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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตต่ อท่ อเชื่อมนำ้ เสีย หรือนำ้ ทิง้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน ้าเสีย หรื อน ้าทิ ้ง
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางเสร่ เรื ่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้าเสีย พ.ศ.2554
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางเสร่ เรื่ องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมน ้าเสีย พ.ศ.2554
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน ้าเสีย หรื อน ้าทิ ้ง 20/07/2558
22:50
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตาบลบางเสร่ 99 หมู่ 2 ตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038436139 ต่อ 108 โทรสาร 038436139 ต่อ 111/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขออนุญาตต่อท่อ
เชื่อมน ้าเสีย หรื อน ้าทิ ้ง
พร้ อมเอกสาร

1 วัน

-

(กองช่าง เทศบาล
ตาบลบางเสร่)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

-

(กองช่าง เทศบาล
ตาบลบางเสร่)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบ
สถานที่ที่จะดาเนินการต่อ
ท่อเชื่อมน ้าเสีย หรื อน ้าทิ ้ง

1 วัน

-

(กองช่าง เทศบาล
ตาบลบางเสร่)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตรวจสอบรายงานและ
พิจารณาออกใบอนุญาต

3 วัน

-

(กองช่าง เทศบาล
ตาบลบางเสร่)

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บ้ ำน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำหนังสือ
รับรองจด
ทะเบียนของ
บริ ษัทจำกัด หรื อ
ห้ ำงหุ้นส่วน
จำกัด
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์ 30
บำท (กรณีผ้ มู ี
อำนำจลงนำม
ไม่ได้ ลงนำมเอง)
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน และ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้มี
อำนำจลงนำม/
และผู้ที่ได้ รับ
มอบอำนำจ

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

0

1

ชุด

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรต่ อท่ อเชื่อมนำ้ เสียหรือนำ้ ทิง้
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
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หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลบางเสร่ 99 หมู่ 2 ตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038436139 ต่อ 108 โทรสาร 038436139 ต่อ 111
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน www.bangsaray.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
20/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ

