ะ^.

ฃร ๗๔๕๐(ร)/ว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวง ชร ๕๗๑๑๐
ร)^ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต
การวินิจฉัยแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต และการวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน

กำนันตำบลแม่สลองใน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการๆ จำนวน

๑

ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ เพ ื่อ อำนวยความสะดวกและตอบสน องความต้อ งการของประขาซ น และ
สอดคล้อ งกับ พระราชกฤษฎีก า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
และที่แก้!ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น
ในการนี้ องค์การบริห ารส่วนตำบลแม่ส ลฺองใบ จึงขอส่งประกาศปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบ ัต ิราชการมาเพื่อขอความกรุณ าจากท่านในการปีด ประกาศประซาสัม พัน ธ์ พร้อมทั้ง
พิจารณาดำเนิน การประขาสัม พัน ธ์ตามหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายในหมู่บ ้านเพื่อให้ป ระซาขนใน
พี้นที่ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประขาสัมพันธ์ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายปีย^เดช เชิงพิทักษ์กุล)
นายกองค์๙ !รบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

สำนักปลัด
งานธุรการ
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๐๓๒๒ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๕๓๗๓ ๐๓๓๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เรื่อง การกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัยแล้วเสร็จของงาน
ให้บริการ การอนุญาต และการวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
––––––––––––––––––––––––––––
ด้ วยองค์ ก ารบริ หารส่ว นต าบลแม่ ส ลองใน ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานปรั บ ปรุ ง ขั้ นตอนและ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตามคาสั่งที่ ๕๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีอานาจหน้าที่ในการ
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน สารวจการบริการที่ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ปฏิ บั ติ ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บัติ ร าชการ การพิ จ ารณาภารกิ จของหน่ว ยงานในแต่ ล ะ
หน่วยงานในเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การปฏิบัติ
ราชการไปสู่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และเป็น การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนอย่า งรวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
ในการนี้ เพื่อให้การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องเกิดการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมกับภารกิจ และให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัยแล้ว
เสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต และการวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รวม ๒๗ กระบวนงาน ดังนี้
ระยะเวลา
ที่
กระบวนงานบริการ
ระยะเวลาเดิม
ผูท้ ี่รับผิดชอบ
ที่ปรับปรุงใหม่
๑. สานักปลัด
- งานนิติการ
๑. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ภายใน ๑๕ วัน ภายใน ๗ วัน
นิติกร
๒. ให้บริการปรึกษาและคาแนะนาความรู้ด้านกฎหมาย
–
ทันที
นิติกร
- งานธุรการ
๓. การรับหนังสือ
๒๐ นาที/เรื่อง ๑๐ นาที/เรื่อง จพง.ธุรการ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
๑ วัน
๒ ชั่วโมง/ราย
ผช.นปภ.
๕. ช่วยเหลือสาธารณภัย
๑ ชั่วโมง
ทันที
ผช.นปภ.
๖. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
–
๗ วัน/ราย
ผช.นปภ.
๗. การขอสนับสนุนกาลัง อปพร. ที่ไม่ใช่เพื่อการ
–
๗ วัน/ราย
ผช.นปภ.
สาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
๘. ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ
๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย นักพัฒนาชุมชน
๙. ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย นักพัฒนาชุมชน

๒

ที่

กระบวนงานบริการ

- งานนโยบายและแผน
๑๐. การยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑. การรับคาร้องขอให้บริการทางด้านสาธารณสุข
๑๒. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (๑๓๐ ประเภท)
๑๓. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
๑๔. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
ที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)
๑๕. ขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๒. กองคลัง
- งานจัดเก็บรายได้
๑๖. การจัดเก็บภาษีป้าย
๑๗. การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
๑๘. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑๙. การจดทะเบียนพาณิชย์
๒๐. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
๒๑. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
๓. กองช่าง
- งานด้านการโยธา
๒๒. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (มาตรา ๒๑)
๒๓. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (มาตรา ๒๒)
๒๔. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (มาตรา ๒๑)
๒๕. ขออนุญาตขุดดินถมดิน
๒๖. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
๒๗. การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลา
ที่ปรับปรุงใหม่

ผูท้ ี่รับผิดชอบ

๑๕ วัน/เรื่อง

๑๐ วัน/เรื่อง

นวค./ผช.นวค.

๒๐ นาที/ราย
๓๐ วัน/ราย

๑๕ นาที/ราย
๑๕ วัน/ราย

ผช.นวก.สธ.
ผช.นวก.สธ.

๓๐ วัน/ราย
๓๐ วัน/ราย

๑๕ วัน/ราย
๑๕ วัน/ราย

ผช.นวก.สธ.
ผช.นวก.สธ.

๓๐ วัน/ราย

๑๕ วัน/ราย

ผช.นวก.สธ.

๑๐ นาที/ราย
๘ นาที/ราย
๑๐ นาที/ราย
๓๐ นาที/ราย
๓๐ นาที/ราย
๓๐ นาที/ราย

๕ นาที/ราย
๕ นาที/ราย
๕ นาที/ราย
๒๐ นาที/ราย
๒๐ นาที/ราย
๒๐ นาที/ราย

จพง.จัดเก็บ
จพง.จัดเก็บ
จพง.จัดเก็บ
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ

๔๕ วัน/ราย
๓๐ วัน/ราย
๓๐ วัน/ราย
๑๕ วัน/ราย
๓๐วัน
–

๒๐ วัน/ราย
๒๐ วัน/ราย
๒๐ วัน/ราย
๗ วัน/ราย
๒๕ วัน
๗ วัน

จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
จพง.ธุรการ
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๘

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน

๓

ที่ ชร ๗๔๕๐๑/ว ๒๒๔

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง ชร ๕๗๑๑๐
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต
การวินิจฉัยแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต และการวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน กานันตาบลแม่สลองใน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการฯ จานวน

๑

ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน ได้ดาเนินการปรับปรุงขั้ นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ เพื่ อ อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน และ
สอดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน จึงขอส่งประกาศปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการมาเพื่อขอความกรุณาจากท่านในการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง
พิจารณาดาเนินการประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน

สานักปลัด
งานธุรการ
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๐๓๒๒ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๕๓๗๓ ๐๓๓๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เรื่อง แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการในการให้บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
––––––––––––––––––––––––
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดาเนินการ
บริการประชาชนโดยลดขั้นตอน การปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
ในการนี้ องค์การบริหารส่ วนตาบลแม่ส ลองใน จึงได้จัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาดาเนินการในการให้บริการประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ขอรั บ บริ การจากองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลแม่ ส ลองใน รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสาร ที่ แนบท้า ย
ประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๘

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
เรื่อง แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการในการให้บริการประชาชน
เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑. รับแจ้งเรื่องราวร้อง ๑. ผู้ร้องยื่นแบบร้องเรียน/ ๑. สาเนาบัตร
ทุกข์
ร้องทุกข์
ประจาตัวประชาชน
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๒. แบบคาร้อง
เอกสารหลักฐาน
๓. เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
แก้ไขปัญหาตามเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๔. แจ้งผลการดาเนินการ
๒. ให้บริการปรึกษา ๑. ผู้ใช้บริการแจ้งความ
–
และคาแนะนา
ประสงค์และขอรับ
ความรู้ด้าน
คาแนะนาความรู้ด้าน
กฎหมาย
กฎหมาย
๒. ดาเนินการให้
คาปรึกษาในทันที
๓. การรับหนังสือ
วันจันทร์–วันศุกร์
–
๑. การลงทะเบียนหนังสือ
รับ–ส่ง
๒. จัดส่งหนังสือตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. แต่ละส่วนเสนอหนังสือ
ต่อปลัด อบต.
๔. ปลัด อบต. ให้
ความเห็นข้อแนะนาหรือ
พิจารณาหนังสือเสนอต่อ
ผู้บริหาร
๕. นายก อบต. รับทราบ/
พิจารณาสั่งการและลง
ลายมือชื่อในหนังสือ
เจ้าหน้าที่รับไปดาเนินการ
ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
แจ้งตอบรับ
การดาเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายใน
๗ วัน

ทันที

๑๐ นาที/เรื่อง

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๔. สนับสนุนน้าอุปโภค ๑. ประชาชน หรือหน่วยงาน ๑. หนังสือแจ้งความ
บริโภค
แจ้งความประสงค์ขอรับ ประสงค์ขอรับการ
การสนับสนุนน้าเพื่อใช้ใน สนับสนุนน้าอุปโภค
การอุปโภคบริโภค เป็น บริโภค
ลายลักษณ์อักษร
๒. แผนการขอรับ
๒. นายก อบต. อนุมัติให้ การสนับสนุนน้า
การสนับสนุน
อุปโภค บริโภค (ถ้า
๓. ดาเนินการให้การ
มี)
สนับสนุนน้าอุปโภค
บริโภค โดยการอนุมัติของ
นายก อบต.
๕. ช่วยเหลือสาธารณภัย ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
–
๖. การช่วยเหลือ
๑. ประชาชน แจ้งความ
๑. หนังสือแจ้งความ
ผู้ประสบภัยกรณี
ประสงค์ขอรับการ
ประสงค์ขอรับการ
ฉุกเฉิน
ช่วยเหลือเป็นลายลักษณ์ ช่วยเหลือ
อักษร
๒. สาเนาทะเบียน
๒. นายก อบต. อนุมัติให้ บ้าน
การช่วยเหลือ
๓. สาเนาบัตร
๓. ดาเนินการให้การช่วยเหลือ ประจาตัวประชาชน
๗. การขอสนับสนุน
๑. ประชาชน หรือหน่วยงาน ๑. หนังสือแจ้งความ
กาลัง อปพร. ที่
แจ้งความประสงค์ขอรับ ประสงค์ขอรับการ
ไม่ใช่เพื่อการ
การสนับสนุนเป็นลาย
สนับสนุน
สาธารณภัย
ลักษณ์อักษร
๒. สาเนาทะเบียน
๒. นายก อบต. อนุมัติ
บ้าน
๓. ดาเนินการให้การแจ้ง ๓. สาเนาบัตร
อปพร. เพื่อออกปฏิบัติงาน ประจาตัวประชาชน
๘. ลงทะเบียนผู้สูงอายุ – รับยื่นเอกสารสาเนาบัตร ๑. สาเนาทะเบียน
และผู้พิการรับเบี้ย ประชาชนและทะเบียน
บ้าน
บ้านจากราษฎร
ยังชีพ (รายใหม่)
๒. สาเนาบัตร
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ประจาตัวประชาชน
หลักฐานพร้อมซักประวัติ
ผู้รับเบี้ยตามแบบฟอร์ม
– ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ
ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๒ ชม./ราย

ในทันที
๗ วัน/ราย

๗ วัน/ราย

๕ นาที/ราย

ที่

กระบวนงานบริการ

๙. ลงทะเบียนรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๑๐. การยื่นเรื่องขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ

๑๑. การรับคาร้องขอ
ให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑. สาเนาทะเบียน
บ้าน
๒. สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
๓. สาเนาสูติบัตร
๔. สาเนาสมุดเด็ก
แรกเกิด

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๕ นาที/ราย

หนังสือขอรับ
สนับสนุน
งบประมาณพร้อม
โครงการ

๑๐ วัน/เรื่อง

– รับคาร้องขอให้บริการ ๑. บัตรประจาตัว
ทางด้านสาธารณสุขจาก ประชาชน
ราษฎร
– ประสานเจ้าหน้าที่และ
เข้าดาเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขและ
รายงานผู้บริหารทราบ
(กรณีที่ไม่สามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้ จะ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาใน
วันรุ่งขึ้นหรือเร็วที่สุด)

๑๕ นาที/ราย

ขั้นตอนการให้บริการ
– รับยื่นเอกสารสาเนา
บัตรประชาชนและ
ทะเบียนบ้านจากราษฎร
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานพร้อมซักประวัติ
ผู้รับเบี้ยตามแบบฟอร์ม
– รับลงทะเบียนรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด
การยื่นเรื่องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
– ยื่นคาร้องพร้อม
โครงการ
– ตรวจสอบเอกสาร
– พิจารณาโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติ
– เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติ
– แจ้งผลให้ผู้ขอรับการ
สนับสนุนทราบและนาไป
ปฏิบัติ

ที่

กระบวนงานบริการ

๑๒. การขออนุญาต
ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (๑๓๐
ประเภท)

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การให้บริการ
๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ ๑. บัตรประจาตัว
๑๕ วัน/ราย กรณีราย
อนุญาตประกอบกิจการที่ ประชาชนและสาเนา
ใหม่
๑. ทะเบียนบ้านผู้ขอ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(เดิม ๒๐
อนุญาต
(แบบ ก.อ.๑)
วัน/ราย)
๒.
บั
ต
รประจ
าตั
ว
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ประชาชนและสาเนา
เอกสารหลักฐาน
ทะเบียนบ้านผู้จัดการ
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพื้นที่ และสถานที่ตั้ง หากไม่เป็นบุคคล
ประกอบกิจการ แล้วพิจารณา เดียวกับผู้ถอื ใบอนุญาต
๓. สาเนาทะเบียน
ออกใบอนุญาตฯ (แบบ
บ้านของบ้านที่ใช้เป็น
ก.อ.๒)
ขั้นตอนการให้บริการ

ที่ตั้งสถานประกอบการ

๔. สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมแสดงบัตร
ประจาตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผู้ขอเป็นนิติ
บุคคล)
๕. สาเนาในอนุญาต
ปลูกสร้างอาคารที่ใช้
แสดงว่าอาคารที่ใช้
เป็นสถาน
ประกอบการสามารถ
ใช้ประกอบการนั้นได้
โดยถูกต้องตาม
กฎหมายควบคุม
อาคาร
๖. หนังสือมอบ
อานาจพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบและ
ผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถ
ดาเนินการด้วยตนเอง

ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

๑๓. การขออนุญาต
จัดตั้งตลาด

๑. ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคา
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดเอกชน
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพื้นที่ และสถานที่ตั้ง
ประกอบกิจการ แล้ว
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ

๑๔. ขออนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่าย
อาหารหรือที่สะสม
อาหาร (พื้นที่เกิน
๒๐๐ ตร.ม.)

๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร (แบบ
ส.อ.๑)
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพื้นที่ และสถานที่
จาหน่ายอาหาร แล้ว
พิจารณาออกหนังสือ
รับรองการแจ้งจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหาร
(แบบ ส.อ.๒)

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การให้บริการ
๑. บัตรประจาตัว
๑๕ วัน/ราย (เดิม ๒๐
ประชาชนและสาเนา
วัน/ราย)
ทะเบียนบ้านผู้ขอ
อนุญาต
๒. บัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้าน
ผู้จัดการ หากไม่เป็น
บุคคลเดียวกับผู้ถือ
ใบอนุญาต
๓. สาเนาทะเบียน
บ้านของบ้านที่ใช้เป็น
ที่ตั้งสถาน
ประกอบการ
๑. บัตรประจาตัว
๑๕ วัน/ราย (เดิม ๒๐
ประชาชนและสาเนา
วัน/ราย)
ทะเบียนบ้านผู้ขอ
อนุญาต
๒. บัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้าน
ผู้จัดการ หากไม่เป็น
บุคคลเดียวกับผู้ถือ
ใบอนุญาต
ประกอบการ
๓. สาเนาทะเบียน
บ้านของบ้านที่ใช้เป็น
ที่ตั้งสถาน
ประกอบการ
๔. สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมแสดงบัตร
ประจาตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล

ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

๑๕. ขออนุญาตจาหน่าย ๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
สินค้าในที่หรือทาง อนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่
สาธารณะ
หรือทางสาธารณะ (แบบ
ส.ณ.๑)
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจ
พื้นที่ และสถานที่จาหน่าย
สินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแล้วพิจารณา
ออกใบอนุญาตฯ (แบบ
ส.ณ.๒)
๑๖. การจัดเก็บภาษี
ป้าย

๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย(ภ.ป.๑.) พร้อมเอกสาร
ประกอบ
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร
๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ชาระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
(กรณีผู้ขอเป็นนิติ
บุคคล)
๕. สาเนาใบอนุญาต
ปลูกสร้างอาคารที่ใช้
แสดงว่าอาคารที่ใช้
เป็นสถาน
ประกอบการนั้นได้
โดยถูกต้องตาม
กฎหมายควบคุม
อาคาร
๑. สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต
๒. สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
หรือสาเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้ช่วยจาหน่ายฯ
๓. รูปถ่ายหน้าตรง
ครึ่งตัวไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่น
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
ของผู้รับ
๑. บัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้าน
๒. ใบเสร็จรับเงินค่า
เสียภาษีป้ายปีที่ผ่าน
มา (ภ.ป.๗)

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ

๑๕ วัน/ราย (เดิม ๒๐
วัน/ราย)

๕ นาที/ราย

กรณี
รายเก่า

ที่

กระบวนงานบริการ

๑๗. การจัดเก็บภาษี
บารุงท้องที่

๑๘. การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน

๑๙. การจดทะเบียน
พาณิชย์

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การให้บริการ
๑. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่น ๑. บัตรประจาตัว
๕ นาที/ราย
แบบแสดงรายการที่ดิน
ประชาชนและสาเนา
(ภ.บ.ท.๕)
ทะเบียนบ้าน
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๒. ใบเสร็จรับเงินค่า
เอกสาร
ภาษีบารุงท้องทีป่ ีที่
๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุง ผ่านมา (ภ.บ.ท.๑๑)
ท้องที่ชาระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุง
ท้องที่ (ภ.บ.ท.๑๑)
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
๑. บัตรประจาตัว
๕ นาที/ราย
โรงเรือนและที่ดินยื่นแบบ ประชาชนและสาเนา
แสดงรายการเสียภาษี
ทะเบียนบ้าน
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒. ใบเสร็จรับเงินค่า
๒)
ภาษีโรงเรือนและ
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ที่ดินปีที่ผ่านมา
เอกสาร
(ภ.ร.ด.๑๒)
๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุง
ท้องที่ชาระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
โรงเรือน (ภ.ร.ด.๑๒)
๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ ๑. สาเนาบัตร
๑๐ นาที/ราย
จดทะเบียนพาณิชย์
ประจาตัวประชาชน
๒. นายทะเบียนตรวจสอบ และสาเนาทะเบียน
การกรอกรายการในคาขอ บ้าน จานวน ๑ ชุด
จดทะเบียนโดยละเอียดให้ ๒. หนังสือมอบ
ถูกต้องและมีเอกสาร
อานาจ(กรณีมอบ
ประกอบที่กาหนด
อานาจ) จานวน ๑
ครบถ้วน
ชุด
๓. กาหนดเลขคาขอจด ๓. สาเนาสัญญาเช่า
ทะเบียนและวันที่รับคาขอ (ถ้ามี)
๔. กาหนดเลขทะเบียน
๔. หนังสือยินยอม
พาณิชย์
ให้ใช้สถานที่ (ถ้ามี)
๕. เรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม (๕๐ บาท)
ขั้นตอนการให้บริการ

หมายเหตุ
กรณี
รายเก่า

กรณี
รายเก่า

ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

๖. ออกใบทะเบียน
พาณิชย์
๗. มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้แก่ผู้ขอจด
ทะเบียน
๒๐. การจดทะเบียน
๑. ผู้ขอเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนรายการ
รายการติดต่อนาย
ทะเบียน
๒. นายทะเบียนตรวจสอบ
เลขที่คาขอเดิมและเลข
ทะเบียน
๓. ตรวจสอบรายการที่ขอ
เปลี่ยนแปลง และลายมือ
ชื่อผู้ขอจดทะเบียน ซึ่ง
ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
๔. กาหนดเลขคาขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลง
รายการและวันที่รับคาขอ
๕. เรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม (๒๐ บาท)
๖. เรียกคืนใบทะเบียน
พาณิชย์
๗. ออกใบทะเบียน
พาณิชย์ฉบับใหม่
๘. มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้แก่ผู้ขอจด
ทะเบียน
๒๑. จดทะเบียนเลิก
๑. ผู้ขอยกเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ ประกอบการติดต่อนาย
ทะเบียน
๒. นายทะเบียนตรวจสอบ
เลขที่คาขอเดิมและเลข
ทะเบียน
๓. ตรวจสอบรายการที่ขอ
ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ

๑. สาเนาบัตร
๓๐ นาที/ราย
ประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียน
บ้านจานวน ๑ ชุด
๒. หนังสือมอบ
อานาจ(กรณีมอบ
อานาจ) จานวน ๑
ชุด
๓. ใบทะเบียน
พาณิชย์ฉบับจริง
๔. สาเนาหนังสือ
สาคัญแสดงการ
เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อ
สกุล หรือใบทะเบียน
สมรส (กรณี
เปลี่ยนแปลงชื่อตัว
หรือชื่อสกุล)

๑. สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียน
บ้าน จานวน
๑ ชุด
๒. หนังสือมอบ
อานาจ (กรณีมอบ

๑๐ นาที/ราย

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
และลายมือชื่อผู้ขอจด
อานาจ) จานวน ๑
ทะเบียน ซึ่งต้องเป็นบุคคล ชุด
เดียวกัน
๓. ใบทะเบียน
๔. กาหนดเลขคาขอจด
พาณิชย์ฉบับจริง
ทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ และวันที่
รับคาขอ
๕. เรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม (๒๐ บาท)
๖. เรียกคืนใบทะเบียน
พาณิชย์
๒๒. ขออนุญาตก่อสร้าง ๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ ๑. สาเนาบัตร
อาคาร
อนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประจาตัวประชาชน
ตามแบบคาขออนุญาต
และสาเนาทะเบียน
ก่อสร้างอาคารรื้อถอน
บ้านของผู้ขออนุญาต
ดัดแปลง (แบบ ข.๑)
๒. สาเนาโฉนดที่ดิน
พร้อมเอกสาร
ขนาดเท่าต้นฉบับทุก
๒. นายตรวจ ตรวจสอบ หน้า พร้อมเจ้าของ
เอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบ ที่ดินลงนามรับรอง
ผังเมือง และตรวจสอบ
สาเนาทุกหน้า (กรณี
สภาพสาธารณะ
ผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้อง
๓. นายช่าง/วิศวกร ตรวจ มีหนังสือยินยอมของ
พิจารณาแบบ
เจ้าของที่ดินให้
๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อสร้างอาคารใน
พิจารณาคาขออนุญาต
ที่ดินหรือสาเนา
ก่อสร้างอาคาร
สัญญาเช่าที่ดิน)
๓. หนังสือยินยอมชิด
เขตที่ดินต่างเจ้าของ
๔. หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบและ
คานวณโครงสร้าง
ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ

๓๐ วัน/ราย (เดิม ๒๐
(กรณีผู้ขอ
วัน/ราย)
อนุญาตใช้
แบบก่อสร้าง
อาคารของ
กรมโยธาธิ–
การและผัง
เมืองหรือแบบ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ
ระยะเวลา
ให้บริการ
๑๐ วัน/ราย

ที่

กระบวนงานบริการ

๒๓. ขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร

ขั้นตอนการให้บริการ
๑. ผู้อนุญาตยื่นคาขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคารตาม
แบบคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง
(แบบ ข.๑) พร้อมเอกสาร
๒. นายตรวจ ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบ
ผังเมือง และตรวจสอบ
สภาพสาธารณะ
๓. นายช่าง/วิศวกร ตรวจ
พิจารณาแบบ
๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาคาขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร

๒๔. ขออนุญาตดัดแปลง ๑. ผู้อนุญาตยื่นคาขอ
อาคาร
อนุญาตดัดแปลงอาคาร
ตามแบบคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.๑)
พร้อมเอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การให้บริการ
๑. สาเนาบัตร
๒๐ วัน/ราย (เดิม ๓๐
ประจาตัวประชาชน
วัน/ราย)
และสาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขออนุญาต
๒. สาเนาโฉนดที่ดิน
แปลงที่ตั้งของอาคาร
ที่ขออนุญาตรื้อถอน
ขนาดเท่าต้นฉบับทุก
หน้า
๓. หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบขั้นตอน
วิธีการ และสิ่ง
ป้องกันวัสดุร่วงหล่น
ในการรื้อถอนอาคาร
(กรณีเป็นอาคารที่มี
ลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
๔. หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
วิศวกรผู้ควบคุมงาน
(แบบ น.๔)
๕. แผนผังบริเวณ
แบบแปลน และ
รายงานการประกอบ
แบบแปลน
๑. สาเนาบัตร
๒๐ วัน/ราย (เดิม ๓๐
ประจาตัวประชาชน
วัน/ราย)
และสาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขออนุญาต
๒. สาเนาโฉนดที่ดิน
ขนาดเท่าต้นฉบับทุก

ที่

กระบวนงานบริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การให้บริการ
๒. นายตรวจ ตรวจสอบ หน้า พร้อมเจ้าของ
เอกสารเบื้องต้น/ตรวจ
ที่ดินลงนามรับรอง
สถานที่/ตรวจสอบผังเมือง สาเนาทุกหน้า (กรณี
และตรวจสอบสภาพ
ผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้อง
สาธารณะ
มีหนังสือยินยอมของ
๓. นายช่าง/วิศวกร ตรวจ เจ้าของที่ดินให้
พิจารณาแบบ
ก่อสร้างอาคารใน
๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ที่ดินหรือสาเนา
พิจารณาคาขออนุญาต
สัญญาเช่าที่ดิน)
ดัดแปลงอาคาร
๓. หนังสือยินยอมชิด
เขตที่ดินต่างเจ้าของ
๔. หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบและ
คานวณโครงสร้าง
อาคาร
๕. หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม
๖. แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รายงานประกอบ
แบบแปลนพร้อม
รายการคานวณ
โครงสร้าง
๗. รายงานคานวณ
ระบบบาบัดน้าเสีย
(กรณีอาคารต้องมี
ระบบบาบัดน้าเสีย)
ขั้นตอนการให้บริการ

ที่

กระบวนงานบริการ

๒๕. ขออนุญาตขุดดิน
ถมดิน

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การให้บริการ
๑. ผู้อนุญาตแจ้งการขุด ๑. แผนผังบริเวณ
๗ วัน/ราย
ดินถมดิน พร้อมเอกสาร แบบแปลนที่ถูกต้อง
ประกอบ
ตามกฎกระทรวง
๒. นายตรวจ ตรวจสอบ หรือข้อบัญญัติ
เอกสารเบื้องต้น/ตรวจ
ท้องถิ่นที่ออก
สถานที่/ตรวจสอบแบบ
กฎหมายว่าด้วยการ
แปลน รายการประกอบ ขุดดินถมดิน
แบบแปลนฯ
๒. สาเนารายการ
๓. นายช่างตรวจพิจารณา คานวณวิธีการ
แบบ
ป้องกันการพังทลาย
๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ของดิน
พิจารณาการแจ้งการขุด ๓. สาเนาทะเบียน
ดินถมดิน
บ้านของผู้แจ้งใน
กรณีที่ผู้แจ้งเป็น
บุคคลธรรมดา/
สาเนาทะเบียนบ้าน
ของเจ้าของที่ดินใน
กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็น
เจ้าของที่ดิน
๔.สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลใน
กรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติ
บุคคล
๕. หนังสือมอบ
อานาจในกรณีที่ผู้
แจ้งการขุดดิน/ถมดิน
ให้บุคคลอืน่ ไปยื่นใบ
แจ้งการขุดดิน/ถมดิน
๖. หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
เจ้าของที่ดิน
๗. หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ขั้นตอนการให้บริการ

ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

๒๖. งานซ่อมแซมไฟฟ้า รับเอกสารแจ้งซ่อมไฟฟ้า
สาธารณะ
สาธารณะจากทุกหมู่บ้าน
จนกว่าครบทุกหมู่บ้านที่มี
ความชารุดเสียหาย หรือมี
จานวนมากแม้จะไม่ครบ
ครบทุกหมู่บ้าน เมื่อได้
รับทราบจานวนที่แน่นอน
และพื้นที่แล้วจะ
ดาเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามคาขอของ
หมู่บ้าน
๒๗. การขอหนังสือ
๑. ผู้ขอยื่นคาขอหนังสือ
รับรองสิ่งปลูกสร้าง รับรองสิ่งปลูกสร้างพร้อม
แบบแปลนประกอบ
๒. นายช่าง ตรวจสอบ
ข้อมูล
๓. เจ้าหน้าที่ออกหนังสือ
รับรองสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การให้บริการ
ควบคุมพร้อมสาเนา
ใบอนุญาต
๘. หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
สาเนาแสดงเอกสาร
สิทธิในที่ดิน
๑. หนังสือแจ้งซ่อม
๒๕ วัน
ไฟฟ้า

๑. สาเนาทะเบียน
บ้าน
๒. สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
๓. แบบแปลน

๗ วัน

