงาน
à¢µ
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่ งแวดล้อมฯ
ตรวจสถานที่ร่วมกับ จนท.

àÊ¹ Í Ë¹ §ÑÊ×Í á¨ §é¡ ÃÁÏ

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. òõôò
¶Ù¡µéÍ §
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่ งแวดล้อมฯ ส่ งผลการ
ตรวจสอบพร้อมเรื่ องราวการขออนุ ญาต
ãËé¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹

ÊíÒ¹ ¡Ñ§Ò¹ à¢µ
á¨ §é¼Å¡ ÒÃ¾ÔÒ̈Ã³ Ò
ãËé¼¢ÙéÍ Í ¹ Ø- Òµ· ÃÒº

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

àÊ¹ Í Ë¹ §ÑÊ×Í á¨ §é¡ ÃÁÏ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

Å§¹ ÒÁË¹ §ÑÊ×Í

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹ ÃÑº
เรื่ องจากสํานักงานเขต

¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹
µÃÇ¨ ÊÍ º ´ Òé¹ à· ¤¹ Ô¤
áÅÐ¤ÇÒÁ» ÅÍ ´ ÀÑ
Â

¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹
á¨ §é¼Å¡ ÒÃ¾ÔÒ̈Ã³ Ò
ãËéÊ Òí ¹ ¡Ñ§Ò¹ à¢µ

Ë¹ §ÑÊ×Í á¨ §é

ผูข้ ออนุญาตยืน่ หนังสื อขอทดสอบถังเก็บ
นํ้ามันและอุปกรณ์

สํานักงานเขตแจ้งกรมธุรกิจพลังงานเพื่อ
¹ ´Ñ· ´ ÊÍ º ÀÒÂã¹ 3ÇÑ
¹

àÊ¹ Í Ë¹ §ÑÊ×Í á¨ §é¡ ÃÁÏ

¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹ ÃÑº
เรื่ องจากสํานักงาน
à¢µ
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Ë¹ §ÑÊ×Í á¨ §é

Å§¹ ÒÁË¹ §ÑÊ×Í

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. òõôò

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่ งแวดล้อมฯ ตรวจสถานที่
ÃèÇÁ¡ ºÑ ¨ ¹ · .
¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹ · ´ ÊÍ º áÅÐµÃÇ¨ ÊÍ º
ความปลอดภัยถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง
ÃÐº º · èÍ áÅÐÍ Ø»¡ Ã³ ì

¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹
á¨ §é¼Å¡ ÒÃ· ´ ÊÍ º
ãËéÊ Òí ¹ ¡Ñ§Ò¹ à¢µ

ÊíÒ¹ ¡Ñ§Ò¹ à¢µ
á¨ §é¼Å¡ ÒÃ· ´ ÊÍ º
ãËé¼¢ÙéÍ Í ¹ Ø- Òµ· ÃÒº

มอบหมายเจ้าหน้าที่
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ
Ë¹ §ÑÊ×Í ¢Í ÃÑº
ãº Í ¹ Ø- Òµ
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ผูข้ ออนุญาตยืน่ หนังสื อขอรับใบอนุ ญาต
¾ÃéÍ ÁàÍ ¡ ÊÒÃ» ÃÐ¡ ¹ÑÀÑ
ÂµèÍ ½èÒÂ
สิ่ งแวดล้อมฯ
(เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็ จ)

Ë¹ §ÑÊ×Í á¨ §é

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. òõôò
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่ งปลูก
สร้างตามแบบที่ได้รับความ
àËç¹ ª Í º áÅÐµÒÁ¡ ®ËÁÒÂ

äÁè¶ Ù¡µéÍ §

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

· Òí Ë¹ §ÑÊ×Í á¨ §é¼Ù¢é Í Ï
ãËéá ¡ äé ¢
Ë¹ §ÑÊ×Í á¨ §éãËé
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃá¡ äé¢

¶Ù¡µéÍ §
ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

- เจ้าหน้าที่จดั ทํารายงานเสนอผูอ้ าํ นวยการ
เขตเพื่อพิจารณาอนุญาต

- เจ้าหน้าที่แจ้งผูข้ อฯ มาชําระเงินค่าธรรมเนียม

Å§¹ ÒÁÍ ¹ Ø- Òµã¹ ãº
ÃÒÂ§Ò¹

- ãº ¹ Òí ª Òí ÃÐà§Ô¹
- ãº àÊÃç̈ÃÑºà§Ô¹

áº º ¾¸ .¹ .4

- ¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁ

Å§¹ ÒÁã¹ ãº Í ¹ Ø- Òµ
56

Êè§ÊíÒà¹ Òãº Í ¹ Ø- ÒµãËé¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈

ÊÁ¤ÇÃ
Í ¹ Ø- Òµ

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. òõôò

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµÁÒÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

¨º
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

2

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน
เริ่ ม

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- ¤ Òí ÃéÍ §
- ทะเบียนรับเรื่ อง

- รับเรื่ องร้องเรี ยน
(» ÃÐª Òª ¹ , Ë¹ èÇÂ§Ò¹ Ï ÅÏ )
- ธุรการลงรับเรื่ องร้องเรี ยน

ธุ รการเสนอเรื่ องร้องเรี ยน
µèÍ ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

3 ÇÑ¹

1

สั่งการเจ้าหน้าที่

มอบหมายเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
µÃÇ¨ ÊÍ º ¢éÍ à· ç̈¨ ÃÔ§

- Í Í ¡ ¤ Òí á¹ Ð¹ Òí µÒÁáº º µÃÇ¨ á¹ Ð¹ Òí à¨ Òé
พนักงานท้องถิ่น (¹ .Ê.1)
- ออกคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- สั่งให้หยุดประกอบการทันที กรณี
ÃéÒÂáÃ§µèÍ ÊØ¢ÀÒ¾
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
1 ÇÑ¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

¨íÒ¹Ç¹
¤¹
3

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¾Ô̈ÒÃ³

ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨ ÊÍ º ¢éÍ à· ç̈¨ ÃÔ§
- ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨ ÊÍ º àËµØ
ÃíÒ¤Ò- ¹ Ê.1
- áº º Ã¤ 1

µỐµÒÁ¼Å¡ ÒÃá¡ äé ¢»Ñ- ËÒ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

ยุติเรื่ อง
äÁèà»ç¹ àËµØÃíÒ¤ÒÅ§¹ÒÁ

à»ç¹ àËµØÃíÒ¤Ò-

- » · .1

ยุติเรื่ อง

á¡ äé ¢

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

äÁèá ¡ äé ¢

ออกคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อระงับเหตุรําคาญ

µỐµÒÁ¼Å¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ
ตามคําสัง่ ฯ

á¡ äé ¢

ยุติเรื่ อง
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äÁèá¡éä¢

ลงนามคําสั่ง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

àÊ¹ Í ¼Í .à¢µ
Å§¹ ÒÁ » · .1

ดําเนินคดีฐานฝ่ าฝื นคําสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

¼Í .à¢µ
Å§¹ ÒÁ » · .1

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

½èÒÂà·È¡Ô¨

- » · .1

ติดตามเหตุรําคาญที่ยงั ไม่
สามารถยุติเรื่ องได้

ÂÑ§äÁèá¡éä¢

á¡éä¢áÅéÇ
ยุติเรื่ อง

¨º
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน
Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº à½éÒÃÐÇÑ§ ´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- Ê¹ .1
- แบบรายงานการตรวจสถานที่จาํ หน่าย
Í ÒËÒÃ

เริ่ ม

- เจ้าหน้าที่รับคําร้องเพื่อตรวจสอบ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่จาํ หน่ายอาหาร

¾ÔÒ̈Ã³ Ò¼Å¡ ÒÃ
ตรวจสอบสถานที่
¨ Òí Ë¹ èÒÂÍ ÒËÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

- วางแผนสถานที่ออกตรวจ
- ¨ ´ÑàµÃÕÂÁÍ Ø»¡ Ã³ ìÊ Òí ËÃÑÂµÃÇ¨
· Ò§´ Òé¹ ¡ ÒÂÀÒ¾ à¤ÁÕª ÕÇÀÒ¾

- ผลการตรวจ
ทางด ้านชีวภาพ
(SI-2)

äÁè¶ Ù¡ÊØ¢ÅÑ
¡ É³ Ð - Í Í ¡ ¤ Òí á¹ Ð¹ Òí ãËé» ÃÑº» ÃØ§á¡ äé ¢
- á¨ §éàËµØ¼Å¡ ÒÃäÁèÍ ¹ Ø- ÒµãËé» ÃÐ¡ Í º
กิจการ เนื่องจาก....

ออกคําสั่งไม่อนุญาตให้
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ
เสนอคําสั่งฯ

ลงนามคําสัง่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ
¡ É³ Ð

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé

àÊ¹ Í
ÃÒÂ§Ò¹

· ÃÒº
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คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº à½éÒÃÐÇÑ§ ´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº à½éÒÃÐÇÑ§ ´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº à½éÒÃÐÇÑ§ ´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº à½éÒÃÐÇÑ§ ´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
งานการดําเนินการด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (นํ้า)
เริ่ ม

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- ¼Å¡ ÒÃµÃÇ¨ ÇÔà¤ÃÒÐËì
¤Ø³ ÀÒ¾

Ê¶Ò¹ » ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ¨ Òé§
º ÃÔÉ·ÑµÃÇ¨ ÇÔà¤ÃÒÐËì
¤Ø³ ÀÒ¾Í Ò¡ ÒÈ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ÃÐº º º Òí º ´ÑµèÒ§æ
äÁè¼Òè¹

¼èÒ¹

ออกคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ãËé» ÃÑº» ÃØ§á¡ äé ¢

àÊ¹ Í
ลงนามคําสัง่

Å§¹ ÒÁ
คําสัง่ ฯ

àÊ¹ Í
ลงนามคําสั่ง

Å§¹ ÒÁ
คําสั่งฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจติดตาม

¼èÒ¹

äÁè¼Òè¹

àÊ¹ Í ¼Ùºé §Ñ¤ ºÑº -Ñª Ò

Å§¹ÒÁ
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¨º

Êè§´ Òí à¹ Ô¹¤´ Õ

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹µÃÇ¨¨ÑºÃ¶Â¹µì¤ÇÑ¹´íÒáÅÐàÊÕÂ§´Ñ§

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

ÃÑºá¼¹ ¨ Ò¡
สํานักสิ่ งแวดล้อม

1

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม
บันทึกลงรับเรื่ อง

1

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

1.ÃÐº º ÊÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃº §Ñ¤ ºÑº -Ñª Ò
2.ÃÐº º ÊÒÃº -Ñ

มอบหมายเจ้าหน้าที่

¨ ´Ñ· Òí á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹
-ÊíÒà¹ Òá¨ §é½èÒÂà· È¡ Ô̈

Å§¹ ÒÁ

เคริ่ องมือPDA ¼èÒ¹ â» Ãá¡ ÃÁ
PDA Maim App

30

7

» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ µÒÁá¼¹
ÃèÇÁ¡ ºÑ º ¡ .¨ Ã.

à¡Ô¹ÁÒµÃ°Ò¹

ออกคําสั่งห้ามใช้
ÂÒ¹ ¾ÒË¹ Ð

á¡éä¢ÀÒÂã¹ 30ÇÑ¹
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ดําเนินการยกเลิกคําสั่งห้าม
ãª Âé Ò¹ ¾ÒË¹ Ð

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹µÃÇ¨¨ÑºÃ¶Â¹µì¤ÇÑ¹´íÒáÅÐàÊÕÂ§´Ñ§

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เคริ่ องมือPDA ¼èÒ¹ â» Ãá¡ ÃÁ
PDA Maim App

1
ÃÒÂ§Ò¹

á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

· ÃÒº

Í ¹ ØÁµÑÔ
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤ä¢éËÇÑ´¹¡

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม
บันทึกวันที่รับเรื่ อง
ÃÑº¹ âÂº ÒÂ¨ Ò¡ ¡ · Á.

3

คําสั่งศูนย์

20
àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍ Áã¹
ÃÐ´ ºÑà¢µ

คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของฝ่ ายสิ่ งแวดล้อม
¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹
ÀÒÇÐ» ¡ µÔ

äÁèÍ¹ØÁÑµÔ

àÍ ¡ ÊÒÃÃÒÂ§Ò¹
àËç¹ ª Í º

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

Í¹ØÁÑµÔ

àÍ ¡ ÊÒÃË¹ §ÑÊ×Í ¤ÇÒÁ
ÃèÇÁÁ×Í
คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
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¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ ÀÒÇÐ
©Ø¡à©Ô¹

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤ä¢éËÇÑ´¹¡

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

» ÃÐÊÒ¹ §Ò¹ ¡ ºÑ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ

á¼è¹ ¾Ñ
º â» ÊàµÍ Ãì
º ¹Ñ· Ö¡¡ ÒÃµỐµèÍ
àÅ¢Ë¹ §ÑÊ×Í Í Í ¡ ¨ Ò¡ Ë¹ èÇÂ§Ò¹

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-Ê¹ Í
-¡ Í §¤Çº ¤ØÁÊÑµÇì¹ Òí âÃ¤

ÃÒÂ§Ò¹
áº º ¿ Í ÃìÁ

¨º
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºéÒ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม
- Ë¹ §ÑÊ×Í ¨ Ò¡ Ê¹ Í .¡ · Á.
คําสั่ง

ได้รับเรื่ องการประสานงานจาก
Ê¹ §.» ÈØÊÑµÇìÊ¹ Í .

1

- ¨ ´Ñ· Òí á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

1
มอบเจ้าหน้าที่
àµÃÕÂÁ¢éÍ ÁÙÅ

µÒÁá¼¹

5

´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ©ṌÇÑ
¤ «Õ¹

ÃÒÂ§Ò¹ ¼Å¡ ÒÃ

-½èÒÂ¾Ñ
² ¹ Òª ØÁª ¹
-½èÒÂ¡ ÒÃÈÖ¡ÉÒ
-½èÒÂâÂ¸ Ò

-เตรี ยมสถานที่
-àµÃÕÂÁ¤¹
-àµÃÕÂÁ¡ ÒÃ» ÃÐª ÒÊÑÁ¾Ñ
¹ ¸ì
-» ÃÐÊÒ¹ ËÑÇË¹ ÒéÈÙ¹ÂìÏ

- คําสั่งกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ าย
สิ่ งแวดล้อม
-á¼¹ »éÍ §¡ ¹ÑáÅÐ¤Çº ¤ØÁÊÑµÇì¹ Òí âÃ¤
ÃÑº· ÃÒº

ÃÑº· ÃÒº
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

7

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁä¢éàÅ×Í´ÍÍ¡

เริ่ ม

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

- ª ØÁª ¹
- âÃ§àÃÕÂ¹
- สถานที่สาธารณสุข
- Ê¶Ò¹ » ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

-½èÒÂ¾Ñ
² ¹ Òª ØÁª ¹
-½èÒÂ¡ ÒÃÈÖ¡ÉÒ
-½èÒÂâÂ¸ Ò

ÃÇº ÃÇÁ¢éÍ ÁÙÅ

â¤Ã§¡ ÒÃ
á¼¹

3

3

¨ ´Ñà¢ÕÂ¹ â¤Ã§¡ ÒÃ/
á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

1

1

àµÃÕÂÁÍ Ø»¡ Ã³ ì/ÇÑ
Ê ´ ØàÍ ¡ ÊÒÃ
á¼è¹ ¾Ñ
º

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ÊíÒ¹Ñ¡Í¹ÒÁÑÂ

àÊ¹ Í Í ¹ ØÁµÑÔ
â¤Ã§¡ ÒÃ

Í ¹ ØÁµÑÔ

1.เครื่ องพ่นหมอกควัน
2.· ÃÒÂÍ Ðàº µ
3.àÍ ¡ ÊÒÃá¼è¹ ¾Ñ
º
67

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁä¢éàÅ×Í´ÍÍ¡

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

4

» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

àª Ô§ÃØ¡

àª Ô§ÃÑº

1

1

ÃÒÂ§Ò¹

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1.à½éÒÃÐÇÑ
§/¤Çº ¤ØÁ
2.ÊÃéÒ§à¤Ã×Í ¢èÒÂ
3.· Òí ÅÒÂ
4.Ã³ Ã§¤ì

1.ÃéÍ §àÃÕÂ¹
2.ä¢éàÅ×Í ´ Í Í ¡
3.¹ âÂº ÒÂ

1.DHF 3/53
2.DHF 4/53

ÊíÒ¹Ñ¡Í¹ÒÁÑÂ

¨º

68

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
7

¨íÒ¹Ç¹
¤¹
1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÑµÇì¹íÒâÃ¤
(áÁÅ§ÊÒº áÁÅ§ÇÑ¹ Ë¹Ù)

3

1

1

1

4

1

àÊ¹ Í Í ¹ ØÁµÑÔ
â¤Ã§¡ ÒÃ

¨ ´Ñà¢ÕÂ¹ â¤Ã§¡ ÒÃ/
á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

àµÃÕÂÁÍ Ø»¡ Ã³ ì/ÇÑ
Ê ´ ØàÍ ¡ ÊÒÃ
á¼è¹ ¾Ñ
º

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

ÃÒÂ§Ò¹

Í ¹ ØÁµÑÔ

1. àÍ ¡ ÊÒÃ á¼è¹ ¾Ñ
º
2.¡ Ã§´ ¡ÑË¹ Ù
3. เครื่ องพ่น

àª Ô§ÃØ¡
àª Ô§ÃÑº

1

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

เริ่ ม
â¤Ã§¡ ÒÃ
á¼¹

3

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

1.· Òí ÅÒÂáËÅè§à¾ÒÐ¾Ñ
¹ ¸ Øì
2.Ã³ Ã§¤ì» ÃÐª ÒÊÑÁ¾Ñ
¹ ¸ì
1.ร้องเรี ยนเรื่ องแมลงและสัตว์

ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹
µÒÁá¼¹

ÃÑº· ÃÒº ÃÒÂ§Ò¹

¨º

69

àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

7

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤àÍ´Êì

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม

¨ ´Ñà¢ÕÂ¹ â¤Ã§¡ ÒÃáÅÐ¡ Ô̈¡ ÃÃÁ
เกี่ยวกับโรคเอดส์

»Õ§º
»ÃÐÁÒ³

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

17
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃâ¤Ã§¡ ÒÃáÅÐ
¡ Ô̈¡ ÃÃÁ

ÃÒÂ§Ò¹ ¼Å

Í ¹ ØÁµÑÔ
â¤Ã§¡ ÒÃ

ÈµÊ.¡·Á .
Ê¹ .ในพื้นที่
Ê¹Í .¡Í§¤Çº¤ØÁ
âÃ¤àÍ´Êì

- ¨ ´ÑÍ º ÃÁ
- Ã³ Ã§¤ì» ÃÐª ÒÊÑÁ¾Ñ
¹ ¸ì
- µÃÇ¨ »ÑÊÊÒÇÐËÒÊÒÃàÊ¾µỐ
- ÈÒÊ¹ Ê¶Ò¹

ÃÒÂ§Ò¹ ¼Å¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹§Ò¹
â¤Ã§¡ ÒÃáÅÐ¡ Ô̈¡ ÃÃÁ

ÃÑº· ÃÒº ¼Å¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹§Ò¹

70

¨º

àÊ¹ Í
â¤Ã§¡ ÒÃ

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

3

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤ä¢éËÇÑ´ãË-è
เริ่ ม

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

âÃ§àÃÕÂ¹
ª ØÁª ¹ áÍ Í ´Ñ
ª ØÁª ¹ º Òé¹ ¨ ´ÑÊÃÃ
º Òé¹ ¾Ñ
¡ ¤¹ §Ò¹ ¡ èÍ ÊÃéÒ§
µÅÒ´

-½èÒÂ¾Ñ
² ¹ Òª ØÁª ¹
-½èÒÂ¡ ÒÃÈÖ¡ÉÒ

เจ้าหน้าที่เตรี ยมข้อมูล

1

3

3

´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃµÒÁá¼¹

àÊ¹ Í á¼¹

» ÃÐª ÒÊÑÁ¾Ñ
¹ ¸ ì á¨ ¡ á¼è¹ ¾Ñ
º
µỐâ» ÊàµÍ ÃìãËé¤ ÇÒÁÃÙé

Í ¹ ØÁµÑÔ

71

µÅÍ´»Õ
§º»ÃÐÁÒ³

Ê¹Í .ÈÙ¹Âì

เตรี ยมสถานที่
àµÃÕÂÁ¤¹
เตรี ยมการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

à¢ÕÂ¹ á¼¹ ¡ ÒÃ
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤ä¢éËÇÑ´ãË-è

¨íÒ¹Ç¹
¤¹
4

ÃÒÂ§Ò¹ ¼Å¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ
ÃÑº· ÃÒº

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ
ÃÑº· ÃÒº

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
Ê¹ Í .ÃÑº· ÃÒº

¨º

72

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

3

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤ÍØ¨¨ÒÃÐÃèÇ§
เริ่ ม

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

âÃ§àÃÕÂ¹
ª ØÁª ¹ áÍ Í ´Ñ
ª ØÁª ¹ º Òé¹ ¨ ´ÑÊÃÃ
º Òé¹ ¾Ñ
¡ ¤¹ §Ò¹ ¡ èÍ ÊÃéÒ§
µÅÒ´

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-½èÒÂ¾Ñ
² ¹ Òª ØÁª ¹
-½èÒÂ¡ ÒÃÈÖ¡ÉÒ
-½èÒÂâÂ¸ Ò

เจ้าหน้าที่เตรี ยมข้อมูล

1

3

à¢ÕÂ¹ á¼¹ ¡ ÒÃ
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

ÁÕ¹Ò¤Á¾ÄÉÀÒ¤Á

3

1

4

Ê¹Í .ÈÙ¹Âì

เตรี ยมสถานที่
àµÃÕÂÁ¤¹
เตรี ยมการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ÃÒÂ§Ò¹
ÀÒ¾¶èÒÂ

ÃÑº· ÃÒº

ÃÑº· ÃÒº

Ê¹ Í .ÃÑº· ÃÒº

73

¨º

Í ¹ ØÁµÑÔ

» ÃÐª ÒÊÑÁ¾Ñ
¹ ¸ ì ¨ ´Ñ¹ Ô·ÃÃÈ¡ ÒÃµỐâ» ÊàµÍ Ãì
ãËé¤ ÇÒÁÃÙéá¨ ¡ á¼è¹ ¾Ñ
º á¨ ¡ ORS ÅéÒ§µÅÒ´
µÒÁËÅÑ
¡ ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃµÒÁá¼¹

ÃÒÂ§Ò¹ ¼Å¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

àÊ¹ Í á¼¹

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹ÂÒàÊ¾µÔ´(áÍÁà¿µÒÁÕ¹)

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

เริ่ ม

ÈµÊ.¡·Á .
Ê¹Í .

-หนังสื อสั่งการจาก ศตส.¡ · Á
-คําสั่งฯ
ÃÑº¹ âÂº ÒÂ¨ Ò¡
¡ ÃØ§à· ¾ÁËÒ¹ ¤Ã

1

3

7

1

1

เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการรวบรวม
¢éÍ ÁÙÅ

¨ Òí ¹ Ç¹ ¢éÍ ÁÙÅ

à¢ÕÂ¹ â¤Ã§¡ ÒÃ/á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

3

½èÒÂ¡ ÒÃÈÖ¡ÉÒ

àÊ¹ Í á¼¹

ª ǾµÃÇ¨ »ÑÊÊÒÇÐ
àÍ ¡ ÊÒÃ» ÃÐª ÒÊÑÁ¾Ñ
¹ ¸ì
หนังสื อสัง่ การจาก ศตส.¡ · Á.
Ë¹ §ÑÊ×Í » ÃÐÊÒ¹ §Ò¹

Í ¹ ØÁµÑÔ

½èÒÂà· È¡ Ô̈
µíÒÃÇ¨

74

10

ÁÍ º ËÁÒÂ

ËÅÑ
¡ ÒÃà¢ÕÂ¹ â¤Ã§¡ ÒÃ

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍ Á¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

µÒÁá¼¹

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹ÂÒàÊ¾µÔ´(áÍÁà¿µÒÁÕ¹)

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

» ¯ÔºµÑÔµÒÁá¼¹

3

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ÃÑº· ÃÒº

Ê¹ Í .ÃÑº· ÃÒº

á¼¹ ¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ
áº º ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨
หนังสื อสัง่ การ¨ Ò¡ ÈµÊ.

ÃÒÂ§Ò¹
ÀÒ¾¶èÒÂ

4
ÃÒÂ§Ò¹ ¼Å¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

ÃÑº· ÃÒº

¨º

75

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม
1.ÃÐº º ÊÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃº §Ñ¤ ºÑº -Ñª Ò
2.ÃÐº º ÊÒÃº -Ñ

ÁÍ º ËÁÒÂ

ÃÑº¹ âÂº ÒÂ¨ Ò¡ ¡ · Á.

1

1
มอบเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ

1

7

1

1

1.คําสัง่
2.Ë¹ §ÑÊ×Í àª Ô- » ÃÐª ØÁ

เสนอคําสั่ง

แต่งตั้ง

แต่งตั้งคณะกรรมการ
¤ØÁé ¤ÃÍ §ÊØ¢ÀÒ¾
ผูไ้ ม่สูบบุหรี่

Ë¹ §ÑÊ×Í » ÃÐÊÒ¹ §Ò¹

76

ÃÇº ÃÇÁ¢éÍ ÁÙÅ

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
3

1

90

¨íÒ¹Ç¹
¤¹
1

3

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
à¢ÕÂ¹ â¤Ã§¡ ÒÃ
á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍ Á

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ
àÊ¹ Í á¼¹

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

Í ¹ ØÁµÑÔ

1. ¾Ãº .คุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่
2. ประกาศกระทรวงฉบันที่ 19

5
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ µÒÁá¼¹

¨ ´Ñ» ÃÐª ØÁ¤³ Ð¡ ÃÃÁ¡ ÒÃ

ÊÃØº / ÃÒÂ§Ò¹

1.คําสัง่
2.Ë¹ §ÑÊ×Í àª Ô- Í º ÃÁ

» ÃÐ¸ Ò¹

àÊ¹ Í

ÃÑº· ÃÒº
77

¨º

คําสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
¡ ÃÐ· ÃÇ§ÊÒ¸ ÒÃ³ ÊØ¢

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานการควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม
บันทึกลงรับเรื่ อง

ÁÍ º ËÁÒÂ

ÃÑº¹ âÂº ÒÂ¨ Ò¡ ¡ · Á.

1

1.ÃÐº º ÊÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃº §Ñ¤ ºÑº -Ñª Ò
2.ÃÐº º ÊÒÃº -Ñ

1

เสนอคําสั่ง

มอบเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ

1

3

µÅÍ´»Õ
§º»ÃÐÁÒ³

7

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍ Á

» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ µÒÁá¼¹

แต่งตั้ง

1.คําสัง่
2.Ë¹ §ÑÊ×Í àª Ô- » ÃÐª ØÁ

คําสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
¡ ÃÐ· ÃÇ§ÊÒ¸ ÒÃ³ ÊØ¢

78

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
กระบวนงานการควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

¨íÒ¹Ç¹
¤¹
1
ÊÃØº / ÃÒÂ§Ò¹

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

àÊ¹ Í

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ÃÑº· ÃÒº

¨º

79

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤ØéÁ¤ÃÍ§¼ÙéºÃÔâÀ¤´éÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม
บันทึกลงรับเรื่ อง

มอบหมายเจ้าหน้าที่
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

ÃÑº¹ âÂº ÒÂ¨ Ò¡ ¡ · Á.

1

1.ÃÐº º ÊÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃº §Ñ¤ ºÑº -Ñª Ò
2.ÃÐº º ÊÒÃº ÃÃ³

1

เสนอคําสั่ง

เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ

1

3
ÇÒ§á¼¹ ¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

7
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ µÒÁá¼¹

1.คําสัง่
2.Ë¹ §ÑÊ×Í àª Ô- » ÃÐª ØÁ
3. àÍ ¡ ÊÒÃãËé¤ ÇÒÁÃÙé
4. ÊÃéÒ§à¤Ã×Í ¢èÒÂ¤ØÁé ¤ÃÍ §¼Ùºé ÃÔâÀ¤

คําสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
¡ ÃÐ· ÃÇ§ÊÒ¸ ÒÃ³ ÊØ¢
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µÅÍ´»Õ
§º»ÃÐÁÒ³

แต่งตั้ง

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹
1

¨íÒ¹Ç¹
¤¹
1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤ØéÁ¤ÃÍ§¼ÙéºÃÔâÀ¤´éÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

µỐµÒÁ¼Å¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

ÊÃØ» / ÃÒÂ§Ò¹

àÊ¹ Í

ÃÑº· ÃÒº

¨º

81

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

1 ÇÑ¹

1 ¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¤´Õ´éÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
เริ่ ม

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

- » · .1
- คําสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

¾º ¡ ÒÃ¡ ÃÐ· Òí ¼Ố
- ÃÒÂ§Ò¹ ¼Å¡ ÒÃµÃÇ¨ ÊÍ º
¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í µèÍ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹ µèÍ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

Å§¹ ÒÁ » · .1

1 ¤¹

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
´ Òí à¹ Ô¹¤´ ÕàÃÕÂ¡ ¼Ù¡é ÃÐ· Òí
¤ÇÒÁ¼ỐÁÒ¾º

้
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- » · .2
- » · .6
- » · .3
-ÃÒÂ§Ò¹ ÊÃØ»
ÊíÒ¹ Ç¹
้ ่

ึ ้

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¤´Õ´éÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

- » · .3

Å§¹ ÒÁ
à» ÃÕÂº à· ÕÂº » ÃÑº

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อ
¡ ÅèÒÇËÒÊÍ º » Ò¡ ¤ Òí
ÊÃØ»ÊíÒ¹ Ç¹

àÊ¹ Í à» ÃÕÂº à· ÕÂº » ÃÑº

- » · .4
- » · .5

เจ้าหน้าที่รับชําระเงิน
¤èÒ» ÃÑº
- ãº àÊÃç̈ÃÑºà§Ô¹

º ¹Ñ· Ö¡» ÃÐÇÑ
µÔ
¼Ù¡é ÃÐ· Òí ¤ÇÒÁ¼Ố
- » · .7
83

¨º

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¤´Õ´éÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¤´Õ´éÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¤´Õ´éÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม
(กระบวนงานรายละเอียดอยูในกระบวนงานใบอนุญาต หนา 42 - 53)
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¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹´éÒ¹¸ØÃ¡ÒÃ>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³ (·ÐàºÕÂ¹ÃÑº)

5 ¹Ò·Õ

1 ¤¹

เริ่ ม

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ÃÑºË¹ §ÑÊ×Í

5 ¹Ò·Õ

ÃÒÂ§Ò¹ · Ðàº ÕÂ¹
รับเรื่ อง

1 ¤¹
บันทึกลงรับเรื่ อง

10 ¹Ò·Õ

1 ÇÑ¹

1 ¤¹

¾Ô̈ÒÃ³ Ò¨ Òí á¹ ¡ Ë¹ §ÑÊ×Í

พิจารณาสั่งการ

1 ¤¹

85

¨º

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

5 ¹Ò·Õ

1 ¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹´éÒ¹¸ØÃ¡ÒÃ>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³ (·ÐàºÕÂ¹Êè§)

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
à¢µÏ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เริ่ ม

หนังสื อที่ ผอ.à¢µ ËÃ×Í
Ë¹ ½. Å§¹ ÒÁ

5 ¹Ò·Õ

1 ¤¹
º ¹Ñ· Ö¡Í Í ¡ Ë¹ §ÑÊ×Í Êè§

10 ¹Ò·Õ

10 ¹Ò·Õ

ÃÒÂ§Ò¹ · Ðàº ÕÂ¹
Êè§Ë¹ §ÑÊ×Í

Êè§Ë¹ §ÑÊ×Í ãËé
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 ¤¹
สําเนาหนังสื อคืนเจ้าของเรื่ อง

¨º
86

¨íÒ¹Ç¹
ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹
¤¹

5 ¹Ò·Õ

1 ¤¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹´éÒ¹¸ØÃ¡ÒÃ>กระบวนงานควบคุมการใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์
เริ่ ม

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
สิ่งแวดล้อมฯ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

บัญชีคุมเครื่ องมือทาง
ÇÔ·ÂÒÈÒµÃì

ลงบัญชีคุมเครื่ องมือทาง

º -Ñª Õàº Ô¡-คืนเครื่ องมือทาง

5 ¹Ò·Õ

1 ¤¹

1 ÇÑ¹

1 ¤¹

เบิกเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์

ª Òí ÃǾ

µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ÇÒÁ
¾ÃéÍ Á¢Í §

Í ÂÙãè¹ ÊÀÒ¾´ Õ¹Òí ä» ãª §éÒ¹

ใช้เครื่ องมือทาง
ÇÔ·ÂÒÈÒµÃìµÒÁ

Êè§«èÍ Á/ÊÍ º à· ÕÂº

1 ÇÑ¹

1 ¤¹

ส่ งคืนเครื่ องมือวิทยาศาสตร์
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¨º

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับยืน่ คําขอรับ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

2
ธุรการลงรับเรื่ อง

3
µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ
áÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต พร้อม
á¹ºàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Å§¹ÒÁ¤Ãº¶éÇ¹

-à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃÅ§ÃÑº¤íÒ¢ÍÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ- ÃÐºº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
ทันทีที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม
ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍÃÑº
ãºÍ¹Ø-Òµ¾ÃéÍÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ ËÒ¡¤íÒ¢Í´Ñ§¡ÅèÒÇäÁè
¶Ù¡µéÍ§¤Ãº¶éÇ¹ÊÁºÙÃ³ìãËéá¨é§¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-Òµ
·ÃÒºÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹¹ÑºáµèÇÑ¹ä´éÃÑº¤íÒ¢Í

- ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
- เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน
áºº¿ÍÃìÁ

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
¸ØÃ¡ÒÃ
ÍÀ .1
ÊÍ .1
Ê³ .1
Ê³ .11
µ.1
ลงรับเรื่องใน
¸ØÃ¡ÒÃ ·ÐàºÕÂ¹
สมุดรับเรื่อง
รับเรื่อง
µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹
ÊÒÃºÃÃ³
¸ØÃ¡ÒÃ

4
àÊ¹ Í ¤ Òí ¢Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

5
มอบหมายเจ้าหน้าที่

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃàÊ¹Í¤íÒ¢ÍÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ - ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
ต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂãËé
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

88

- มอบหมายงานเป็นไปตามคําสั่ง
มอบหมายงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อม
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
- ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ÊØ¢ÀÒ¾.È.
¾ 2544
-ÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
ÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและ
¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹Ø-Òµ¡Ô¨¡ÒÃ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
¾.È.2546
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂ
ÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ฉบับที่ 2) ¾.È. 2548
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
¾.È. 2545
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®¡ËÁÒÂ
(ฉบับที่ 2) ¾.È.2548

ที�
6

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถาน
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

7
¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé
½èÒÂ

8
ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹
¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï

9
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ ÒÁÍ ¹ Ø- Òµ

10

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
µÃÇ¨ÊÍºµÒÁ
เจ้าหน้าที่ áººÃÒÂ§Ò¹ - ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
áººÃÒÂ§Ò¹
¡ÒÃµÃÇ¨ เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่
Ê¶Ò¹
ËÃ×Í·Ò§ÊÒ¸ÒÃ³Ð ¾.È. 2545
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ - กฎกระทรวงฉบับที่ 5
ÃÒÂãËÁè (¾.È. 2551) ÇèÒ´éÇÂµÅÒ´
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- คําสั่งมอบหมายงาน

เจ้าหน้าที่

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ àÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาอนุญาต

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
áÅÐÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต
ã¹¤íÒ¢ÍÏ

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
ท้องถิ่น

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃá¨é§¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµãËéÁÒ อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทที่
ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ËÒ¡¼Ùé¢ÍÏ äÁèÁÒ ¡íÒË¹´ã¹¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

Ë¹Ñ§Ê×Íá¨é§
¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

áººá¨é§
¡ÒÃªíÒÃÐ

89

¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËéÁÒ
ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงาน
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµèÍ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ µÒÁáººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÍÒËÒÃ
.È.2522
¾
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÊ¶Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ
.È.2509
¾
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§
.È. 2518
¾
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ
¾.È. 2522
ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº
µÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔÏ

ที�

11

12

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ
ÁÒª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ/
àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁãº Í ¹ Ø- Òµ

13
¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÀÒÂã¹
15 ÇÑ¹ ãËéÂ¡àÅÔ¡ เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการ
¡ÒÃÍ¹Ø-Òµ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇèÒ
´éÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ฉบับที่ 2)
¾.È.2548
¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÁÒªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
ªíÒÃÐà§Ô¹¤Ãº¶éÇ¹µÒÁÍÑµÃÒ¤èÒ
ธรรมเนียมที่แจ้ง

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-Òµ
/
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ÒÁã¹ãºÍ¹Ø-Òµ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต
ในทะเบียนรับเรื่อง

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
ãËéÁÒªíÒÃÐ¤èÒ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹
ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹
¶Ù¡µéÍ§

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ãº¹íÒªíÒÃÐ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

ãºÍ¹Ø-Òµ
¶Ù¡µéÍ§

¸ØÃ¡ÒÃ

ลงลายมือชื่อ
ÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ
ã¹ÊÁØ´
ลงรับเรื่อง

¸ØÃ¡ÒÃ

ÍÀ .2
ÊÍ .3
Ê³ .2
µ.2

ËÁÒÂàËµØ
ผังกระบวนงานที่ 1 -5 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
1 วันทําการ และผังกระบวนงานที่ 6 - 7 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
4 วันทําการ และผังกระบวนงานที่ 8 - 10 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
ผังกระบวนงานที่ 11 - 13 ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
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ที�
1

2

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับยืน่ คําขอต่ออายุ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í µèÍ Í ÒÂØ
ãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ

3
¼Ùµé Íè Í ÒÂØãº Í ¹ Ø- Òµ

4

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อม - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
á¹ºãºÍ¹Ø-Òµà´ÔÁáÅÐàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº
¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Å§¹ÒÁ¤Ãº¶éÇ¹
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ
- เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน
áºº¿ÍÃìÁ

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
ÍÀ .3
ÊÍ .5
Ê³ .5
Ê³ .11
µ.3

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍµèÍÍÒÂØ - ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
ãºÍ¹Ø-Òµ¾ÃéÍÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

àÍ¡ÊÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãº¹íÒªíÒÃÐ¤èÒ อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทที่
¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãËé¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä»ªíÒÃÐ ¡íÒË¹´ã¹¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมสําหรับการ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®¡ËÁÒÂÇèÒ
´éÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ฉบับที่ 2)
¾.È.2548

àÍ¡ÊÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-Òµ
/
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ÒÁãºÍ¹Ø-Òµ

àÍ¡ÊÒÃ

- ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§
-ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¹âÂºÒÂ¼ÙéºÃÔËÒÃ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ãËé´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ÀÒÂã¹ 1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
-¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ÊØ¢ÀÒ¾.È.
¾ 2544
-ÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
ÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐ
¸ØÃ¡ÒÃ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและ
¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹Ø-Òµ¡Ô¨¡ÒÃ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
¾.È.2546
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂ
¸ØÃ¡ÒÃ ãº¹íÒªíÒÃÐÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
(ฉบับที่ 2) ¾.È. 2548
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
¾.È. 2545
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¸ØÃ¡ÒÃ
ÍÀ .4 เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ
ÊÍ .3 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®¡ËÁÒÂ
Ê³ .5 (ฉบับที่ 2) ¾.È.2548
µ.4 - ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
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¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ/

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

ที�
5

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

¼Ùµé Íè Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
¼Ùé¢ÍµèÍÍÒÂØãºÍ¹Ø-ÒµÅ§ÅÒÂÁ×Í
ชื่อรับใบอนุญาตในทะเบียนรับ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่
ËÃ×Í·Ò§ÊÒ¸ÒÃ³Ð ¾.È. 2545
- กฎกระทรวงฉบับที่ 5
(¾.È. 2553) ÇèÒ´éÇÂµÅÒ´
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- คําสั่งมอบหมายงาน

ËÁÒÂàËµØ
กระบวนงานที่ 1 - 5 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
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ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับยืน่ คําขอ
เปลี่ยนแปลงฯ

2
ธุรการลงรับเรื่ อง

3

¤Ãº ¶ Çé¹

เสนอคําขอเปลี่ยนแปลงฯ

4
มอบหมายเจ้าหน้าที่

5
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถาน
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงฯ พร้อม
á¹ºàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

เจ้าพนักงานธุรการลงรับคําขอเปลี่ยนแปลงฯ
ทันทีที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอรับใบอนุญาต

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Å§¹ÒÁ¤Ãº¶éÇ¹

- ÃÐºº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม
ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
ÍÀ .4
µÃÇ¨ÊÍº·Ñ¹·Õ
ที่ผู้ขอฯ ยื่น
¤íÒ¢Í
àÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ·ÑºµÃÒ
Å§ÃÑº

äÁè¤ Ãº ¶ Çé¹

เจ้าพนักงานธุรการเสนอคําขอเปลี่ยนแปลง
ต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

àÍ¡ÊÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂãËé
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

- คําสั่งมอบหมายงาน

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

- ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงาน

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº

àÍ¡ÊÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
-¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ÊØ¢ÀÒ¾.È.
¾ 2544
¸ØÃ¡ÒÃ ·ÐàºÕÂ¹ -ÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃÇèÒ´éÇÂ
รับเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยว
¡Ñº¡ÒÃ¢ÍáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹Ø-Òµ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
¾.È.2546
¸ØÃ¡ÒÃ
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับดําเนิน
¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢(ฉบับที่ 2) ¾.È. 2548
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.È. 2545
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®¡ËÁÒÂ
เจ้าหน้าที่ áººÃÒÂ§Ò¹ (ฉบับที่ 2) ¾.È.2548
¡ÒÃµÃÇ¨ - ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
Ê¶Ò¹
เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ËÃ×Í·Ò§ÊÒ¸ÒÃ³Ð ¾.È. 2545
ÃÒÂãËÁè - กฎกระทรวงฉบับที่ 5
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7

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

เจ้าหน้าที่

(¾.È. 2553) ÇèÒ´éÇÂµÅÒ´

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé

8
ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹
¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµèÍ
µÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔÏ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ µÒÁáººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ àÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº »¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
áÅÐÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
เพื่อพิจารณาอนุญาต

àÍ¡ÊÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

àÍ¡ÊÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
ท้องถิ่น

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-Òµ
/
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ÒÁã¹ãºÍ¹Ø-Òµ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต
ในทะเบียนรับเรื่อง

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- คําสั่งมอบหมายงาน

9
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ ÒÁÍ ¹ Ø- Òµ

10
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ/

ÍÀ .4

11
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¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

ÃÐÂÐàÇÅÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ที�

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
ÃÐÂÐàÇÅÒ
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

¾.È.2548
-ÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
ÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและ
¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹Ø-Òµ¡Ô¨¡ÒÃ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
¾.È.2546
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- คําสั่งมอบหมายงาน

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

รับยืน่ คําขอโอนการ
´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการ
¾ÃéÍÁá¹ºãºÍ¹Ø-Òµà´ÔÁáÅÐàÍ¡ÊÒÃ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตทั้งของผู้รับ
ãºÍ¹Ø-ÒµáÅÐ¼ÙéÃÑºâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
µÒÁ»ÃÐàÀ·¢Í§ãºÍ¹Ø-Òµ
- เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม
µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
- ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

ÍÀ .8
ÊÍ .11

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
-¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¾
.È. 2535
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.È. 2544
-ÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ì
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและ
¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹Ø-Òµ¡Ô¨¡ÒÃ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.È.2546

2
µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í âÍ ¹ ¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ - ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ¾ÃéÍÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
1 ÇÑ¹¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการ
µÒÁ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ฉบับที่ 2) ¾.È. 2548
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

4

¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ
âÍ ¹ ¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃ/

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-ÒµâÍ¹¡ÒÃ ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¹âÂºÒÂ¼ÙéºÃÔËÒÃ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
/àÊ¹ÍËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏáÅÐ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ãËé´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามใบอนุญาต
ÀÒÂã¹ 1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

ÍÀ .4
ÊÍ .3
ÊÍ .4

เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพ.È. 2545
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®¡ËÁÒÂÇèÒ´éÇÂ

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ
5

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

ÃÑºãºÍ¹Ø-ÒµÀÒÂã¹1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢(ฉบับที่ 2) ¾.È.2548

¼Ùé¢ÍµèÍÍÒÂØãºÍ¹Ø-Òµ

- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

ลงลายมือชื่อรับ
ãºÍ¹Ø-Òµ
ã¹·ÐàºÕÂ¹ÃÑº

การจําหน่ายสินค้าในที่
ËÃ×Í·Ò§ÊÒ¸ÒÃ³Ð ¾.È. 2545
- กฎกระทรวงฉบับที่ 5(¾.È. 2553) ÇèÒ´éÇÂµÅÒ´
- คําสั่งมอบหมายงาน

95

- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับยืน่ คําขอบอกเลิก
¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนิน
¡Ô¨¡ÒÃ ¾ÃéÍÁá¹ºãºÍ¹Ø-Òµà´ÔÁ»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

2

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Å§¹ÒÁ¤Ãº¶éÇ¹
- เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน
áºº¿ÍÃìÁ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍºÍ¡àÅÔ¡ - ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ¾ÃéÍÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í º Í ¡ àÅÔ¡
¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃáÅÐ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
ÍÀ .9 -¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
ÊÍ .10 ¾.È. 2535
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
ÊØ¢ÀÒ¾.È.
¾ 2544
-ÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃÇèÒ´éÇÂ
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยว
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
¡Ñº¡ÒÃ¢ÍáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹Ø-Òµ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.È.2546

1 ÇÑ¹

3
àÊ¹ Í ¤ Òí ¢Í º Í ¡ àÅÔ¡¡ ÒÃ

4

àÍ¡ÊÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂãËé
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

àÍ¡ÊÒÃ

- คําสั่งมอบหมายงาน

¸ØÃ¡ÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

96

มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃàÊ¹Í¤íÒ¢ÍºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ - ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
ดําเนินกิจการต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับดําเนิน
¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇÂ
¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ฉบับที่ 2) ¾.È. 2548
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหารพ.È. 2545
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
µÒÁ¡®ËÁÒÂ(ฉบับที่ 2) ¾.È.2548
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่
ËÃ×Í·Ò§ÊÒ¸ÒÃ³Ð ¾.È. 2545
- กฎกระทรวงฉบับที่ 5(¾.È. 2553)
ÇèÒ´éÇÂµÅÒ´

ที�
5

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.1 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ (ÃÒÂãËÁè
)

ÃÐÂÐàÇÅÒ

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé
½èÒÂ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดทําและเสนอรายงาน ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµèÍ
µÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔÏ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ µÒÁáººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาลงนาม
การแจ้งเลิกตามที่เจ้าหน้าที่เสนอรายงาน

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- คําสั่งมอบหมายงาน

2 ÇÑ¹
6

ประทับตราวันที่อนุญาตการแจ้งเลิก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ ÒÁ¡ ÒÃá¨ §éàÅÔ¡
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ที�
1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.2 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§Ï
>กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (ÃÒÂãËÁè
)

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

รับยืน่ คําขอรับหนังสื อ
ÃÑºÃÍ §¡ ÒÃá¨ §é

2
ธุรการลงรับเรื่ อง

3
µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í ÃÑºË¹ §ÑÊ×Í
ÃÑºÃÍ §¡ ÒÃá¨ §éáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ

4

àÊ¹ Í ¤ Òí ¢Í ÃÑºË¹ §ÑÊ×Í
ÃÑºÃÍ §¡ ÒÃá¨ §é

5

6

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
µÒÁ»ÃÐàÀ·¢Í§ãºÍ¹Ø-Òµ
- เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม
µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃÅ§ÃÑº¤íÒ¢ÍÃÑºË¹Ñ§Ê×Í
- ÃÐºº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
ÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§
- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม
ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
ÍÍ¡ãºÃÑºá¨é§
¸ØÃ¡ÒÃ
ÊÍ .1
ãËé¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ·ÑºµÃÒ
Å§ÃÑº

¸ØÃ¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍÃÑº - ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
ãºÍ¹Ø-Òµ¾ÃéÍÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ ËÒ¡¤íÒ¢Í´Ñ§¡ÅèÒÇäÁè ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¶Ù¡µéÍ§¤Ãº¶éÇ¹ÊÁºÙÃ³ìãËéá¨é§¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-Òµ
·ÃÒºÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹¹ÑºáµèÇÑ¹ä´éÃÑº¤íÒ¢Í

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃàÊ¹Í¤íÒ¢ÍÃÑºË¹Ñ§Ê×Í- ÃÐºº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
รับรองการแจ้งต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม - ÃÐºº§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂãËé - คําสั่งมอบหมายงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ

àÍ¡ÊÒÃ

- ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ

àÍ¡ÊÒÃ

ทะเบียนรับเรื่อง ÃÐàºÕÂºÊÒÃºÃÃ³

- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
¾.È. 2545
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂ
ÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ฉบับที่ 2) ¾.È. 2548
-

- ÃÐàºÕÂºÊÒÃºÃÃ³
- ÃÐººÊÒÂ¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
- คําสั่งมอบหมายงาน
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
¾.È. 2545

áººÃÒÂ§Ò¹

- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

เจ้าหน้าที่

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
- ÃÐàºÕÂº ¡·Á.
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ ¡·Á.
- ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§
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มอบหมายเจ้าหน้าที่

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอรับหนังสือรับรอง
¡ÒÃá¨é§¾ÃéÍÁá¹ºàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

ที�

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.2 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§Ï
>กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (ÃÒÂãËÁè
)

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถาน
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

7
¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé

8

9

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ ÒÁÍ ¹ Ø- Òµ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
¡ÒÃµÃÇ¨Ê¶Ò¹ เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂ
ÃÒÂãËÁè ÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ฉบับที่ 2) ¾.È. 2548
เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงานการ
- ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
àÍ¡ÊÒÃ
เจ้าหน้าที่
áººÃÒÂ§Ò¹ - ¢éÍºÑ--ÑµÔ ¡·Á.
µÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµèÍËÑÇË¹éÒ
กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¡ÒÃµÃÇ¨Ê¶Ò¹ ที่ออกตาม พ.Ã.º . ¡ÒÃ
½èÒÂÏ µÒÁáººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¾.È. 2535
¾.È. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ÃÒÂãËÁè - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ ¡·Á.
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¾.È. 2535
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº - ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
àÍ¡ÊÒÃ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ áººÃÒÂ§Ò¹ - ¢éÍºÑ--ÑµÔ ¡·Á.
สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¡ÒÃµÃÇ¨Ê¶Ò¹ ที่ออกตาม พ.Ã.º . ¡ÒÃ
เพื่อพิจารณาอนุญาต
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¾.È. 2535
¾.È. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ÃÒÂãËÁè - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂ
ÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ฉบับที่ 2) ¾.È. 2548
เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต
- ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
àÍ¡ÊÒÃ
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ áººÃÒÂ§Ò¹ - ¢éÍºÑ--ÑµÔ ¡·Á.
กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
ท้องถิ่น
¡ÒÃµÃÇ¨Ê¶Ò¹ ที่ออกตาม พ.Ã.º . ¡ÒÃ
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¾.È. 2535
¾.È. 2535 áÅÐ¡®ËÁÒÂÍ×¹·Õà¡ÕÂÇ¢éÍ§
ÃÒÂãËÁè - ¡®ËÁÒÂÍ×¹·Õà¡ÕÂÇ¢éÍ§
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃá¨é§¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµãËéÁÒ
- ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ áººá¨é§¡ÒÃªíÒÃÐ - ¢éÍºÑ--ÑµÔ ¡·Á.
ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ËÒ¡¼Ùé¢ÍÏ äÁèÁÒกรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁที่ออกตาม พ.Ã.º . ¡ÒÃ
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10

ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹
¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

ที�

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.2 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§Ï
>กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (ÃÒÂãËÁè
)

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËé

11
¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ

12
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí Ë¹ §ÑÊ×Í
ÃÑºÃÍ §¡ ÒÃá¨ §é/

13
¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºË¹ §ÑÊ×Í ÃÑºÃÍ §¡ ÒÃá¨ §é

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÀÒÂã¹
15 ÇÑ¹ ãËéÂ¡àÅÔ¡¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¡ÒÃÍ¹Ø-Òµ
¾.È. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÁÒªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ - ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-Òµ
/
- ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
Å§¹ÒÁãºÍ¹Ø-Òµ
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§ - ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

ãº¹íÒªíÒÃÐ - ¢éÍºÑ--ÑµÔ ¡·Á.
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁที่ออกตาม พ.Ã.º . ¡ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¾.È. 2535
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ÊÍ .4
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ËÁÒÂàËµØกระบวนงานที่ 1 - 5 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
กระบวนงานที่ 6 - 7 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
กระบวนงานที่ 8 - 9 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
ทั้งกระบวนงาน 7 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¾.È. 2535
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที�
1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.2 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§Ï
>กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

รับยืน่ คําขอชําระ
¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁË¹ §ÑÊ×Í

2

3

4

5

µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í ª Òí ÃÐ
¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁÏ
áÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ

¼Ùáé ¨ §é

¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí Ë¹ §ÑÊ×Í
ÃÑºÃÍ §¡ ÒÃá¨ §é/
àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียม
Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§ ¾ÃéÍÁá¹ºË¹Ñ§Ê×Í
ÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§©ºÑºà´ÔÁáÅÐàÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
µÒÁ»ÃÐàÀ·¢Í§ãºÍ¹Ø-Òµ
- เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม
µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
- ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍªíÒÃÐ¤èÒ- ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¸ÃÃÁà¹ÕÂÁË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§ ¾ÃéÍÁ ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
ÊÍ .5

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãº¹íÒªíÒÃÐ¤èÒ - ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãËé¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä»ªíÒÃÐ กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-Òµ
/
ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¹âÂºÒÂ¼ÙéºÃÔËÒÃ
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ãËé´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
Å§¹ÒÁãºÍ¹Ø-Òµ
ÀÒÂã¹ 1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùéá¨é§ÃÑºË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùáé ¨ §éÃÑºË¹ §ÑÊ×Í ÃÑºÃÍ §
¡ ÒÃá¨ §é

¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

ÊÍ .4

¼Ùé¢ÍµèÍÍÒÂØãºÍ¹Ø-Òµ

ลงลายมือชื่อรับ
ãºÍ¹Ø-Òµ
ã¹·ÐàºÕÂ¹ÃÑº
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ËÁÒÂàËµØกระบวนงานที่ 1 - 5 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÑºãºÍ¹Ø-ÒµÀÒÂã¹1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
-¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¾.È. 2535
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
¾.È. 2545
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂ
ÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
ãº¹íÒªíÒÃÐ(ฉบับที่ 2) ¾.È. 2548

ที�
1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.2 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§Ï
>กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับยืน่ คําขอ
เปลี่ยนแปลงฯ

2
ธุ รการลงรับเรื่ อง
¤Ãº ¶ Çé¹

3

เสนอคําขอเปลี่ยนแปลงฯ

4
มอบหมายเจ้าหน้าที่

5

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงฯ
¾ÃéÍÁá¹ºàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃÅ§ÃÑº¤íÒ¢Í
เปลี่ยนแปลงฯ ทันทีที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอ
ÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

- ÃÐºº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจน
µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

äÁè¤ Ãº ¶ Çé¹

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃàÊ¹Í¤íÒ¢Í
เปลี่ยนแปลงต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ÁáÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ ÊÍ .12 -¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
µÃÇ¨ÊÍº·Ñ¹·Õ
¾.È. 2535
ที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอ
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃµÒÁ¡®¡ËÁÒÂÇèÒ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ ·ÐàºÕÂ¹ ´éÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ฉบับที่ 2)
»ÃÐ·ÑºµÃÒ
รับเรื่อง ¾.È.2548
Å§ÃÑº
- ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
¾.È. 2545
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- คําสั่งมอบหมายงาน

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂãËé - คําสั่งมอบหมายงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

- ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

àÍ¡ÊÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถาน
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงาน

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

เจ้าหน้าที่

áººÃÒÂ§Ò¹

¡ÒÃµÃÇ¨
Ê¶Ò¹
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

ÃÒÂµèÍ
เจ้าหน้าที่

102

6

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Å§¹ÒÁ¤Ãº¶éÇ¹

ที�

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.2 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§Ï
>กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé

7
ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹
¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï

8

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµèÍ
µÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔÏ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ µÒÁáººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ àÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº »¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น áÅÐÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
เพื่อพิจารณาอนุญาต

àÍ¡ÊÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต

àÍ¡ÊÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
ท้องถิ่น

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-Òµ
/
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ÒÁã¹ãºÍ¹Ø-Òµ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

9
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ/

10
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¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ

ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต
ในทะเบียนรับเรื่อง

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับยืน่ คําขอโอนการ
´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃ

2
µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í âÍ ¹ ¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ

4

5

¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ
âÍ ¹ ¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃ/

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.2 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§Ï
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการ
¾ÃéÍÁá¹ºãºÍ¹Ø-Òµà´ÔÁáÅÐàÍ¡ÊÒÃ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตทั้งของผู้รับ
ãºÍ¹Ø-ÒµáÅÐ¼ÙéÃÑºâÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍâÍ¹¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ¾ÃéÍÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
1 ÇÑ¹ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
µÒÁ»ÃÐàÀ·¢Í§ãºÍ¹Ø-Òµ
- เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม
µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
- ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
- ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
-¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ
ÊÍ .11 ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-ÒµâÍ¹¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
/àÊ¹ÍËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏáÅÐ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามใบอนุญาต

ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¹âÂºÒÂ¼ÙéºÃÔËÒÃ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ãËé´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ÀÒÂã¹ 1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃ

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

ÃÑºãºÍ¹Ø-ÒµÀÒÂã¹1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃ

ÊÍ .3
ÊÍ .4

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùé¢ÍµèÍÍÒÂØãºÍ¹Ø-Òµ
ลงลายมือชื่อรับ
ãºÍ¹Ø-Òµ
ã¹·ÐàºÕÂ¹ÃÑº
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ที�
1

2

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับยืน่ คําขอบอกเลิก
¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.2 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃá¨é§Ï
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนิน
¡Ô¨¡ÒÃ ¾ÃéÍÁá¹ºãºÍ¹Ø-Òµà´ÔÁ»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Å§¹ÒÁ¤Ãº¶éÇ¹
- เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน
áºº¿ÍÃìÁ
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍºÍ¡àÅÔ¡ - ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ¾ÃéÍÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í º Í ¡ àÅÔ¡¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ Ô̈¡ ÒÃáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
-¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ
ÊÍ .10 ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¾
.È. 2535
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- คําสั่งมอบหมายงาน
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ

1 ÇÑ¹
3

4

àÊ¹ Í ¤ Òí ¢Í º Í ¡ àÅÔ¡¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹
¡ Ô̈¡ ÒÃ

มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อ
µÃÇ¨ ÊÍ º

5
¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃàÊ¹Í¤íÒ¢ÍºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃ
ดําเนินกิจการต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂãËé
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

- คําสั่งมอบหมายงาน

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดทําและเสนอรายงาน
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµèÍ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ µÒÁáººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº
µÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔÏ

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาลงนาม
การแจ้งเลิกตามที่เจ้าหน้าที่เสนอรายงาน

ประทับตราวันที่อนุญาตการแจ้งเลิก

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

2 ÇÑ¹
6
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นลง
¹ ÒÁ¡ ÒÃá¨ §éàÅÔ¡

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับยืน่ คําขอรับ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

2
ธุรการลงรับเรื่ อง

3
µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í ÃÑº
ãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ

4
àÊ¹ Í ¤ Òí ¢Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

5

6

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต พร้อม
á¹ºàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Å§¹ÒÁ¤Ãº¶éÇ¹

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃÅ§ÃÑº¤íÒ¢ÍÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ
- ÃÐºº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
ทันทีที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม
ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍÃÑº
ãºÍ¹Ø-Òµ¾ÃéÍÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

- ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
- เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน
áºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
Ê¬ .1 - ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÊØÊÒ¹
µÃÇ¨ÊÍº·Ñ¹·Õ
áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹ ¾ .È. 2528
-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง
ที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอ
ÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹¾.È. 2546
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ ·ÐàºÕÂ¹ - คําสั่งมอบหมายงาน
»ÃÐ·ÑºµÃÒ
รับเรื่อง
Å§ÃÑº

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃàÊ¹Í¤íÒ¢ÍÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
ต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂãËé
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุสานและฌาปนสถาน

- คําสั่งมอบหมายงาน

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ

- ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ

àÍ¡ÊÒÃ

-

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ
106

มอบหมายเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂãËÁè
)

เจ้าหน้าที่

áººÃÒÂ§Ò¹

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุ สานและ
¬ Ò» ¹ Ê¶Ò¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂãËÁè
)
ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
กรุงเทพมหานคร เรื่องสุสานและ
¬Ò»¹Ê¶Ò¹ ¾ .È 2546

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

¡ÒÃµÃÇ¨
ÊØÊÒ¹áÅÐ
¬Ò»¹Ê¶Ò¹
ÃÒÂãËÁè

7

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé
½èÒÂ

8
ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹
¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï

9

เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงาน
ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊØÊÒ¹áÅÐ
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹ µèÍ
áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹µÒÁËÅÑ¡à¡³±ì¢Í§
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ µÒÁáººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ ¢éÍºÑ--ÑµÔÏ

àÍ¡ÊÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ àÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº »¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
สุสานและฌาปนสถานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
áÅÐÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
เพื่อพิจารณาอนุญาต

àÍ¡ÊÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต

àÍ¡ÊÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
ท้องถิ่น

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃá¨é§¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµãËéÁÒ
ÍÑµÃÒ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¡ÒÃÍ¹Ø-Òµ
¡íÒË¹´ã¹¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.È2546

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÁÒªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

àÍ¡ÊÒÃ

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

เจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

10

áººá¨é§
¡ÒÃªíÒÃÐ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

11
é

ªíÒÃÐà§Ô¹¤Ãº¶éÇ¹µÒÁÍÑµÃÒ¤èÒ

¸ØÃ¡ÒÃ

ãº¹íÒªíÒÃÐ
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¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËé
ÁÒª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ
ÁÒª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

12
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ/
àÊ¹ Í Å§¹ ÒÁãº Í ¹ Ø- Òµ

13
¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂãËÁè
)
ÃÐÂÐàÇÅÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ธรรมเนียมที่แจ้ง

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-Òµ
/
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ÒÁã¹ãºÍ¹Ø-Òµ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต
ในทะเบียนรับเรื่อง

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

Ê¬ .2

ËÁÒÂàËµØ
: -ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถานใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีที่สาม นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
µÒÁÁÒµÃÒ
12 ¾Ãº.ÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹ ¾.È. 2528
- อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 1,000 ºÒ·
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ที�
1

2

3

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับยืน่ คําขอต่ออายุ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í µèÍ Í ÒÂØ
ãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ

¼Ùµé Íè Í ÒÂØãº Í ¹ Ø- Òµ
ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

4
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ/

5

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)
ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อม - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
á¹ºãºÍ¹Ø-Òµà´ÔÁáÅÐàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº
µÒÁ»ÃÐàÀ·¢Í§ãºÍ¹Ø-Òµ
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ
- เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม
µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
- ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍµèÍÍÒÂØ - ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
ãºÍ¹Ø-Òµ¾ÃéÍÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
Ê¬ .5

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãº¹íÒªíÒÃÐ¤èÒ - ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãËé¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä»ªíÒÃÐ กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-Òµ
/
ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¹âÂºÒÂ¼ÙéºÃÔËÒÃ
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ãËé´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
Å§¹ÒÁãºÍ¹Ø-Òµ
ÀÒÂã¹ 1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùµé Íè Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

ãº¹íÒªíÒÃÐ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

Ê¬ .

- ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÊØÊÒ¹
áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹ ¾ .È. 2528
- ¢éÍºØ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่องสุสานและฌาปนสถาน
¾.È. 2546

¼Ùé¢ÍµèÍÍÒÂØãºÍ¹Ø-Òµ

ลงลายมือชื่อรับ
ãºÍ¹Ø-Òµ
ã¹·ÐàºÕÂ¹ÃÑº
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ËÁÒÂàËµØกระบวนงานที่ 1 - 5 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÑºãºÍ¹Ø-ÒµÀÒÂã¹1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
- ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÊØÊÒ¹
áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹ ¾ .È. 2528
- ¢éÍºØ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่องสุสานและฌาปนสถาน
¾.È. 2546

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂãËÁè
)

รับยืน่ คําขอรับ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

2

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต พร้อม
á¹ºàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

เจ้าหน้าที่ธุรการลงรับคําขอรับใบอนุญาต
ธุรการลงรับเรื่ อง

3

¤Ãº ¶ Çé¹

àÊ¹ Í ¤ Òí ¢Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

4
มอบหมายเจ้าหน้าที่

5

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
¤ Òí ¢Í ÃÑºãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐ
àÍ ¡ ÊÒÃ

¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

- ÃÐºº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม
ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
Ê¬ . 3

àÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ·ÑºµÃÒ
Å§ÃÑº

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

äÁè¤ Ãº ¶ Çé¹

เจ้าหน้าที่ธุรการเสนอคําขอรับใบอนุญาต
ต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂãËé - คําสั่งมอบหมายงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต
áÅÐàÍ¡ÊÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงานเสนอ
หัวหน้าฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาอนุญาต

- ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¾.Ã.º .ÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹
¾.È. 2528

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
- ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÊØÊÒ¹
áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹ ¾ .È. 2528
- ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ (¾.È. 2543)
ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒª
ºÑ--ÑµÔÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹
·ÐàºÕÂ¹ ¾.È. 2546
รับเรื่อง - ¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน
¾.È. 2546
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- คําสั่งมอบหมายงาน

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ
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6

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Å§¹ÒÁ¤Ãº¶éÇ¹
- เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน
áºº¿ÍÃìÁ

ที�
7

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂãËÁè
)

ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹ µèÍ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

8

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ àÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº »¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
àÍ¡ÊÒÃ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ
สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น áÅÐÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
เพื่อพิจารณาอนุญาต
เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

àÍ¡ÊÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
ท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ธุรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มา
ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทที่
¡íÒË¹´ã¹¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน
¾.È.2546
ªíÒÃÐà§Ô¹¤Ãº¶éÇ¹µÒÁÍÑµÃÒ¤èÒ
ธรรมเนียมที่แจ้ง

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

9
¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËé

10

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÁÒªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ

11
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ/

12

¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

ãº¹íÒªíÒÃÐ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต
ในทะเบียนรับเรื่อง

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

Ê¬ .4

111

ËÁÒÂàËµØกระบวนงานที่ 1 - 8 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
30 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

áººá¨é§
¡ÒÃªíÒÃÐ

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทําใบอนุญาต/
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ÒÁã¹ãºÍ¹Ø-Òµ

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ที�
1

2

3

4

5

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¢ÍÍ¹Ø-Òµ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÊØÊÒ¹áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹(ÃÒÂµèÍÍÒÂØ
)

รับยืน่ คําขอต่ออายุ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ Òí ¢Í µèÍ Í ÒÂØ
ãº Í ¹ Ø- ÒµáÅÐàÍ ¡ ÊÒÃ

¼Ùµé Íè Í ÒÂØãº Í ¹ Ø- Òµ
ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ/

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อม
á¹ºãºÍ¹Ø-Òµà´ÔÁáÅÐàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด
µÒÁ»ÃÐàÀ·¢Í§ãºÍ¹Ø-Òµ
- เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม
µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
- ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
Ê¬ .6

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍµèÍÍÒÂØ - ¤Ãº¶éÇ¹¶Ù¡µéÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
/
ãºÍ¹Ø-Òµ¾ÃéÍÁàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢éÍºÑ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹Ø-Òµ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãº¹íÒªíÒÃÐ¤èÒ - ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¢éÍºÑ--ÑµÔ
¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãËé¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä»ªíÒÃÐ
กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-Òµ
/
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ÒÁãºÍ¹Ø-Òµ

ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ¹âÂºÒÂ¼ÙéºÃÔËÒÃ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ãËé´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ÀÒÂã¹ 1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

ÃÑºãºÍ¹Ø-ÒµÀÒÂã¹1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

ËÁÒÂàËµØกระบวนงานที่ 1 - 5 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ãº¹íÒªíÒÃÐ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

Ê¬ .

¼Ùé¢ÍµèÍÍÒÂØãºÍ¹Ø-Òµ

ลงลายมือชื่อรับ
ãºÍ¹Ø-Òµ
ã¹·ÐàºÕÂ¹ÃÑº
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¼Ùµé Íè Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
- ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÊØÊÒ¹
áÅÐ¬Ò»¹Ê¶Ò¹ ¾ .È. 2528
- ¢éÍºØ--ÑµÔ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
เรื่องสุสานและฌาปนสถาน
¾.È. 2546

ที�
1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.4 กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง > กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับยืน่ คําร้อง

2
àÊ¹ Í ¤ Òí ÃéÍ §Ï µèÍ
ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ

3

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ขออนุญาตยื่นคําร้องขออนุญาตทําการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สถานีตํารวจนครบาลท้องที่ พร้อมเอกสาร
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

เจ้าพนักงานธุรการเสนอคําร้องฯ เพื่อให้
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
1.¤íÒÃéÍ§Ï ¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Å§¹ÒÁ
¤Ãº¶éÇ¹ áÅÐ¼èÒ¹¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡
เจ้าหน้าที่ตํารวจ
2. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
»ÃÐ¡Íº´éÇÂ
- ÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹
áÅÐÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºéÒ¹¢Í§¼Ùé¢ÍÏ
ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
- หนังสือสัญญาให้ใช้สถานที่หรือ
ÊÑ--ÒàªèÒ ¡Ã³Õ¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµäÁèÁÕ
กรรมสิทธิ�ในอาคารหรือสถานที่
ที่ขออนุญาต
- ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹Ã¶Â¹µì(¡Ã³Õà»ç¹
การโฆษณาเคลื่อนที)่
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ áºº ¦É .1 -ระเบียบปฏิบัติการยื่นคําร้องและ
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
¾.È. 2493
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤Ñº
ºÑ-ªÒ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¾Ô¨ÒÃ³Ò¤íÒÃéÍ§Ï à»ç¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±ì

ËÅÑ¡à¡³±ìà»ç¹ä»µÒÁÃÐàºÕÂº
ปฏิบัติการยื่นคําร้องและการพิจารณา
ÍÍ¡ãºÍ¹Ø-ÒµµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ
ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
¢ÂÒÂàÊÕÂ§¾
.È. 2493

àÍ¡ÊÒÃ

Ë¹½ .

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

àÍ¡ÊÒÃ

Ë¹½ .

¾Ô̈ÒÃ³ Ò¤ Òí ÃéÍ §

-
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4

áºº ¦É .2

ที�

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.4 กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง > กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
àÊ¹ Í ¤ÇÒÁàËç¹ ª Í º

5
á¨ §é¼Ù¢é Í Ï
ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

6

¼Ù¢é Í Ï ª Òí ÃÐ
¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁáÅÐ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
àÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍºµèÍ¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ
เพื่อลงนามในคําร้องฯ และออกใบอนุญาตฯ
โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทํา
ãºÍ¹Ø-Òµ¡èÍ¹àÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãº¹íÒªíÒÃÐ
ÍÑµÃÒ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãËé¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä»ªíÒÃÐ1. กรณีโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไป
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¾ÃéÍÁ¡Ñº¤íÒÃéÍ§Ï áÅÐ ã¹·íÒ¹Í§¡ÒÃ¤éÒ ©ºÑºÅÐ10 ºÒ·
ใบอนุญาตฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน
2. กรณีที่เป็นไปทํานองการค้า
ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
- โฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับละ 60 ºÒ·
- โฆษณาประจําที่ ฉบับละ 75 ºÒ·

àÍ¡ÊÒÃ

¼Ùé¢ÍÏ ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµÒÁÍÑµÃÒ¤èÒ
¼Ùé¢ÍÏ Å§¹ÒÁÃÑºãºÍ¹Ø-Òµã¹ÊèÇ¹
¸ÃÃÁà¹ÕÂÁáÅÐáÊ´§ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹µèÍ ของต้นขั้วใบอนุญาตฯ
เจ้าหน้าที่เพื่อรับใบอนุญาต และนํา
ãºÍ¹Ø-ÒµÏä»á¨é§µèÍÊ¶Ò¹ÕµíÒÃÇ¨¹¤ÃºÒÅ
ท้องที่ลงนามรับทราบก่อน จึงจะทําการ
â¦É³Ò

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ãº¹íÒªíÒÃÐ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

¸ØÃ¡ÒÃ

1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
ËÁÒÂàËµØกระบวนงานที่ 1 - 6 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
114

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
รับเรื่ องแจ้ง
¡ ÒÃ» ÃÐ¡ Í º ¡ Ô̈¡ ÒÃ

2
รับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชน

3

การตรวจสอบสถานที่

4

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2
ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
1 ÇÑ¹ - ผู้แจ้งยื่นใบแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่ 2 ¾ÃéÍÁá¹ºàÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ¡Íº
- ประเมินแรงม้าเครื่องจักรเพื่อพิจารณา
การเป็นโรงงานจําพวกที่ 2

3 ÇÑ¹ 1. ¨Ñ´·íÒ»ÃÐ¡ÒÈáÅÐ»Ô´»ÃÐ¡ÒÈÀÒÂã¹ - »ÃÐ¡ÒÈÃÑº¿Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
เวลาที่กําหนด
- ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÃÑº¿Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
7 ÇÑ¹ 2. »Ô´»ÃÐ¡ÒÈÀÒÂã¹¡íÒË¹´
15 ÇÑ¹ 3. ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÃÑº¿Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÀÒÂã¹
¡íÒË¹´
กรณีไม่ผ่านการพิจารณา ธุรการทําเรื่องคืน
¤íÒÃéÍ§ãËéá¡è¼Ùéá¨é§»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
7 ÇÑ¹ µÃÇ¨ÊÍº
- ¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºµÒÁÁÒµÃ°Ò¹¢Í§
- ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
¡ÃÁâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
- ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
- ¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹àËµØÃíÒ¤Ò- ¡ÒÃºíÒºÑ´ÁÅ¾ÔÉ
- ที่ตั้ง
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃÅ§ÃÑºãºá¨é§Ï

ธุรการลงรับเรื่ อง

¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ
¡ É³ Ð

¤Ãº ¶ Çé¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ãºá¨é§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
โรงงานจําพวกที่ 2 ¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
Å§¹ÒÁ¤Ãº¶éÇ¹
- เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่
¡íÒË¹´ã¹ãºá¨é§Ï
- ประเมินแรงม้าเครื่องจักรเพื่อ
พิจารณาการเป็นโรงงานจําพวกที่ 2
ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

äÁè¶äÁè
Ù¡¶Ù¤¡ Ãº
µéÍ ¶§ Çé¹

äÁè¶ Ù¡µéÍ §

- ÃÐºº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม
ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
Ã.§.1 -¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔâÃ§§Ò¹
เจ้าหน้าที่
¾.È. 2535
- ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ (¾.È. 2535)
ÅÇ. 24 ¡ .Â. 2535
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 15
(¾.È.2544) ÅÇ. 11 ¸ .¤. 2544
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 16
(¾.È.2545) ÅÇ. 31 ¡ .¤. 2545
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 17
- ÀÒ¾¶èÒÂ¢³ÐµÔ´»ÃÐ¡ÒÈ ¾¹Ñ¡§Ò¹ áºº 1- 4 (¾.È.2549) ÅÇ. 30 ¾.¤. 2549
เจ้าหน้าที่
áºº 5 - กฎกระทรวงฉบับที่ 8
(¾.È.2535)ÅÇ. 24 ¡ .Â. 2535

- àÍ¡ÊÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ·ÑºµÃÒ
Å§ÃÑº

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

áººµÃÇ¨
»ÃÐàÁÔ¹
สถานที่

¸ØÃ¡ÒÃ

·ÐàºÕÂ¹
รับเรื่อง

ที�
5

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ
¡ É³ Ð

¤Ãº ¶ Çé¹

Í Í ¡ àÅ¢· Ðàº ÕÂ¹ âÃ§§Ò¹
Í Í ¡ ãº ÃÑºá¨ §éáÅÐº ¹Ñ· Ö¡

6

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2
ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
äÁè¶äÁè
Ù¡¶Ù¤¡ Ãº
µéÍ ¶§ Çé¹ - à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃÍÍ¡àÅ¢·ÐàºÕÂ¹
äÁè¶ Ù¡µéÍ §
âÃ§§Ò¹
- ÍÍ¡ãºÃÑºá¨é§áÅÐºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÃÑºá¨é§
1 ÇÑ¹
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบรับแจ้งฯ

พนักงานเจ้าหน้าที่

7

8
¼Ùáé ¨ §éÏ ª Òí ÃÐ

9

º ¹Ñ· Ö¡ÃÒÂÅÐàÍ ÕÂ´ ¡ ÒÃ
ª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

10
¼Ùáé ¨ §éÏ ÃÑºãº ÃÑºá¨ §é
¡ ÒÃ» ÃÐ¡ Í º ¡ Ô̈¡ ÒÃ
โรงงานจําพวกที่ 2

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃá¨é§à¡çº¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÍÑµÃÒ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»Õà»ç¹ä»µÒÁ
ÃÒÂ»Õ
กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (¾.È.2535)
ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ
âÃ§§Ò¹ ¾.È. 2535

àÍ¡ÊÒÃ

¼Ùéá¨é§Ï ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»Õ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ
¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

ªíÒÃÐà§Ô¹¤Ãº¶éÇ¹µÒÁÍÑµÃÒ¤èÒ
ธรรมเนียมรายปีที่แจ้งเก็บ

พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดการ
- ºÑ¹·Ö¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹ãºÃÑºá¨é§Ï
ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»Õã¹ãºÃÑºá¨é§Ï (Ã.§.2) ¤Ãº¶éÇ¹
1 ÇÑ¹ (Ã.§.2 ) áÅÐã¹ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
- ดําเนินการตามขั้นตอนการรับชําระ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»Õ¢Í§¡ÃÁâÃ§§Ò¹
อุตสาหกรรมที่ www.diw.go.th
¼Ùéá¨é§Ï ÃÑºãºÃÑºá¨é§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ ผู้แจ้งฯ ลงลายมือชื่อรับใบรับแจ้งฯ
โรงงานจําพวกที่ 2 (Ã.§.2)
ในทะเบียนรับเรื่อง

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ãºá¨é§
¡ÒÃàÊÕÂ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

Ã.§.2

115

¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §éà¡ çº

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
- ดําเนินการตามขั้นตอนการออก
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
Ã.§.2
àÅ¢·ÐàºÕÂ¹âÃ§§Ò¹¢Í§¡ÃÁâÃ§§Ò¹
อุตสาหกรรมที่ www.diw.go.th
- ¨Ñ´¾ÔÁ¾ìãºÃÑºá¨é§Ï ¶Ù¡µéÍ§
¤Ãº¶éÇ¹
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
àÍ¡ÊÒÃ
¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

âÃ§§Ò¹ ¨ Ò¾Ç¡ · 2

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2
ÃÐÂÐàÇÅÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ËÁÒÂàËµØผังกระบวนงานที่ 1 - 10 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒÃÇÁ
35 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
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ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ
ÁÒª Òí ÃÐ

2
¤Ố¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁÃÒÂ»Õ

3

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกที� 2
ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹ãºá¨é§
การเสียค่าธรรมเนียมท่อนบน พร้อมยื่น
ãºÃÑºá¨é§ Ï (Ã.§.2)

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
- ¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§
พร้อมลงชื่อกํากับ

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ ãºá¨é§ -¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔâÃ§§Ò¹
¡ÒÃàÊÕÂ ¾.È. 2535
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
-กฎกระทรวงฉบับที่ 8
(¾.È.2535)ÅÇ. 24 ¡ .Â. 2535

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
- ¡ÃÍ¡ÃÒÂàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§
¤Ô´¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµÒÁáÃ§ÁéÒã¹ãºÃÑºá¨é§Ï พร้อมลงชื�อกํากับ
(Ã.§.2)
-ÍÑµÃÒ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»Õà»ç¹ä»µÒÁ
- พนักงานเจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดในใบ กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (¾.È.2535)
á¨é§¡ÒÃàÊÕÂ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ·èÍ¹ÅèÒ§
ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ
âÃ§§Ò¹ ¾.È. 2535
¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»ÕªíÒÃÐà§Ô¹¤Ãº¶éÇ¹µÒÁÍÑµÃÒ¤èÒ
ธรรมเนียมรายปีที่แจ้งเก็บ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ ãºá¨é§
¾¹Ñ¡§Ò¹
¡ÒÃàÊÕÂ
เจ้าหน้าที่ ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดการ
- ºÑ¹·Ö¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹ãºÃÑºá¨é§Ï
ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»Õã¹ãºÃÑºá¨é§Ï (Ã.§.2) ¤Ãº¶éÇ¹
(Ã.§.2 ) áÅÐã¹ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
- ดําเนินการตามขั้นตอนการรับชําระ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»Õ¢Í§¡ÃÁâÃ§§Ò¹
อุตสาหกรรมที่ www.diw.go.th
¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ÃÑºãºÃÑºá¨é§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº ¶Ù¡µéÍ§ ¤Ãº¶éÇ¹
กิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (Ã.§.2)

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ
¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃª Òí ÃÐ

4
º ¹Ñ· Ö¡ÃÒÂÅÐàÍ ÕÂ´ ¡ ÒÃ

5

ËÁÒÂàËµØผังกระบวนงานที่ 1 - 5 ได้รับใบแจ้งประกอบกิจการภายในวันที่ยื่นคําขอ
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¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃÃÑºãº
ÃÑºá¨ §éÏ (Ã.§.2)

Ã.§.2

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃá¨ §éàÅÔ¡
» ÃÐ¡ Í º ¡ Ô̈¡ ÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >¡ÃÐºÇ¹§Ò¹á¨é§àÅÔ¡»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃá¨é§àÅÔ¡»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
โรงงานจําพวกที� 2 ตามใบแจ้งทั�วไปพร้อม
á¹ºàÍ¡ÊÒÃ áÅÐãºÃÑºá¨é§ Ï(Ã.§.2)

2
µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ÇÒÁ¤Ãº ¶ Çé ¹ áÅÐ
¶Ù¡µéÍ § ¢Í §àÍ ¡ ÊÒÃáÅÐ
¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

3
¤×¹ ãº ÃÑºá¨ §é Ï
(Ã.§.2)

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
- ¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ ใบแจ้งทั่วไป -¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔâÃ§§Ò¹
พร้อมลงชื�อกํากับ
¾.È. 2535
- àÍ¡ÊÒÃá¹º¤Ãº¶éÇ¹

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
¤Ãº¶éÇ¹ áÅÐ¶Ù¡µéÍ§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ
- ตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ

- ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§
-ÍÑµÃÒ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»Õà»ç¹ä»µÒÁ
กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (¾.È.2535)
ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ
âÃ§§Ò¹ ¾.È. 2535

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ
¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

- ¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¤×¹ãºÃÑºá¨é§Ï ãËé¡Ñº
เจ้าหน้าที่
- ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃá¨é§àÅÔ¡»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃã¹
ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì

- ä´éÃÑºãºÃ.§. 2 ¤×¹¤Ãº¶éÇ¹
- ดําเนินการตามขั้นตอนการแจ้งเลิก
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í§¡ÃÁâÃ§§Ò¹
อุตสาหกรรมที่ www.diw.go.th

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

1 ÇÑ¹

118

ที�
1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >กระบวนงานแจ้งเปลี�ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (Ã.§.2)

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃá¨ §é
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ

2
บันทึกการเปลี่ยนแปลง

3

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ผู้ประกอบการแจ้งเปลี�ยนแปลงสาระสําคัญ
ã¹ãºÃÑºá¨é§ (Ã.§.2) ตามใบแจ้งทั่วไปหรือ
คําขอทั�วไป พร้อมแนบเอกสาร
áÅÐãºÃÑºá¨é§ (Ã.§.2)
Ï

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
¤Ãº¶éÇ¹ áÅÐ¶Ù¡µéÍ§¢Í§àÍ¡ÊÒÃ
1 ÇÑ¹ - บันทึกการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
´Ñ§¡ÅèÒÇã¹ãºÃÑºá¨é§Ï(Ã.§.2) Ë¹éÒ2

- ¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃÑºãºÃÑºá¨é§Ï
¼Ù»é ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃÃÑºãº ÃÑºá¨ §é
Ï

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
- ¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ ใบแจ้งทั่วไป -¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔâÃ§§Ò¹
พร้อมลงชื�อกํากับ
คําขอทั่วไป ¾.È. 2535
- àÍ¡ÊÒÃá¹º¤Ãº¶éÇ¹

- ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§
พร้อมลงชื่อกํากับ

รายการการเปลี่ยนแปลงถูกต้อง

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ
¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

¸ØÃ¡ÒÃ
¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

119

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
รับยืน่ คําขอพร้อมแบบ
¡ èÍ ÊÃéÒ§áÅÐÃÒÂ¡ ÒÃ¤ Òí ¹ Ç³

2

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.È.2542
ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
- ผู้แจ้งยื่นคําขอพร้อมแบบก่อสร้างและ
รายการคํานวณและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃÅ§ÃÑºáºº.¹¾¸.3

àÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ·ÑºµÃÒ
Å§ÃÑº

¸ØÃ¡ÒÃ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- ดําเนินการตามขั้นตอนการ
¾ÃéÍÁáºº¡èÍÊÃéÒ§áÅÐÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³áÅÐ
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢ÍÍ¹Ø-Òµ ¶éÒàÍ¡ÊÒÃ
ไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องแจ้งคืนเรื่องให้
¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÀÒÂã¹
7 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําหนังสือเสนอ

àÍ¡ÊÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

ธุ รการลงรับเรื่ อง

3
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
àÍ ¡ ÊÒÃ

4
พนักงานเจ้าหน้าที่
ทําหนังสื อแจ้งกรมธุ รกิจพลังงานเพื่อ
นัดหมายตรวจสอบสถานที่

5

6

- ÃÐºº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม
ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µÅ§¹ÒÁá¨é§¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹

·ÐàºÕÂ¹
รับเรื่อง

áºº ¾¸ .¹ .3

เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน

พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่
¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃèÇÁ¡Ñº¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹
ËÒ¡µÃÇ¨ÊÍºáÅéÇ¾ºÇèÒäÁè¶Ù¡µéÍ§
จะต้องส่งเรื่องคืนให้ผู้ขออนุญาต

ËÅÑ¡à¡³±ì¡ÒÃµÃÇ¨ µÒÁ ¾Ãº.¤Çº¤ØÁ
นํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542

àÍ¡ÊÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดทําหนังสือ

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

àÍ¡ÊÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹

120

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่ งแวดล้อมฯ ตรวจสอบ
สถานที่ร่วมกับ จนท. ¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
¤íÒÃéÍ§áºº ¾¸ .¹ .3 ¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ ¾¸ .¹ .3 -พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน
Å§¹ÒÁ¤Ãº¶éÇ¹
เจ้าหน้าที่
เชื้อเพลิง พ.È. 2542
- เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่
¡íÒË¹´ã¹áºº ¾¸ .¹ .3

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.È.2542

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่ งแวดล้อมฯ
Êè§¼Å¡ ÒÃµÃÇ¨ ÊÍ º ¾ÃéÍ Á
เรื่ องราวการขออนุญาตให้กรม

7
¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹ µÃÇ¨ ÊÍ º
´ Òé¹ à· ¤¹ Ô¤áÅÐ¤ÇÒÁ» ÅÍ ´ ÀÑ
Â
รวมทั้งแผนผังก่อสร้างและ
ÃÒÂ¡ ÒÃ¤ Òí ¹ Ç³

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ส่งผลการตรวจสอบพร้อมเรื่องราวการ
¢ÍÍ¹Ø-ÒµãËé¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹

เจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบ
ด้านเทคนิคและความปลอดภัยรวมทั้งแผนผัง
การก่อสร้างและรายการคํานวณในสถานที่
ที่ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาต

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
เจ้าหน้าที่

»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº´éÒ¹
à·¤¹Ô¤ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ á¼¹¼Ñ§¡ÒÃ
¡èÍÊÃéÒ§ ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ µÒÁ ¾Ãº
.
ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542

àÍ¡ÊÒÃ

¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹á¨é§¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºãËé»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº´éÒ¹
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ·ÃÒº
à·¤¹Ô¤ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ á¼¹¼Ñ§¡ÒÃ
¡èÍÊÃéÒ§ ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ µÒÁ ¾Ãº
.
ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542

àÍ¡ÊÒÃ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ทําหนังสือแจ้งผลการ
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËé¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-Òµ·ÃÒº

àÍ¡ÊÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

8
¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹ á¨ §é¼Å¡ ÒÃ
¾ÔÒ̈Ã³ ÒãËé

9
ÊíÒ¹ ¡Ñ§Ò¹ à¢µá¨ §é¼Å¡ ÒÃ¾Ô̈ÒÃ³ ÒãËé¼Ùé
¢Í Í ¹ Ø- Òµ

10

11
ÊíÒ¹ ¡Ñ§Ò¹ à¢µá¨ §é¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈

รับยื่นหนังสือขอนัดทดสอบถังนํ้ามัน
áÅÐÍØ»¡Ã³ì¨Ò¡¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-Òµ

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

¸ØÃ¡ÒÃ
121

ผูข้ ออนุญาตยืน่ หนังสื อขอนัดทดสอบ
ถังนํ้ามันและอุปกรณ์

»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ .¾Ãº
ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µá¨é§¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹
เพื่อนัดทดสอบถังนํ้ามันและอุปกรณ์

»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ .¾Ãº
ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542

àÍ¡ÊÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
Ø
พลังงานเพื่อนัดทดสอบ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.È.2542
ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

12
¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹ Êè§
เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการทดสอบ

กรมธุรกิจพลังงานส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุม »¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ .¾Ãº
¡ÒÃ·´ÊÍºáÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542
ถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และอุปกรณ์

àÍ¡ÊÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹á¨é§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËé
»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ .¾Ãº
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ·ÃÒº
ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542

àÍ¡ÊÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ทําหนังสือแจ้งผลการ
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËé¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-Òµ·ÃÒº

»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ .¾Ãº
ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542

àÍ¡ÊÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ทําหนังสือแจ้งผลการ
¾Ô¨ÒÃ³ÒãËé¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-Òµ·ÃÒº

»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ .¾Ãº
ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542

àÍ¡ÊÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

ผู้ขออนุญาตยื่นหนังสือขอรับใบอนุญาต
»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ .¾Ãº
พร้อมเอกสารประกันภัยต่อฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542
เมื่อก่อสร้างเสร็จ

àÍ¡ÊÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹
Ë¹Ñ§Ê×Í
เจ้าหน้าที่ ยื่นขออนุญาต
¸ØÃ¡ÒÃ

13

¡ ÃÁ¸ ØÃ¡ Ô̈¾ÅÑ
§§Ò¹ á¨ §é¼Å¡ ÒÃ
¾ÔÒ̈Ã³ ÒãËé

14
ÊíÒ¹ ¡Ñ§Ò¹ à¢µá¨ §é¼Å¡ ÒÃ
¾Ô̈ÒÃ³ ÒãËé¼¢ÙéÍ Í ¹ Ø- Òµ

15

16
ผูข้ ออนุญาตยืน่ หนังสื อขอรับ

122

ÊíÒ¹ ¡Ñ§Ò¹ à¢µá¨ §é¼Å¡ ÒÃ¾Ô̈ÒÃ³ ÒãËé¼Ùé
¢Í Í ¹ Ø- Òµ

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ãº Í ¹ Ø- Òµ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.È.2542
ÃÐÂÐàÇÅÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

17
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂãËé - มอบหมายงานเป็นไปตามคําสั่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ
มอบหมายงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อม
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

àÍ¡ÊÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่ งแวดล้อมฯ
ตรวจสอบสิ่ งปลูกสร้าง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสอบสิ่ง
»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ .¾Ãº
ปลูกสร้างตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบและ ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹
¡ ÒÃµÃÇ¨ Ï

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ àÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº »¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น áÅÐÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
เพื่อพิจารณาอนุญาต

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต
ã¹¤íÒ¢ÍÏ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
ท้องถิ่น

มอบหมายเจ้าหน้าที่
µÃÇ¨ ÊÍ º

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

18
¾¹Ñ¡§Ò¹
เจ้าหน้าที่

19

20

21
¸ ØÃ¡ ÒÃá¨ §é¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- ÒµãËé
ÁÒª Òí ÃÐ¤èÒ¸ ÃÃÁà¹ ÕÂÁ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃá¨é§¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµãËéÁÒ
»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ .¾Ãº
ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ËÒ¡¼Ùé¢ÍÏ äÁèÁÒ ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.È. 2542
ªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÀÒÂã¹
15 ÇÑ¹ ãËéÂ¡àÅÔ¡
¡ÒÃÍ¹Ø-Òµ

Ë¹Ñ§Ê×Íá¨é§
¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ãËéÁÒªíÒÃÐ¤èÒ
¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

¸ØÃ¡ÒÃ

123

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

áººá¨é§
¡ÒÃªíÒÃÐ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

22

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ãºÍ¹Ø-Òµ 1.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.È.2542
ÃÐÂÐàÇÅÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÁÒªíÒÃÐ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ªíÒÃÐà§Ô¹¤Ãº¶éÇ¹µÒÁÍÑµÃÒ¤èÒ
ธรรมเนียมที่แจ้ง

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹
ãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹
¶Ù¡µéÍ§

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ãº¹íÒªíÒÃÐ
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ

23
¸ ØÃ¡ ÒÃ¨ ´Ñ· Òí ãº Í ¹ Ø- Òµ/

24

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒãºÍ¹Ø-Òµ
/
เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
Å§¹ÒÁã¹ãºÍ¹Ø-Òµ áÅÐÊè§ÊíÒà¹Òãº
Í¹Ø-ÒµãËé¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ÀÒÂã¹
5
ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
¼Ùé¢ÍÍ¹Ø-ÒµÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ

¼Ù¢é Í Í ¹ Ø- Òµ
ÃÑºãº Í ¹ Ø- Òµ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¤Ãº¶éÇ¹ ¶Ù¡µéÍ§

ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต
ในทะเบียนรับเรื่อง

ãºÍ¹Ø-Òµ
¶Ù¡µéÍ§

¸ØÃ¡ÒÃ

ลงลายมือชื่อ
ÃÑºãºÍ¹Ø-Òµ
ã¹ÊÁØ´
ลงรับเรื่อง

¸ØÃ¡ÒÃ

¾¸ .¹ .4

ËÁÒÂàËµØผังกระบวนงานที่ 1 - 24 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
30 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
124

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
รับเรื่ องร้องเรี ยน
(» ª ª .,หน่วยงานอื่นๆ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน >กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
เจ้าพนักงานธุรการลงรับเรื่องร้องเรียน
ในทะเบียนรับเรื่องตามระเบียบงาน
ÊÒÃºÃÃ³

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม
ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ - ·ÐàºÕÂ¹ÃÑº -¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃ
»ÃÐ·ÑºµÃÒ
เรื่อง
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¾.È. 2535
Å§ÃÑº
- ¤íÒÃéÍ§
- ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÍÒËÒÃ
¾.È. 2522
- »ÃÐ¡ÒÈ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

2

3

เสนอเรื่ องต่อ
ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ

สั่งการและมอบหมาย

4

µÃÇ¨ ÊÍ º ¢éÍ à· ç̈¨ ÃÔ§áÅÐ
¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃµÃÇ¨ ÊÍ º

เจ้าพนักงานธุรการเสนอเรื่องร้องเรียนต่อ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
เพื่อพิจารณาสั่งการ

- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ -

หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณาสั่งการและ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

พิจารณาสั่งการและมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
คําสั่งมอบหมายงาน

àÍ¡ÊÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย
-ในเบื้องต้นให้ออกคําแนะนําตามแบบตรวจ
á¹Ð¹íÒ¢Í§à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹(áºº ¹Ê .1)
ให้กับผู้ที่ก่อเหตุ
- ออกคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- สั่งให้หยุดทันทีหากพบว่าเป็นอันตราย
ÃéÒÂáÃ§µèÍÊØ¢ÀÒ¾
- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢éÍà·ç¨¨ÃÔ§àÊ¹ÍµèÍ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
µÒÁáººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàËµØÃíÒ¤Ò-

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢éÍà·ç¨¨ÃÔ§
ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาตร์ เช่น
เครื่องวัดเสียง, áÊ§ , ÍÒ¡ÒÈ,
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ÍÒËÒÃ,นํ้า
´éÒ¹ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð ¡ÒÂÀÒ¾ ¨ØÅªÕÇÐ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
â´Âá¨§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢éÍÁÙÅµèÒ§æ
ที่รวบรวมมาได้ พร้อมความคิดเห็น
¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂÇèÒà»ç¹àËµØÃíÒ¤ÒËÃ×ÍäÁè ÊÁ¤ÇÃ¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂèÒ§äÃ
µèÍä»

àÍ¡ÊÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹
ÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹
·íÒ¡ÒÃ

เจ้าหน้าที่

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29
(¾.È. 2550)
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
- ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤Ñº
ºÑ-ªÒ
- คําสั่งมอบหมายงาน

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº
àËµØÃíÒ¤Ò- áºº ¹Ê .1
- áºº Ã¤ -1

125

ที�
5

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
ËÑÇË¹ Òé½èÒÂÏ àÊ¹ Í ÃÒÂ§Ò¹
¡ ÒÃµÃÇ¨ µèÍ à¨ Òé¾¹ ¡Ñ§Ò¹
ท้องถิ่น

6

ติดตามเรื่ อง
àËµØÃíÒ¤Ò-

7
ออกคําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขระงับ
àËµØÃíÒ¤Ò-

8

9

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
เรื่องร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อพิจารณา

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
àÍ¡ÊÒÃ
Ë¹½ .
áÅÐÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ

เจ้าหน้าที่ติดตามผลแก้ไขปัญหาตาม
áºº ¹Ê .1 ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃá¡éä¢¨¹äÁèà»ç¹àËµØ
à´×Í´ÃéÍ¹ÃíÒ¤Ò-áÅéÇ ãËéÃÒÂ§Ò¹
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับเพื่อเสนอ
ยุติเรื่อง พร้อมคํารับรองของผู้ร้อง/
ผลการตรวจด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
µÒÁáºº ¹Ê .1

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ออกคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขระงับเหตุรําคาญโดยให้ระยะ
àÇÅÒã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§á¡éä¢ÀÒÂã¹àÇÅÒ
ÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃ

คําสั่งที่ถูกต้องตามรูปแบบคําสั่ง
·Ò§»¡¤ÃÍ§

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่ง ฯ
ติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
หากมีการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของเจ้าหน้าที่ ในคําสั่งฯ
áÅÐ¼ÙéÃéÍ§áÅéÇ ãËéÃÒÂ§Ò¹àÊ¹Í¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
ตามลําดับเพื่อเสนอยุติเรื่อง พร้อมคํารับรอง
¢Í§¼ÙéÃéÍ§

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ áººÃÐ§Ñº

-เจ้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่ง ฯ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹ áºº »· .1 ¤Ãº¶éÇ¹
ËÒ¡äÁèÁÕ¡ÒÃá¡éä¢ ãËéÊè§´íÒà¹Ô¹¤´Õ°Ò¹½èÒ½×¹
¶Ù¡µéÍ§

àÍ¡ÊÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

เจ้าหน้าที่ áººÃÐ§Ñº
àËµØÃíÒ¤Ò-

àËµØÃíÒ¤Ò-
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µỐµÒÁ¼Å¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ
ตามคําสั่งฯ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน >กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ áºº »· .1

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
´ Òí à¹ Ô¹¤´ Õ°Ò¹
ฝ่ าฝื นคําสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

10
ติดตามเรื่ อง
àËµØÃíÒ¤Òที่ยงั ไม่สามารถยุติได้
อย่างต่อเนื่อง

11

ยุติเรื่ อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน >กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ปท.1
ãËé½èÒÂà·È¡Ô¨´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµèÍä»
-ËÒ¡¼Ùé¶¡´íÒà¹Ô¹¤´ÕäÁèÁÒãËé»Ò¡¤íÒµèÍ
¾¹Ñ¡§Ò¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÑº½èÒÂà·È¡Ô¨
จะส่งดําเนินคดีที่ สน.ท้องที่

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

เจ้าหน้าที่ติดตามเรื่องเหตุรําคาญที่ยัง
ไม่สามารถยุติได้อย่างต่อเนื่อง
ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃá¡éä¢¨¹äÁèà»ç¹àËµØÃíÒ¤Ò-áÅéÇ
ãËéÃÒÂ§Ò¹àÊ¹Í¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
ตามลําดับเพื่อเสนอยุติเรื่อง พร้อมคํารับรอง
¢Í§¼ÙéÃéÍ§
/¼Å¡ÒÃµÃÇ¨·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃì
หากไม่มีการแก้ไข ให้ออกคําสั่งเจ้าพนักงาน
พนักงานท้องถิ่นซํ้า และส่งดําเนินคดีตาม
áºº »· .1ãËé½èÒÂà·È¡Ô¨´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµèÍä»
เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารลงนามยุติเหตุรําคาญ
ให้ผู้ร้องเรียนลงนามยุติเรื่อง และจัดทํา
áººÃÐ§ÑºàËµØà´×Í´ÃéÍ¹ÃíÒ¤Òรายงานเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อ
¨Ò¡¼ÙéÃéÍ§àÃÕÂ¹
ยุติเรื่องร้องเรียน

àÍ¡ÊÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

เจ้าหน้าที่ áººÃÐ§Ñº
àËµØÃíÒ¤Ò-

àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃ
ลงชื่อยุติ
àËµØÃíÒ¤Ò¢Í§¼ÙéÃéÍ§àÃÕÂ¹

เจ้าหน้าที่

áººÃÐ§Ñº
àËµØÃíÒ¤Ò-
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ËÁÒÂàËµØกระบวนงานที่ 1 - 5 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
3 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
กระบวนงานที่ 6 - 9 ãªéÃÐÂÐàÇÅÒ
7-30 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
เจ้าหน้าที่รับคําร้อง
เพื่อตตรวจสอบ

2

ครบถ ้วน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สถานที่จาํ หน่ายอาหาร

3
ÃÍ ¼Å¡ ÒÃµÃÇ¨ SI-2

4

¾Ô̈ÒÃ³ Ò¼Å¡ ÒÃµÃÇ¨ ÊÍ º
สถานที่จาํ หน่ายอาหาร

5

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
µÅÍ´
เจ้าหน้าที่วางแผนการออกตรวจสอบ
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ - ศึกษาพื้นที่
ãªéàÇÅÒ - สถานที่ตั้ง
3 ÇÑ¹ - ÍØ»¡Ã³ì/เครื่องมือในการตรวจสอบ
ไม่

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ
สถานที่จําหน่ายอาหารทางด้านกายภาพ/
à¤ÁÕ
/¨ØÅªÕÇÐ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
ÍÒËÒÃ ¾.È. 2545
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
ÍÒËÒÃ ¾.È. 2545
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÍÒËÒÃ
.È. ¾2522

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
áºº Ê¹ .1
àÍ¡ÊÒÃ
เจ้าหน้าที่

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่

¼Å¡ÒÃµÃÇ¨SI2 ¢Í§ÀÒª¹Ð /ÍØ»¡Ã³ì/ÍÒËÒÃข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
Á×Í¼ÙéÊÑÁ¼ÑÊÍÒËÒÃ
สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
ÍÒËÒÃ ¾.È. 2545
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÍÒËÒÃ
.È. ¾2522

¼Å¡ÒÃµÃÇ¨

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ
-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
พิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่จําหน่าย สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
ÍÒËÒÃ
ÍÒËÒÃ ¾.È. 2545
- ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÍÒËÒÃ
.È. ¾2522
- à¡³±ìÁÒµÃ°Ò¹ÃéÒ¹ÍÒËÒÃÊÐÍÒ´
เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงานการ
-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ตรวจสอบสถานที่จําหน่ายอาหารต่อ
สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ µÒÁáººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨ÍÒËÒÃ ¾.È. 2545
- ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÍÒËÒÃ
.È. ¾2522
- à¡³±ìÁÒµÃ°Ò¹ÃéÒ¹ÍÒËÒÃÊÐÍÒ´

¼Å¡ÒÃµÃÇ¨

เจ้าหน้าที่

¼Å¡ÒÃµÃÇ¨

เจ้าหน้าที่

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
ÍÒËÒÃ ¾.È. 2545
-áººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
ตรวจสถานที่ ¾.È. 2535
¨íÒË¹èÒÂÍÒËÒÃข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
·Ò§´éÒ¹¡ÒÂÀÒ¾ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
à¤ÁÕ
/SI2
ÍÒËÒÃ ¾.È. 2545
-áººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
ตรวจสถานที่ ¾.È. 2535
¨íÒË¹èÒÂÍÒËÒÃข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
·Ò§´éÒ¹¡ÒÂÀÒ¾ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
à¤ÁÕ
/SI2
ÍÒËÒÃ ¾.È. 2545
-áººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
ตรวจสถานที่ ¾.È. 2535
¨íÒË¹èÒÂÍÒËÒÃข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
·Ò§´éÒ¹¡ÒÂÀÒ¾ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
à¤ÁÕ
/SI-2
ÍÒËÒÃ ¾.È. 2545
-áººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ -ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ตรวจสถานที่ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
¨íÒË¹èÒÂÍÒËÒÃÍÒËÒÃ ¾.È. 2545
·Ò§´éÒ¹¡ÒÂÀÒ¾ - ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÍÒËÒÃ
.È. ¾2522
à¤ÁÕ
/SI-2

- à¡³±ìÁÒµÃ°Ò¹ÃéÒ¹ÍÒËÒÃÊÐÍÒ´
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¨ ´Ñ· Òí ÃÒÂ§Ò¹ àÊ¹ Í
ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ
> ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº à½éÒÃÐÇÑ§ ´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ

output = ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì¢Í§¤ÙèÁ×Í
Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ-¢Í§¤ÙèÁ×Í
what :ชื่อคู่มือ
Why:¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ
/ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Who:ผู้ที่เกี่ยวข้อง
How:ขั้นตอนปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ
> ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº à½éÒÃÐÇÑ§ ´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ÃÐÂÐàÇÅÒ
Where:….
When:โอกาสที่ใช้งาน (·Ø¡¡Ã³Õ/ºÒ§¡Ã³Õ)

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ
> ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹µÃÇ¨ÊÍº à½éÒÃÐÇÑ§ ´éÒ¹¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅÍÒËÒÃ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
¼Å¡ ÒÃµÃÇ¨ ÇÔà¤ÃÒÐËì
¤Ø³ ÀÒ¾ Í Ò¡ ÒÈáÅÐàÊÕÂ§

2
เจ้าหน้าที่
ตรวจสถานที่

3

» ÃÐÊÒ¹ ¡ Í §¡ ÒÃ¨ ´Ñ¡ ÒÃ
¤Ø³ ÀÒ¾Í Ò¡ ÒÈáÅÐàÊÕÂ§

4
´ Òí à¹ Ô¹á¡ äé¢

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ�งแวดล้อม >กระบวนงานตรวจสอบเพื�อเฝ้าระวังมลพิษทางนํ�า อากาศ และเสียง

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
¡Í§¨Ñ´¡ÒÃ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈáÅÐàÊÕÂ§
á¨é§¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈáÅÐ
เสียงบริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å
¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈáÅÐàÊÕÂ§ÍÂÙèã¹à¡³±ì
àÍ¡ÊÒÃ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไป
µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--µÔÊè§àÊÃÔÁáÅÐÃÑ¡ÉÒ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.È. 2535

¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
¡Í§¨Ñ´¡ÒÃ
¾ÃÐÃÒªºÑ--µÔÊè§àÊÃÔÁáÅÐ
¤Ø³ÀÒ¾
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ÍÒ¡ÒÈáÅÐ
áËè§ªÒµÔ .È.
¾ 2535
àÊÕÂ§

เข้าตรวจสอบบริเวณถนนที่มีมลพิษ
à¡Ô¹ÁÒµÃ°Ò¹

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไป
µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ--µÔÊè§àÊÃÔÁáÅÐÃÑ¡ÉÒ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.È. 2535

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่

»ÃÐÊÒ¹¡Í§¨Ñ´¡ÒÃ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈáÅÐ
เสียง เพื่อร่วมวิเคราะห์หาแนวทางการ
á¡éä¢»Ñ-ËÒ

¤ÙèÁ×Íá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡éä¢»Ñ-ËÒ
¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈáÅÐàÊÕÂ§

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่

´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡éä¢µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ¢Í§
¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ
¤ÙèÁ×Í¡ÒÃá¡éä¢»Ñ-ËÒÁÅ¾ÔÉÍÒ¡ÒÈáÅÐ áÅÐàÊÕÂ§
เสียงจากถนนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ÁÅ¾ÔÉ áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ·ÃÒº
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ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ�งแวดล้อม >¡ÒÃµÃÇ¨¨ÑºÃ¶Â¹µì¤ÇÑ¹´íÒáÅÐàÊÕÂ§´Ñ§ÃèÇÁ¡Ñº¡Í§ºÑ§¤Ñº¡ÒÃµíÒÃÇ¨¨ÃÒ¨Ã

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
1 ÇÑ¹ พนักงานธุรการลงรับเรื่อง

ÃÑºá¼¹ ¨ Ò¡ ÊíÒ¹ ¡Ñ
สิ่ งแวดล้อม

¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂ§Ò¹
2

3

4

5

6

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
บันทึกวันลงรับเรื่อง

àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

มอบเจ้าหน้าที่
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

¨ ´Ñ· Òí á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹
ÊíÒà¹ Òá¨ §é½èÒÂà· È¡ Ô̈

´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

หัวหน้าฝ่ายฯสั่งการมอบหมายให้
1 ÇÑ¹ เจ้าหน้าที่ดําเนินการเพื่อดําเนินการ

1. ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ àÍ¡ÊÒÃ
2. ÃÐººÊÒÃºÑ-

¸ØÃ¡ÒÃ

ÃÐàºÕÂº¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

1. ÃÐººÊÒÂ¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ

àÍ¡ÊÒÃ

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ

àÍ¡ÊÒÃ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

- ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¨ÃÒ¨Ã·Ò§º¡
¾.È. òõòò
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¢¹Êè§·Ò§º¡
¾.È.òõòð
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔÊè§àÊÃÔÁáÅÐ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง
ªÒµÔ¾.È. òõóõ

¨Ñ´·íÒá¼¹»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÃÇ¨¨ÑºÃ¶Â¹µì¤ÇÑ¹´íÒ¤ÇÑ¹´íÒäÁèà¡Ô¹
50% จากเครื่องวัด
1 ÇÑ¹ และเสียงดัง ตามวัน เวลา และสถานที่
ÃÐºººÍª (BOSCH)
ที่สํานักสิ่งแวดล้อมกําหนด
àÊÕÂ§äÁèà¡Ô¹
90 à´«ÔàºÅàÍ

µÃÇ¨¨ÑºÃ¶Â¹µì¤ÇÑ¹´íÒáÅÐàÊÕÂ§´Ñ§
30 ÇÑ¹ กรณีค่าควันดําเกินมาตรฐานออกคําสั่ง
ËéÒÁãªé áÅÐãËé¹íÒÃ¶ä»á¡éä¢»ÃÑº»ÃØ§
เครี่องยนต์ภายใน óð ÇÑ¹
รายงานการปฏิบัติงานผ่านเครื่องมือสื่อสาร
ª¹Ô´¾¡¾Ò (PDA) ´éÇÂâ»Ãá¡ÃÁPDA
Main App

1. ÃÒÂ§Ò¹

PDA

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

PDA

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

ÃÒÂ§Ò¹
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ÃÒÂ§Ò¹
¼èÒ¹ PDA

1 ÇÑ¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
·ÐàºÕÂ¹Å§ÃÑºหนังสือจากสํานักสิ่งแวดล้อม
ºÑ¹·Ö¡ÇÑ¹ÃÑº
¸ØÃ¡ÒÃ
เรื่องให้ชัดเจน
เรื่อง
ÃÐàºÕÂºÊÒÃºÑ-

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡íÒ¨Ñ´áÁÅ§ »éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÑµÇì¹íÒâÃ¤
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤ä¢éËÇÑ´¹¡

ÃÐÂÐàÇÅÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

1 ÇÑ¹ พนักการธุรการลงรับเรื่อง

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจน

ÃÑº¹ âÂº ÒÂ¨ Ò¡

2

3

4

5

¡ ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍ ÁÃÑº
Ê¶Ò¹ ¡ ÒÃ³ ì©Ø¡à©Ô¹
¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ »éÍ §¡ ¹Ñ
áÅÐ¤Çº ¤ØÁÊÑµÇì¹ Òí âÃ¤
¡ Ã³ ÕÀÒÇÐ» ¡ µÔ

» ÃÐÊÒ¹ §Ò¹ ¡ ºÑ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃ
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

àÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ·ÑºµÃÒ

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

·ÐàºÕÂ¹ÃÑº

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไข้หวัดนกระดับเขต
- คําสั่งฯ โดยผอ. à¢µà»ç¹»ÃÐ¸Ò¹
7 ÇÑ¹ - จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานกับ
- ¡ÅÂØ·¸ìã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ »éÍ§¡Ñ¹âÃ¤
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ä¢éËÇÑ´¹¡ã¹ÊÑµÇì»Õ¡¢Í§ ¡·Á.
-จัดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจทําลายสัตว์ปีก
พ่นยาฆ่าเชื้อ (¡Ã³Õ»ÈØÊÑµÇìàËç¹ÇèÒ¤ÇÃ·íÒÅÒÂ
)
- àµÃÕÂÁºØ¤ÅÒ¡Ã
- คําสั่งฯ กําหนดหน้าที่ความ
3 ÇÑ¹ - àµÃÕÂÁÍ»Ø¡Ã³ìÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹âÃ¤ รับผิดชอบของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
- เตรียมการวางแผนการจัดการที่ดี
- ÃÒÂ§Ò¹¢éÍÁÙÅ¡ÒÃà½éÒÃÐÇÑ§
- เตรียมข้อมูลของสัตว์ปีกในพื้นที่
3 ÇÑ¹ - สํารวจข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่
- คําสั่งฯ กําหนดหน้าที่ความ
- ä´éÃÑº¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¨Ò¡»ÈØÊÑµÇì
รับผิดชอบของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Swab เพาะเชื้อ

1. àÍ¡ÊÒÃ
2. ÃÒÂ§Ò¹
3. คําสั่ง

¡ÅØèÁ§Ò¹ÊØ¢Ò
- ÃÒÂ§Ò¹

1. àÍ¡ÊÒÃ
2. ÃÒÂ§Ò¹

¡ÅØèÁ§Ò¹ÊØ¢Ò
-

1. àÍ¡ÊÒÃ
2. Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í
¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í

¡ÅØèÁ§Ò¹ÊØ¢Ò
-

- »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìãËé¤ÇÒÁÃÙé
1 ÇÑ¹ - »ÃÐÊÒ¹·Ò§â·ÃÈÑ¾·ì
- Êè§Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í

- á¼è¹¾Ñº â»ÊàµÍÃì
- ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃµÑ´µèÍ
- àÅ¢Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¡¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹

- àÍ¡ÊÒÃ
- Ë¹Ñ§Ê×Í»ÃÐ·Ñº
µÃÒÅ§ÃÑº

¡ÅØèÁ§Ò¹ÊØ¢Ò
-

- รายงานการปฏิบัติงานในสถานที่ต่าง
1 ÇÑ¹ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
»ÈØÊÑµÇì ÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

- ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
- áºº¿ÍÃìÁ

- àÍ¡ÊÒÃ
- ÃÒÂ§Ò¹

ภิบาลทั่วไป

ภิบาลทั่วไป

ภิบาลทั่วไป

ภิบาลทั่วไป

¡ÅØèÁ§Ò¹ÊØ¢Ò
ภิบาลทั่วไป
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6

¡ ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍ Á
ÃÐ´ ºÑà¢µ

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

1

ได้รับเรื่ องการ
» ÃÐÊÒ¹ §Ò¹ ¨ Ò¡ Ê¹ §.
» ÈØÊµÑÇì¡ · Á. àÊ¹ Í

2

3

àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡íÒ¨Ñ´áÁÅ§ »éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÑµÇì¹íÒâÃ¤
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁâÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºéÒ

ÃÐÂÐàÇÅÒ

5
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจน

àÍ¡ÊÒÃ
¸ØÃ¡ÒÃ
»ÃÐ·ÑºµÃÒÅ§ÃÑº

·ÐàºÕÂ¹ÃÑº àÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹

- หัวหน้าฝ่ายพิจารณาสั่งการมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ

- ÃÐàºÕÂ¹ÊÒÃºÃÃ³
- ÃÐººÊÒÂ§Ò¹ºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ

- àÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹

- หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณาสั่งการและมอบ
ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ

- พิจารณาสั่งการและมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่จัดทําแผนการดําเนินการ
ตามคําสั่งมอบหมายงาน

- àÍ¡ÊÒÃá¼¹
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
- คําสั่งกําหนด
หน้าที่ความ
ÃÑº¼Ô´ªÍº

- ÃÐàºÕÂ¹ÊÒÃºÃÃ³
- ÃÐººÊÒÂ§Ò¹ºÑ§¤Ñº
ºÑ-ªÒ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ¾Ãº.âÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºéÒ
¾.È.2535

- คําสั่งกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

- àÍ¡ÊÒÃ
- á¼è¹»éÒÂ
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

1. เตรียมสถานที่
2. àµÃÕÂÁ¤¹
3. àµÃÕÂÁ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
4. »ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÈÙ¹ÂìÏ
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
10 ÇÑ¹ 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
3.เจ้าหน้าที่ สนง.»ÈØÊÑµÇì
4. ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹»éÍ§¡Ñ¹âÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºéÒ
1. จํานวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
2. จํานวนวัคซีนที่ใช้

1. คําสั่งกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของ - àÍ¡ÊÒÃ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
2. á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁ
ÊÑµÇì¹íÒâÃ¤
- ÃÒÂ§Ò¹
- áºº¿ÍÃìÁ

¸ØÃ¡ÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

- คําสั่ง
- àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

- คําสั่ง
- àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย ÃÒÂ§Ò¹
สิ่งแวดล้อม
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ

- áººÃÒÂ§Ò¹
- ÃÙ»¶èÒÂ
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6

ÃÒÂ§Ò¹ ¼Å
¼Å¡ ÒÃ´ Òí à¹ Ô¹§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

- เจ้าพนักงานธุรการรับเรื่อง

ÁÍ º ËÁÒÂ
เจ้าหน้าที่

¨ ´Ñ· Òí á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

1 ÇÑ¹

1 ÇÑ¹

4

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡íÒ¨Ñ´áÁÅ§ »éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÑµÇì¹íÒâÃ¤
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁâÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºéÒ

ÃÐÂÐàÇÅÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

136

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

1
ÃÇº ÃÇÁ¢éÍ ÁÙÅ

2
à¢ÕÂ¹ â¤Ã§¡ ÒÃ
á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

3
àµÃÕÂÁÇÑ
Ê ´ Ø/Í Ø»¡ Ã³ ì
àÍ ¡ ÊÒÃá¼è¹ ¾Ñ
º

ÃÐÂÐàÇÅÒ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡íÒ¨Ñ´áÁÅ§ »éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÑµÇì¹íÒâÃ¤
>¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁä¢éàÅ×Í´ÍÍ¡
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

- ªØÁª¹
1 ÇÑ¹ - âÃ§àÃÕÂ¹
- สถานที่สาธารณะ
- Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
- ÈÒÊ¹Ê¶Ò¹

ËÅÑ¡¡ÒÃà¢ÕÂ¹â¤Ã§¡ÒÃ
7 ÇÑ¹ 1. ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
2. ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
3. à»éÒËÁÒÂ
4. ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
5. ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
6. §º»ÃÐÁÒ³
7. ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ä´éÃÑºÍ¹ØÁÑµÔâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ò¡¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ
- àÍ¡ÊÒÃ
¡ÒÃà¢µ

»¯ÔºÑµÔ§Ò¹àªÔ§ÃØ¡

1. á¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

- àÍ¡ÊÒÃ

¡ÅØèÁ§Ò¹ÊØ¢Ò
ภิบาลทั่วไป

- ÃÒÂ§Ò¹¨íÒ¹Ç¹ªØÁª¹
ในพื้นที่
- ÃÒÂ§Ò¹¨íÒ¹Ç¹Ã.Ã. ในพื้นที่
- ÃÒÂ§Ò¹¨íÒ¹Ç¹Ê¶Ò¹
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
- ÃÒÂ§Ò¹¨íÒ¹Ç¹ÈÒÊ¹Ê¶Ò¹

เจ้าหน้าที่ฝ่าย ËÅÑ¡¡ÒÃ
สิ่งแวดล้อม à¢ÕÂ¹
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ
â¤Ã§¡ÒÃ
¡ÅØèÁ§Ò¹ÊØ¢Ò
ภิบาลทั่วไป

- â¤Ã§¡ÒÃá¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
- คําสั่งกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
- ¾Ãº.¡ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¾.È.2535

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ
¡ÅØèÁ§Ò¹ÊØ¢Ò
ภิบาลทั่วไป

áºº¿ÍÃìÁ DHF 3/53
DHF 4/53
ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

เจ้าหน้าที่ฝ่าย

133

1 ÇÑ¹ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
1. เครื่องพ่นหมอกควัน นํ้ามันเบนซิน - àÍ¡ÊÒÃ
àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁã¹¡ÒÃÍÍ¡»¯ÔºÑµÔ§Ò¹́Õà«Å
µÒÁá¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ 2. ·ÃÒÂÍÐàºµ
¤Çº¤ØÁ¡ÒÃá¾ÃèÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤ä¢é
3. เอกสารแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับไข้
àÅ×Í´ÍÍ¡
àÅ×Í´ÍÍ¡

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

4
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ àª Ô§ÃØ¡
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ àª Ô§ÃÑº

5

ÃÒÂ§Ò¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡íÒ¨Ñ´áÁÅ§ »éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÑµÇì¹íÒâÃ¤
>¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁä¢éàÅ×Í´ÍÍ¡
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

1 ÇÑ¹ 1. à½éÒÃÐÇÑ§»éÍ§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤ä¢éàÅ×Í2́. ÃÒÂ§Ò¹DHF 4/53
ÍÍ¡µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
3. ÃÒÂ§Ò¹DHF 3/53
2. ¡ÒÃÊÃéÒ§à¤Ã×Í¢èÒÂ
3. ·íÒÅÒÂáËÅè§à¾ÒÐ¾Ñ¹¸ìÂØ§
4. Ã³Ã§¤ì»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹àªÔ§ÃÑº
¡Ã³ÕÃéÍ§àÃÕÂ¹ËÃ×ÍÁÕÃÒÂ§Ò¹¼Ùé»èÇÂ
ä¢éàÅ×Í´ÍÍ¡ (Ã§. 506)
1 ÇÑ¹ ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¼¹ãËé
¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µáÅÐÊíÒ¹Ñ¡Í¹ÒÁÑÂ·ÃÒº

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

สิ่งแวดล้อม
áÅÐÊØ¢ÒÀÔºÒÅ
¡ÅØèÁ§Ò¹ÊØ¢Ò
ภิบาลทั่วไป

- àÍ¡ÊÒÃ

¡ÅØèÁ§Ò¹ÊØ¢ÒÃÒÂ§Ò¹¼Å
ภิบาลทั่วไป ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
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ที�
1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
à¢ÕÂ¹ â¤Ã§¡ ÒÃ
á¼¹ ¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

2
àµÃÕÂÁÇÑ
Ê ´ Ø/Í Ø»¡ Ã³ ì
àÍ ¡ ÊÒÃ á¼è¹ ¾Ñ
º

3

ÃÒÂ§Ò¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
3 ÇÑ¹ â¤Ã§¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁáÁÅ§ÊÒ» áÁÅ§ÇÑ¹
Ë¹Ù µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃà¢ÕÂ¹â¤Ã§¡ÒÃ
1. ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
2. ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
3. à»éÒËÁÒÂ
4. ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
5. ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
6. §º»ÃÐÁÒ³
7. ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 ÇÑ¹ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เตรียมความพร้อม
ã¹¡ÒÃÍÍ¡»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁá¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
»éÍ§¡Ñ¹ ¤Çº¤ØÁáÁÅ§ÊÒ» áÁÅ§ÇÑ¹ Ë¹Ù

1 ÇÑ¹ »¯ÔºÑµÔ§Ò¹àªÔ§ÃØ¡
1. ·íÒÅÒÂáËÅè§à¾ÒÐ¾Ñ¹¸Øì
2. Ã³Ã§¤ì»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹àªÔ§ÃÑº
¡Ã³ÕÃéÍ§àÃÕÂ¹ÊÑµÇìáÅÐáÁÅ§¹íÒâÃ¤
ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¼¹ãËé
1 ÇÑ¹ ¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ·ÃÒº

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
à¢ÕÂ¹â¤Ã§¡ÒÃµÒÁËÅÑ¡¡ÒÃà¢ÕÂ¹àÍ¡ÊÒÃ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย ËÅÑ¡¡ÒÃ
โครงการ เนื้อหา ครอบคลุม
â¤Ã§¡ÒÃ
สิ่งแวดล้อมฯ à¢ÕÂ¹
áÅÐ¶Ù¡µéÍ§
ที่ได้รับ
â¤Ã§¡ÒÃ
ÁÍºËÁÒÂ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
โครงการที่เขียน
àÊÃç¨áÅéÇ

1. เอกสาร แผ่นพั้บ
2. ¡Ã§´Ñ¡Ë¹Ù
3. เครื่องพ่นยา

àÍ¡ÊÒÃ
ÍØ»¡Ã³ì

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ
ที่ได้รับ
ÁÍºËÁÒÂ

á¼¹¡ÒÃ
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÃÒÂ§Ò¹ ¶Ù¡µéÍ§ ªÑ´à¨¹

µÃÇ¨ÊÍº
àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ
ที่ได้รับ
ÁÍºËÁÒÂ

ÃÒÂ§Ò¹

¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ ªÑ´à¨¹

µÃÇ¨ÊÍº
àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ
ที่ได้รับ
ÁÍºËÁÒÂ

ÃÒÂ§Ò¹¼Å ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¼¹

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁá¼¹

135

4

» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ àª Ô§ÃØ¡
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ àª Ô§ÃÑº

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡íÒ¨Ñ´áÁÅ§ »éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÑµÇì¹íÒâÃ¤
>¡ÃÐºÇ¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÑµÇì¹íÒâÃ¤

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

1
¨ ´Ñ· Òí â¤Ã§¡ ÒÃ/
¡ Ô̈¡ ÃÃÁ

2
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃµÒÁ
â¤Ã§¡ ÒÃ¡ Ô̈¡ ÃÃÁ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃá¾ÃèÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤µÔ´µèÍµèÒ§
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤àÍ´Êì
æ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃá¾Ãè
ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤àÍ´ÊìµÒÁ¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂ
2 ÇÑ¹ ã¹áµèÅÐ»ÕàÊ¹Í¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ

ÃÒÂ§Ò¹ ¼Å

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
àÍ¡ÊÒÃ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
โครงการหนังสือสั่งการ
สิ่งแวดล้อม
¡ÅØèÁ§Ò¹
ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ
ทั่วไป
àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
¡ÅØèÁ§Ò¹
ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ
ทั่วไป

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
¡ÅØèÁ§Ò¹
ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ
ทั่วไป

ดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่
7 ÇÑ¹ ¡íÒË¹´äÇéã¹â¤Ã§¡ÒÃÏ ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁ

1 ÇÑ¹ ÃÇºÃÇÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ
ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁ

3

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
¼ÙéºÃÔËÒÃÍ¹ØÁÑµÔâ¤Ã§¡ÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹
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ที�

1

2

3

4

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

ÃÇº ÃÇÁ¢ Íé ÁÙÅ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃá¾ÃèÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤µÔ´µèÍµèÒ§
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤ä¢éËÇÑ´ãË-è
æ

ÃÐÂÐàÇÅÒ

1 ÇÑ¹

¨íÒ¹Ç¹¢éÍÁÙÅ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ

ÃÒÂ§Ò¹¨Ò¡½èÒÂ¡ÒÃ
ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ½èÒÂ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹

àÍ¡ÊÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹

á¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ
§Ò¹

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ

1 ÇÑ¹

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
µÒÁá¼¹

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ

ÃÒÂ§Ò¹
ÀÒ¾¶èÒÂ

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมฯ

ÃÒÂ§Ò¹
àÍ¡ÊÒÃ

àµÃÕÂÁÍ Ø»¡ Ã³ ì
àÍ ¡ ÊÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ

เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์การป้อง
¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤ä¢éËÇÑ´ãË-è
µÒÁ¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂ

µÅÍ´»Õ 1. ออกปฏิบัติงานตามแผนเพื่อการประชา
§º»ÃÐÁÒ³ ÊÑÁ¾Ñ¹¸ìä»ÂÑ§¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂ
2. นําแผ่นพับความรู้ในการปฏิบัติต่อเพื่อ
»éÍ§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบ
¤ØÁâÃ¤
1 ÇÑ¹

5

1. âÃ§àÃÕÂ¹
2. ªØÁª¹áÍÍÑ´ ªØÁª¹ºéÒ¹¨Ñ´ÊÃÃ
3. ºéÒ¹¾Ñ¡¤¹§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§
4. µÅÒ´

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

1 ÇÑ¹
à¢ÕÂ¹ á¼¹
» ÃÐª ÒÊÑÁ¾Ñ
¹ ¸ì

» ¯ÔºµÑÔ¡ÒÃµÒÁá¼¹

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

- ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹
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ที�
1

2

3

4

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

ÃÇº ÃÇÁ¢ Íé ÁÙÅ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃá¾ÃèÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤µÔ´µèÍµèÒ§
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤ÍØ¨¨ÒÃÐÃèÇ§
æ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
1 ÇÑ¹ 1. âÃ§àÃÕÂ¹
2. ªØÁª¹áÍÍÑ´ ªØÁª¹ºéÒ¹¨Ñ´ÊÃÃ
3. ºéÒ¹¾Ñ¡¤¹§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§
4. µÅÒ´

á¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ
§Ò¹

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม

1 ÇÑ¹

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
µÒÁá¼¹

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม

ÃÒÂ§Ò¹
ÀÒ¾¶èÒÂ

àÍ¡ÊÒÃ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม

ÃÒÂ§Ò¹
àÍ¡ÊÒÃ

àµÃÕÂÁÍ Ø»¡ Ã³ ì
àÍ ¡ ÊÒÃ

µÅÍ´»Õ 1. ออกปฏิบัติงานตามแผนเพื่อการประชา
§º»ÃÐÁÒ³ ÊÑÁ¾Ñ¹¸ìä»ÂÑ§¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂ
2. นําแผ่นพับความรู้ในการปฏิบัติต่อเพื่อ
»éÍ§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบ
¤ØÁâÃ¤

ÃÒÂ§Ò¹

- ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹

àÍ¡ÊÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹
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เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์การป้อง
¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤¨¨ÒÃÐÃèÇ§
µÒÁ¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂ

1 ÇÑ¹
5

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ÃÒÂ§Ò¹¨Ò¡½èÒÂ¡ÒÃ
สิ่งแวดล้อม
ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ½èÒÂ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹

1 ÇÑ¹
à¢ÕÂ¹ á¼¹
» ÃÐª ÒÊÑÁ¾Ñ
¹ ¸ì

» ¯ÔºµÑÔ¡ÒÃµÒÁá¼¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
¨íÒ¹Ç¹¢éÍÁÙÅ

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

1

ÃÑº¹ âÂº ÒÂ¨ Ò¡
¡ ÃØ§à· ¾Ï

2

3

4

5

6

àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

มอบหมายเจ้าหน้าที่
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

ÃÇº ÃÇÁ¢ Íé ÁÙÅ

à¢ÕÂ¹ â¤Ã§¡ ÒÃá¼¹
¡ ÒÃ» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍ Á
àÍ ¡ ÊÒÃ/ÇÑ
Ê ´ ØÍØ»¡ Ã³ ì

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÒÃàÊ¾µÔ´
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹ÂÒàÊ¾µÔ´(áÍÁà¿µÒÁÕ¹)

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
1 ÇÑ¹ พนักงานธุรการลงรับเรื่อง

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
บันทึกวันรับเรื่องให้ชัดเจน

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ·Ñº
¸ØÃ¡ÒÃ
·ÐàºÕÂ¹ÃÑº Ë¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡Ë¹èÇÂ§Ò¹
µÃÒÅ§ÃÑº
ที่เกี่ยวข้อง

1 ÇÑ¹ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂ§Ò¹

1. ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
2. ÃÐàºÕÂºÊÒÃºÑ-

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

1 ÇÑ¹ หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณาสั่งการและมอบ
หมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดทํา
â¤Ã§¡ÒÃÏ ãËé¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

1. คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

1. àÍ¡ÊÒÃ
2. คําสั่ง

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ

1. สถานประกอบการในพื้นที่
1 ÇÑ¹ 2. โรงเรียนในพื้นที่

¨íÒ¹Ç¹¢éÍÁÙÅ

àÍ¡ÊÒÃ

¨Ñ´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃÏ àÊÍ¹¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
1 ÇÑ¹ à¢µ¾Ô¨ÒÃ³Òâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÃéÍÁá¼¹
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ËÅÑ¡¡ÒÃà¢ÕÂ¹â¤Ã§¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ
ÊØ¢ÒÀÔºÒÅËÃ×Í
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ á¼¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹
ÊØ¢ÒÀÔºÒÅËÃ×Í
â¤Ã§¡ÒÃ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ áººµÃÇ¨
ÊØ¢ÒÀÔºÒÅËÃ×Í
»ÑÊÊÒÇÐ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

µÒÁá¼¹ 1. ออกปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดเพื่อ

á¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

àÍ¡ÊÒÃ

½èÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

â¤Ã§¡ÒÃÏ

á¼¹µÃÇ¨»ÑÊÊÒÇÐ
Ë¹Ñ§Ê×Í¶Ö§Ê¹.ในพื้นที่
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ÈµÊ.¡·Á .
139

1. àµÃÕÂÁ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁá¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔªØ´µÃÇ¨»ÑÊÊÒÇÐ
1 ÇÑ¹ §Ò¹
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
2. แผ่นพับความรู้เรื่องยาเสพติด
Ë¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡ ÈµÊ.¡·Á .
3. ªØ´µÃÇ¨»ÑÊÊÒÇÐ
หนังสือประสานงานหน่วยงานที่
4. áºº¿ÍÃìÁ¡ÒÃµÃÇ¨»ÑÊÊÒÇÐ
เกี่ยวข้อง
5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. »ÃÐÊÒ¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

ÃÐàºÕÂºÊÒÃºÑÃÐººÊÒÂ§Ò¹ºÑ§¤Ñº
ºÑ-ªÒ

- ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ áººµÃÇ¨

áººµÃÇ¨»ÑÊÊÒÇÐ

ที�
7

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ µÒÁá¼¹

8

ÃÒÂ§Ò¹ ¼Å¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÒÃàÊ¾µÔ´
>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹ÂÒàÊ¾µÔ´(áÍÁà¿µÒÁÕ¹)

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ
¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃèÇÁ¡Ñº½èÒÂà·È¡Ô¨ หนังสือสั่งการจาก ศตส.
§Ò¹ µíÒÃÇ¨
áººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨
2. á¨¡á¼è¹¾ÑºãËé¤ÇÒÁÃÙéÂÒàÊ¾µÔ´ãËé
â·É
3. µÃÇ¨»ÑÊÊÒÇÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹Ê¶Ò¹
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
4. ¨Ñ´ÍºÃÁãËé¤ÇÒÁÃÙéã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃ Ê¶Ò¹ºÑ¹à·Ô§
1 ÇÑ¹ ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ ÃÒÂ§Ò¹
ãËé¼ÙéÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µÃÑº·ÃÒº
ÀÒ¾¶èÒÂ

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ
µÃÇ¨»ÑÊÊÒÇÐ
ÊØ¢ÒÀÔºÒÅËÃ×Í
»ÑÊÊÒÇÐ
- ¨íÒ¹Ç¹Ê¶Ò¹ เจ้าหน้าที่
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
Í¹ÒÁÑÂ
ที่ได้ตรวจสอบ

àÍ¡ÊÒÃ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ àÍ¡ÊÒÃ
ÊØ¢ÒÀÔºÒÅËÃ×Í
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ÃÒÂ§Ò¹
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ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

1

ÃÑº¹ âÂº ÒÂ¨ Ò¡
¡ ÃØ§à· ¾Ï

2
3

àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

มอบเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ

4
แต่งตั้งคณะกรรมการ
¤ØÁé ¤ÃÍ §ÊØ¢ÀÒ¾¼ÙäéÁèÊÙº
บุหรี่ / ¨ ´Ñ» ÃÐª ØÁ

5

ÃÇº ÃÇÁ¢ Íé ÁÙÅ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
1 ÇÑ¹ พนักงานธุรการลงรับเรื่อง

1 ÇÑ¹ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂ§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
บันทึกวันรับเรื่องให้ชัดเจน

1. ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
àÍ¡ÊÒÃ
2.ÃÐººÊÒÃºÑ1. ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
àÍ¡ÊÒÃ
2. คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
คําสั่งฯ
àÍ¡ÊÒÃ
Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ-»ÃÐªØÁ

1 ÇÑ¹ หัวหน้าฝ่ายฯสั่งการมอบหมายให้เจ้า
หน้าที่ดําเนินการเพื่อเขียนโครงการ/
á¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
/ออกคําสั่งแต่งตั้งกรรมการ
7 ÇÑ¹ 1. ¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº´éÇÂ
1. ¼Í.à¢µ
2. ¼¡¡ .Ê¹ .
3. ¼Í.ÂÒÊÙº
4. ¼Í.กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
5. ÊÊÊ .
6. หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับมอบหมาย
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
2. ¨Ñ´»ÃÐªØÁ
1. สถานที่สาธารณะ 6 ¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂ
Ë¹Ñ§Ê×Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹
3 ÇÑ¹ 1.âÃ§àÃÕÂ¹
2.âÃ§áÃÁ
3.âÃ§¾ÂÒºÒÅ
4.Ê¶Ò¹ºÑ¹à·Ô§
5.âÃ§àÃÕÂ¹¡Ç´ÇÔªÒ
6.ËéÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤éÒ
เขียนโครงการสถานที่สาสาธารณะปลอด

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
¸ØÃ¡ÒÃ
ทะเบียนรับเรื่อง Ë¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡ Ê¹Í .
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ·Ñº
µÃÒÅ§ÃÑº
ÃÐàºÕÂºÊÒÃºÑ-

1. ËÅÑ¡¡ÒÃà¢ÕÂ¹â¤Ã§¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ

ÃÐàºÕÂº¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
คําสั่งระเบียบการบริหาร
ÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

เจ้าหน้าที่อนามัย
ËÑÇË¹éÒ½èÒÂÏ แบบคําสั่ง
¼Í.à¢µ

คําสั่งฯ
Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ-»ÃÐªØÁ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ

Ë¹Ñ§Ê×Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹

เจ้าหน้าที่อนามัย
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à¢ÕÂ¹ â¤Ã§¡ ÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÒÃàÊ¾µÔ´
>กระบวนงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี�

àÍ¡ÊÒÃ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ â¤Ã§¡ÒÃ

â¤Ã§¡ÒÃ

ที�
6

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
à¢Â¹ â¤Ã§¡ ÒÃ
á¼¹ » ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

7

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍ Á

8

9

» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹ µÒÁá¼¹

¨ ´Ñ» ÃÐª ØÁ¤³ Ð¡ ÃÃÁ¡ ÒÃ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÒÃàÊ¾µÔ´
>กระบวนงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี�

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
1 ÇÑ¹ ควันบุหรี่ลดโรค เพื่อดําเนินการประชา
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì µÃÇ¨á¹Ð¹íÒ µÃÇ¨¨Ñº
1. ¾Ãº.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
¾.È.2535
2. ประกาศกระทรวงฉบับที่ 19
3. คําสั่ง เขตปลอดควันบุหรี่
4. สติ�กเกอร์ แผ่นพับ
5. áºº¿ÍÃìÁ¡ÒÃà¢éÒµÃÇ¨ÊÍº á¹Ð¹íÒ
6. àµÃÕÂÁ¤¹
1. µÃÇ¨ÊÍº á¹Ð¹íÒ
1 ÇÑ¹ 2. »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
3. µÃÇ¨¨Ñº
4. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขต
จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ หลัง
1 ÇÑ¹ ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

เจ้าหน้าที่อนามัย

¾Ãº.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
¾.È.2535
ประกาศกระทรวงฉบับที่ 19
àÍ¡ÊÒÃ
áºº¿ÍÃìÁ

àÍ¡ÊÒÃ

คําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจาก
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ-ÍºÃÁ

àÍ¡ÊÒÃ

คําสั่งฯ
Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ-»ÃÐªØÁ

àÍ¡ÊÒÃ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ áºº¿ÍÃìÁ¡ÒÃ

¾Ãº.¤ØéÁ¤ÃÍ§¼ÙéäÁèÊÙº
เจ้าหน้าที่อนามัย µÃÇ¨ ´íÒá¹Ð¹íÒ บุหรี่ พ.È.2535
¢Í§à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ ประกาศกระทรวงฉบับที่ 19
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ

คําสั่ง

เจ้าหน้าที่อนามัย

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ คําสั่งหนังสือ
เจ้าหน้าที่อนามัย

เชิญประชุมรายชื่อลงทะเบียน

áººµÃÇ¨»ÑÊÊÒÇÐ
10

ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹ ¡ ÒÃ
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

- ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ
µÃÇ¨»ÑÊÊÒÇÐ
- ¨íÒ¹Ç¹Ê¶Ò¹ »ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ที่ได้ตรวจสอบ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ áººµÃÇ¨
ÊØ¢ÒÀÔºÒÅËÃ×Í
»ÑÊÊÒÇÐ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ
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1. ออกปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดเพื่อ
á¼¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
1 ÇÑ¹ ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃèÇÁ¡Ñº½èÒÂà·È¡Ô¨
หนังสือสั่งการจาก ศตส.
µíÒÃÇ¨
áººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨
2. á¨¡á¼è¹¾ÑºãËé¤ÇÒÁÃÙéÂÒàÊ¾µÔ´ãËéâ·É
3. µÃÇ¨»ÑÊÊÒÇÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹Ê¶Ò¹
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
4. ¨Ñ´ÍºÃÁãËé¤ÇÒÁÃÙéã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃ Ê¶Ò¹ºÑ¹à·Ô§

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

1

ÃÑº¹ âÂº ÒÂ
¨ Ò¡ ¡ · Á.

ÃÐÂÐàÇÅÒ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁÊÒÃàÊ¾µÔ´
>กระบวนงานควบคุมบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

1 ÇÑ¹ พนักงานธุรการลงรับเรื่อง

3

4

5

àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

มอบเจ้าหน้าที่
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍ Á

´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

ÃÒÂ§Ò¹

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ºÑ¹·Ö¡ÇÑ¹ÃÑº
เรื่องให้ชัดเจน

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

1 ÇÑ¹

1. ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
2. ÃÐººÊÒÃºÑ-

ÃÐàºÕÂº¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

หัวหน้าฝ่ายฯสั่งการมอบหมายให้เจ้า
1 ÇÑ¹ หน้าที่ดําเนินการเพื่อดําเนินการประชา
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

1. ÃÐººÊÒÂ¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
àÍ¡ÊÒÃ
2. คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ

คําสั่ง
ÃÐàºÕÂº

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

¾Ãº.
á¼è¹¾Ñº

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

¾Ãº.ควบคุมเครื่องดื่ม
áÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾ .È2551

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

ÃÒÂ§Ò¹

1. àµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃ á¼è¹¾Ñº
3 ÇÑ¹ 2. àµÃÕÂÁ¤¹

µÅÍ´»Õ 1.»ÃÐªÒÊÑÁ¸Ñ¹¸ì
§º»ÃÐÁÒ³ 2.µÃÇ¨ á¹Ð¹íÒ

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
6

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ

บันทึกวันลงรับเรื่อง

¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂ§Ò¹
2

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

1 ÇÑ¹

àÍ¡ÊÒÃ

พระราชบัญญัติต้องควบคุมเครื่องดื่ม
áÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾ .È.251

1. ÃÒÂ§Ò¹
2. ÀÒ¾¶èÒÂ

àÍ¡ÊÒÃ

·ÐàºÕÂ¹Å§ÃÑº Ë¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡ Ê¹Í .
เรื่อง
ÃÐàºÕÂºÊÒÃºÑ-
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ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

1

ÃÑº¹ âÂº ÒÂ¨ Ò¡ ¡ · Á.

2

3

มอบเจ้าหน้าที่
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

ÇÒ§á¼¹ ¡ ÒÃ
àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃéÍ Á
» ¯ÔºµÑÔ§Ò¹

5

»´ Òí¯Ô
à¹º Ô¹µÑÔ§¡ Ò¹ÒÃ
»µÒÁá¼¹
¯ÔºµÑÔ§Ò¹

1 ÇÑ¹

พนักงานธุรการลงรับเรื่อง

บันทึกวันลงรับเรื่อง

1 ÇÑ¹

¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÍºËÁÒÂ§Ò¹

1. ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
2. ÃÐººÊÒÃºÃÃ³

ÃÐººµÔ´µÒÁ/ ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
»ÃÐàÁÔ¹¼Å
ºÑ¹·Ö¡ÇÑ¹ÃÑº ¸ØÃ¡ÒÃ
·ÐàºÕÂ¹Å§ÃÑº Ë¹Ñ§Ê×Í¨Ò¡ Ê¹Í .
เรื่องให้ชัดเจน
เรื่อง
ÃÐàºÕÂºÊÒÃºÑàÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹

หัวหน้าฝ่ายฯสั่งการมอบหมายให้เจ้า
1. ÃÐººÊÒÂ¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
àÍ¡ÊÒÃ
หน้าที่ดําเนินการเพื่อดําเนินการประชา
2. คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม
3 ÇÑ¹ 1.คําสั่ง
àÍ¡ÊÒÃ
2.Ë¹Ñ§Ê×ÍàªÔ-»ÃÐªØÁ
3. àÍ¡ÊÒÃãËé¤ÇÒÁÃÙé
4. ÊÃéÒ§à¤Ã×Í¢èÒÂ¤ØéÁ¤ÃÍ§¼ÙéºÃÔâÀ¤
µÅÍ´»Õ 1.»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì
¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¤ØéÁ¤ÃÍ§¼ÙéºÃÔâÀ¤
§º»ÃÐÁÒ³ 2. µÃÇ¨ á¹Ð¹íÒ
¾.È. 2522

µỐµÒÁ¼Å¡ ÒÃ
´ Òí à¹ Ô¹¡ ÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

1 ÇÑ¹

¸ØÃ¡ÒÃ

ÃÐàºÕÂº¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ

คําสั่ง
ÃÐàºÕÂº

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¤ØéÁ¤ÃÍ§¼ÙéºÃÔâÀ¤
¾.È. 2522
á¼è¹¾Ñº

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¤ØéÁ¤ÃÍ§¼ÙéºÃÔâÀ¤
¾.È. 2522

1. µÃÇ¨µÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¤ØéÁ¤ÃÍ§¼ÙéºÃÔâÀ¤
¾.È. 2522

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ
เจ้าหน้าที่
Í¹ÒÁÑÂ

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

1. ÃÒÂ§Ò¹
2. ÀÒ¾¶èÒÂ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÏ
เจ้าหน้าที่อนามัย

àÍ¡ÊÒÃ

ÃÒÂ§Ò¹
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7

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ

4

6

ÃÐÂÐàÇÅÒ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¤ØéÁ¤ÃÍ§¼ÙéºÃÔâÀ¤´éÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ที�
1

2

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ÃÑº¹ âÂº ÒÂ
¾º ¡ ÒÃ¡ ÃÐ· Òí ¼Ố
¨ Ò¡ ¡ · Á.

¨ ´Ñมอบเจ้
· Òí ÃÒÂ§Ò¹
าหน้àÊ¹
าที่ Í µèÍ
เจ้าพนั
´ Òí à¹กงานท้
Ô¹¡ ÒÃองถิ่น

3
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบดําเนินคดี
Á¤ÇÒÁ¾Ãé
ÍÁ
àÃÕÂ¡àµÃÕ
¼Ù¡éÂÃÐ·
Òí ¤ÇÒÁ¼ỐÁÒ¾º

เจ้าหน้าที่บนั ทึกกล่าวหา สอบปากคํา

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง ËÅÑ¡°Ò¹µèÒ§ æ ¤Ãº¶éÇ¹
¾º¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´ ÃÇºÃÇÁËÅÑ¡°Ò¹
1. รายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (»· .1)
2. คําสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3. ¾ÂÒ¹ËÅÑ¡°Ò¹(¶éÒÁÕ
)
4. หลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้กระทําความผิด
5. »ÃÐÇÑµÔ¼Ùé¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´
(µÒÁáºº »· .1)
àÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¾ÃéÍÁËÅÑ¡°Ò¹µèÍà¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
ท้องถิ่นเพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
´íÒà¹Ô¹¤´Õ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินคดีเรียกตัวผู้
¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´ÁÒ¾ºµÒÁáºº »·.2
- กรณีไม่มาพบ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์
µèÍ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÍºÊÇ¹µÒÁáººË¹Ñ§Ê×Í
ÃéÍ§·Ø¡¢ì(»· .6)
- ¡Ã³ÕÁÒ¾ºãËéá¨é§¢éÍ¡ÅèÒÇËÒá¡è¼Ùé¡ÃÐ·íÒ
¤ÇÒÁ¼Ô´ â´Â¨Ñ´ãËéÁÕ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¤íÒãËé¡ÒÃ
¼Ùé¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´
(áºº »· .3)
¡Ã³ÕÁÒ¾ºáµèäÁèÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁ¼Ô´ ãËéá¨é§¤ÇÒÁ
ÃéÍ§·Ø¡¢ìµèÍ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÍºÊÇ¹ µÒÁáºº »· .6
กรณียินยอมรับผิดเจ้าหน้าที่บันทึกกล่าวหา
ÊÍº»Ò¡¤íÒ ÊÃØ»ÊíÒ¹Ç¹

เจ้าหน้าที่บันทึกกล่าวหา สอบปากคํา

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
áºº »· .1
ÁÕªèÍ§·Ò§¡ÒÃ
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
- ¾ÃÐÃÒªºÑ--ÑµÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
รับเรื่องร้องเรียน
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¾.È. 2535
ËÅÑ¡à¡³±ìµÒÁ
ËÃ×Í¼Ùéä´éÃÑº
- ÃÐàºÕÂº§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
ที่กฎหมาย
การแต่งตั้ง
¡íÒË¹´

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
ËÃ×Í¼Ùéä´éÃÑº
การแต่งตั้ง
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
áºº »· .2
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
áºº »· .6
ËÃ×Í¼Ùéä´éÃÑº
การแต่งตั้ง

145

4

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¤´Õ´éÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹

áºº »· .3

ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

à¨ ÒË¹ Ò· º ¹ · ¡ ¡ ÅÒÇËÒÊÍ º » Ò¡ ¤Ò
ÊÃØ»ÊíÒ¹ Ç¹ àÊ¹ Í µèÍ ¼ÙÁé ÕÍÒí ¹ Ò¨ ã¹
¡ ÒÃà» ÃÕÂº à· ÕÂº ¤´ Õ

5
¼ÙÁé ÕÍÒí ¹ Ò¨ ã¹ ¡ ÒÃà» ÃÕÂº à· ÕÂº ¤´ Õ
¾Ô̈ÒÃ³ Ò
กรณี ที่ 1¤³ Ð¡ ÃÃÁ¡ ÒÃ
à» ÃÕÂº à· ÕÂº ¤´ Õ¾Ô̈ÒÃ³ Ò
กรณี ที่ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่น
à» ÃÕÂº à· ÕÂº » ÃÑº

6
เจ้าหน้าที่รับชําระค่าปรับ

7
à¨ Òé¾¹ ¡Ñ§Ò¹ ÊÒ¸ ÒÃ³ ÊØ¢ËÃ×Í ¼Ùé
ได้รับแต่งตั้งที่รับผิดชอบบันทึก
» ÃÐÇÑ
µÔ¼¡ÙéÃÐ· Òí ¤ÇÒÁ¼Ố

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¤´Õ´éÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹
ÊÃØ»ÊíÒ¹Ç¹ µÒÁáºººÑ¹·Ö¡¤íÒãËé¡ÒÃ

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

¼Ùé¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´
(áºº »· .3)
¼ÙéÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤´Õ¾Ô¨ÒÃ³Ò
กรณีที่ 1 ความผิดที่ต้องให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีเรียกตามแบบแจ้งเรื่องให้
à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤´Õ
(áºº »· .1)
กรณีที่ 2 ¼ÙéµéÍ§ËÒäÁèÊÁ¤ÇÃä´éÃÑºâ·É¶Ö§¨íÒ¤Ø¡
ËÃ×ÍäÁè¤ÇÃ¶Ù¡¿éÍ§ÃéÍ§ ãËé·íÒ¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº
»ÃÑºµÒÁáººà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤´Õ
(áºº »· .5)
กรณีที่ 1 ¼Ùé¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´äÁèÂÔ¹ÂÍÁãËé»ÃÑº
ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹ á¨é§¤ÇÒÁÃéÍ§·Ø¡¢ìµèÍ¾¹Ñ¡§Ò¹
ÊÍºÊÇ¹µÒÁáººË¹Ñ§Ê×ÍÃéÍ§·Ø¡¢ì »· .6
กรณีที่ 2 ¼Ùé¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´ÂÔ¹ÂÍÁãËé»ÃÑº
ãËéÍÍ¡ãºÃÑºà§Ô¹¤èÒ»ÃÑºäÇéà»ç¹ËÅÑ¡°Ò¹
เมื่อทําการเปรียบเทียบปรับผู้กระทําความผิด
เรียบร้อยแล้วหรือคดีสิ้นสุดแล้ว ให้บันทึก
»ÃÐÇÑµÔ¼Ùé¡ÃÐ·íÒ¼Ô´Å§ã¹áºº»ÃÐÇÑµÔ
¼Ùé¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´
(áºº »· .7)

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ËÃ×Í

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
áºº »· .4
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
ËÃ×Í¼Ùéä´éÃÑº
การแต่งตั้ง
áºº »· .5

¸ØÃ¡ÒÃ

à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
ËÃ×Í¼Ùéä´éÃÑº
การแต่งตั้ง

áºº »· .6

áºº »· .7

8
146

คดีสิ้นสุด

กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม
(ขั้นตอนรายละเอียดอยูในกระบวนงานใบอนุญาต หนา 42 - 53)
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ที�

1

2

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ÃÑºË¹ §ÑÊ×Í Êè§ÁÒ¨ Ò¡
Ë¹ èÇÂ§Ò¹ µèÒ§ æ

Å§·Í Ðàº
ÕÂ¹ Ë¹
§ÑÊ×Í
àÊ¹
ËÑÇË¹
Òé½èÒÂ

3
¾Ô̈ÒÃ³ Ò¨ Òí á¹ ¡ Ë¹ §ÑÊ×Í

4

Êè§Ë¹ §ÑÊ×Í
ให้เจ้าของเรื่ อง

ÃÐÂÐàÇÅÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹´éÒ¹¸ØÃ¡ÒÃ>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

5 ¹Ò·Õ ¾¹Ñ¡§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃÅ§ÃÑº
-ส่ง เรื่อง

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

บันทึกวันลงรับเรื่อง

- Å§·ÐàºÕÂ¹ÃÑºË¹Ñ§Ê×Í ÇÑ¹ à´×Í¹ »Õ
1. ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
5 ¹Ò·Õ ¤Ñ´áÂ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÅÑº
/»¡µÔ
2. ÃÐººÊÒÃºÃÃ³
- ¨Ñ´ÅíÒ´Ñº¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ-áÅÐ¤ÇÒÁàÃè§´èÇ¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

·ÐàºÕÂ¹ÃÑº
Ë¹Ñ§Ê×Í¶Ù¡µéÍ§
µÒÁÃÐàºÕÂº
Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÕ¡ÒÃ
»ÃÐ·ÑºµÃÒÃÑº
ºÑ¹·Ö¡àÅ¢áÅÐ
ÇÑ¹ à´×Í¹»Õ ¤Ãº

- ¨Ñ´ÅíÒ´Ñº¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ-áÅÐ¤ÇÒÁàÃè§´èÇ¹1. ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
10 ¹Ò·Õ - ¤Ñ´áÂ¡Ë¹Ñ§Ê×Í
2. ÃÐººÊÒÃºÃÃ³

ส่งเรื่องให้เจ้าของเรื่อง/Ë¹èÇÂ§Ò¹µèÒ§ æ
1 ÇÑ¹ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

1. ÃÐººÊÒÂ¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
2. คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

¸ØÃ¡ÒÃ

¸ØÃ¡ÒÃ

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

·ÐàºÕÂ¹ÃÑº ÃÐàºÕÂºÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
Ë¹Ñ§Ê×Í
ÇèÒ´éÇÂ§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³..È.2526
¾
- ÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
ÇèÒ´éÇÂÇÔ¸Õ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
¾.È. 2546
- ·ÐàºÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÊè§

ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ

ÁÕ¡ÒÃÅ§¹ÒÁ
ÃÑº-ส่งเรื่อง

เจ้าหน้าที่
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ที�

1

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ÃÑº ¹ âÂº ÒÂ
หนังสื อที่ ผอ.à¢µ/
¨ Ò¡ ¡ · Á.

ÃÐÂÐàÇÅÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

5 ¹Ò·Õ Ë¹Ñ§Ê×ÍÅ§¹ÒÁàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹´éÒ¹¸ØÃ¡ÒÃ>¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

ÃÐººµÔ´µÒÁ/»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍºáºº¿ÍÃìÁ

- ·ÐàºÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÊè§

·ÐàºÕÂ¹Êè§

- àÍ¡ÊÒÃ

Ë¹Ñ§Ê×Í¶Ù¡µéÍ§

¸ØÃ¡ÒÃ

2

- ÍÍ¡àÅ¢Ë¹Ñ§Ê×ÍÊè§/ÇÑ¹ à´×Í¹ »Õ
ออกเลขที่หนังสื อ
àÊ¹ Í ËÑÇË¹ Òé½èÒÂ
ÇÑ
¹ à´ ×Í ¹ »Õ

5 ¹Ò·Õ ¤Ñ´áÂ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÅÑº
/»¡µÔ

·ÐàºÕÂ¹Êè§ ÃÐàºÕÂºÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
Ë¹Ñ§Ê×Í

µÒÁÃÐàºÕÂº

àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

ÇèÒ´éÇÂ§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³..È.2526
¾
- ÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

1. ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ

Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÕ¡ÒÃ

2. ÃÐººÊÒÃºÃÃ³

ÍÍ¡àÅ¢ áÅÐ

¾.È. 2546

ºÑ¹·Ö¡

- ·ÐàºÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÊè§

- ¨Ñ´ÅíÒ´Ñº¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ-áÅÐ¤ÇÒÁàÃè§´èÇ¹

¸ØÃ¡ÒÃ

ÇèÒ´éÇÂÇÔ¸Õ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³

ÇÑ¹ à´×Í¹»Õ ¤Ãº

3

ส่งเรื่องให้หน่วยงานต่าง ๆ
ส่งเรื่ องให้หน่วยงานต่าง ๆ

4

10 ¹Ò·Õ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

10 ¹Ò·Õ คืนสําเนาให้เจ้าของเรื่อง

1. ÃÐººÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ

¸ØÃ¡ÒÃ

2. ÃÐººÊÒÃºÃÃ³

เจ้าหน้าที่

ÊíÒà¹ Ò¤×¹
เจ้าของเรื่ อง
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ที�

¼Ñ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

1

Å§ºÃÑ
¹º ·¹ Ö¡âÂº
ã¹ ºÒÂ-Ñª Õ¤ØÁ
เครื่ อ¨งมืÒ¡อวิ¡ ท· ยาศาสตร์
Á.

2

เบิกàÊ¹
เครื่ อÍ งมื
ËÑÇอË¹วิทÒéยาศาสตร์
½èÒÂ

4
µÃÇ¨ ÊÍ º ¤ÇÒÁ
¾ÃéÍ Á¢Í §
เครื่ องมือฯ

ÃÐÂÐàÇÅÒ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
¡ÃÐºÇ¹§Ò¹´éÒ¹¸ØÃ¡ÒÃ>กระบวนงานควบคุมการใช้เครื�องมือวิทยาศาสตร์

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹

5 ¹Ò·Õ บันทึกรายละเอียดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ã¹·ÐàºÕÂ¹¤ØÁ

- ทะเบียนคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในบัญชีการเบิก
5 ¹Ò·Õ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่เบิก
ในบัญชีเบิกเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ÃÐººµÔ´µÒÁ/ ¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº áºº¿ÍÃìÁ
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
»ÃÐàÁÔ¹¼Å
Å§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ ¸ØÃ¡ÒÃ
àÅèÁ·ÐàºÕÂ¹ ÃÐàºÕÂºÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ã¹·ÐàºÕÂ¹¤ØÁ
คุมเครื่องมือ
ÇèÒ´éÇÂ§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³..È.2526
¾
¶Ù¡µéÍ§ ¤Ãº¶éÇ¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃì - ÃÐàºÕÂº¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
ÇèÒ´éÇÂÇÔ¸Õ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
¸ØÃ¡ÒÃ
ºÑ-ªÕàºÔ¡-¤×¹ ¾.È. 2546
เครื่องมือ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃì

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ
1) ªíÒÃØ´ãËéÁÕ¡ÒÃÊè§«èÍÁ
/ÊÍºà·ÕÂºµÒÁ
ÁÒµÃ°Ò¹
2) ÍÂÙèã¹ÊÀÒ¾´Õ¹íÒä»ãªé§Ò¹

¸ØÃ¡ÒÃ

เจ้าหน้าที่นําเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปใช้ตาม
ÀÒÃ¡Ô¨

เจ้าหน้าที่

ºÑ-ªÕàºÔ¡-¤×¹
เครื่องมือ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃì

Êè§«èÍÁ/ÊÍºà·ÕÂº

3
ใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ตาม

4
คืนเครื่ องมือ

เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในบัญชีการคืน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่คืน
ในบัญชีคืนเครื่องมือวิทยาศาสตร์

¸ØÃ¡ÒÃ

ºÑ-ªÕ¤×¹
เครื่องมือ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃì
150

