
เอกสารแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมัย 

เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะ ตามขอแนะนาํของกระทรวงมหาดไทย 
 

1. ข้ันตอนการชําระภาษีบํารุงทองที ่
 

เอกสารที่ใช ข้ันตอนการใหบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑. สําเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชน 

๑. ยื่นแบบเสียภาษีพรอมหลักฐาน 
(ใบเสร็จของปเกา) 

๑ นาท ี

เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได 

กองคลัง 

๒. สําเนาทะเบียนบาน ๒. เจาหนาท่ีรับและตรวจเอกสาร ๒ นาที 
๓. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ๓. ชําระเงินคาภาษ ีพรอมรับ

ใบเสร็จรับเงิน 
๒ นาท ี

(รับรองสําเนาถูกตอง) รวม ๕ นาที/ราย 
หมายเหตุ  สําหรับปที่ประเมินใหม(๔ ป/คร้ัง) เจาของท่ีดินตองมายื่นดวยตนเอง  กรณีที่เจาของไมสามารถมา
ไดใหมอบอํานาจทําการแทน (ใบมอบอํานาจ) 
 
 

2. ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

เอกสารที่ใช ข้ันตอนการใหบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑. สําเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชน 

๑. ยื่นแบบพิมพแจงรายการ
ทรัพยสิน (ภรด.2) 

๑ นาท ี

เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 

กองคลัง 

๒. สําเนาทะเบียนบาน ๒. เจาหนาท่ีรับและตรวจพิจารณา
แบบ รอรับการประเมิน (ภรด.8) 

๒ นาท ี

๓. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ๓. ชําระเงินคาภาษ ีพรอมรับ
ใบเสร็จรับเงิน 

๒ นาท ี

(รับรองสําเนาถูกตอง) รวม ๕ นาที/ราย 
 

3. ขั้นตอนการชําระภาษีปาย 
 

เอกสารที่ใช ข้ันตอนการใหบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑. สําเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชน 

๑. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) 

2 นาท ี

เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 

กองคลัง 

๒. สําเนาทะเบียนบาน ๒. เจาหนาท่ีรับและตรวจเอกสาร 
พรอมออกใบ ภ.ป.2 

๒ นาท ี

 ๓. ชําระเงินคาภาษี พรอมรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

๒ นาท ี

(รับรองสําเนาถูกตอง) รวม ๕ นาที/ราย 



4. ข้ันตอนการขออนญุาตประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ 
และการขออนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของผูขอ 

๑. ยื่นคํารองขออนุญาตพรอม
หลักฐาน  

1 นาท ี

นักวิชาการ
จัดเก็บรายได 

กองคลัง 

๒. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีตั้ง ๒. เจาหนาที่รบัและตรวจเอกสาร 2 นาที 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตร
ประจําตวัของผูแทน 

๓. ชําระเงินคาธรรมเนียม พรอม
รับใบแทนใบเสร็จรับเงิน 

๕ นาท ี

๔.  หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนา
บัตรประจําตวัประชาชนผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบ (กรณีที่ไมสามารถมา
ดวยตนเอง) 

๔. เจาหนาที่ออกตรวจสอบ
สถานที่ 

1 วัน 

 5. แจงคาธรรมเนียม ๑ วัน 
 6. รับชําระคาธรรมเนียม  เสนอ

ใหนายก อบต. ลงนามอนุมัติ และ
สงใบอนญุาตใหผูประกอบการ
พรอมใบเสร็จ 

๑ วัน 

(รับรองสําเนาถูกตอง) รวม 4 วัน/ราย 
 

5. ขั้นตอนการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ 
และการตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑. บัตรประจําตัวประชาชน ๑. ยื่นคํารองขอใบอนุญาตฯ 
พรอมหลักฐาน  

๑ นาท ี

นักวิชาการ
จัดเก็บรายได 

กองคลัง 

๒. บัตรประจําตัวผูแทนนิติบุคคล 
(กรณีเปนนิติบุคคล) 

๒. เจาหนาที่รบัและตรวจเอกสาร ๑ นาท ี

๓. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบ (กรณีที่ไมสามารถมา
ดวยตนเอง) 

๓. เสนอใหนายก อบต. ลงนาม
อนุมัติ 

2 นาท ี

๔. ใบอนุญาตฉบับเดิม ๔. ชําระเงินคาธรรมเนียม พรอม
รับใบเสร็จรับเงิน 

1 นาท ี

(รับรองสําเนาถูกตอง) รวม 5 นาที/ราย 



6. ขั้นตอนการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
แจงดวยตนเองหรือ
โทร. ๐๕๔ ๒๙๖ 
๕๑๑ 

แจงเหตุแกเจาหนาที่ พรอมบอก
สาเหตุและความเรงดวน 

ในทันที 
เจาพนักงานธุรการ 
สํานักงานปลัดฯ 

 รวม ในทันที 
 
 

7. ขั้นตอนการสนับสนุนน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค 
 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  

๑. ยื่นแบบคําขอ พรอมหลักฐาน - 

เจาพนักงานธุรการ 
สํานักงานปลัดฯ 

 ๒. เจาหนาที่จัดสงน้ํา และผูขอฯ    
ลงลายมือชื่อรับน้ํา 

๒ ชั่วโมง 

(รับรองสําเนาถูกตอง) รวม ๒ ชั่วโมง/ราย 
 
 

8. ขั้นตอนการขออนญุาตกอสราง-รื้อถอน-ตอเติม-ดัดแปลง อาคาร 
 

เอกสารที่ใช ข้ันตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
1. สํ า เ น า บั ต ร
ประจําตัวประชาชน
ของผูขออนุญาตและ
เจาของที่ดิน   

1. ยื่นแบบขออนุญาตกอสรางอาคาร  
ดัดแปลงอาคาร   รื้อถอนอาคาร  (แบบ  
ข.1) 

5 วัน 

ผูอํานวยการ 
กองชาง 

2. สําเนาทะเบียน
บานของผูขออนุญาต
และเจาของท่ีดิน   

2. เมื่อผูขออนุญาตไดรับอนุญาตแลว  
ทานจะตองมายื่นขอรับ ใบอนุญาต
ดังตอไปนี้     

 

3. สําเนาโฉนดที่ดินที่
จะทําการกอสราง   

2.1  ใบแจงการออกใบอนุญาต
ก อส ร า ง ,ดัดแปลง ,รื้ อ ถอนอาคา ร  
ภาย ใน  45  วั น   นับแต วั นที่ ขอ
อนุญาต    

 

4. แบบแปลน  ผัง
บริเวณและรายการ
ประกอบแบบแปลน
จํานวน  4  ชุด 

2.2  ใบอนุญาตกอสรางอาคาร , 
ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร  (แบบ  
อ.1)  ใหทานไปขอรับใบอนุญาตภายใน  
30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

 

 
 



8. ข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง-รื้อถอน-ตอเติม-ดัดแปลง อาคาร (ตอ) 
 

เอกสารที่ใช ข้ันตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
5. หนังสือแสดง
ความยินยอมใหปลูก
สรางอาคารในที่ดิน  
(กรณีท่ีเจาของอาคาร
ไมไดเปนเจาของท่ีดิน
ที่อาคารน้ันตั้งอยู) 

ออกใบอนุญาตไว  หากประสงคจะขอ
อนุญาตอีกจะตองดําเนินการเชนเดียว  
กันกับการขออนุญาตใหม 

 

ผูอํานวยการ 
กองชาง 

6. หนังสือแสดง
ความยินยอมใหปลูก
สรางอาคารชิดเขต
ที่ดนิ 
(กรณีท่ีอาคาร
กอสรางชิดเขตที่ดิน
นอยกวา  50  ซม.) 

  

 รวม 5 วัน/ราย  
 

9. ขั้นตอนการรับแจงเรื่องราวรองทุกข 
 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
๑. สําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชน 

๑. เขียนคํารองแจงเรื่องรองทุกข/
รองเรยีน  

๕ วัน/ราย 
เจาพนักงาน

ธุรการ 
สํานักงานปลัดฯ 

 ๒. เจาหนาที่รับเรื่อง และเสนอ
ผูบังคบับัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 ๓. ทําหนังสือแจงผลใหผู รองทุกข/
รองเรยีนทราบ 

(รับรองสําเนาถูกตอง) รวม ๕ วัน/ราย 
 

10.  ขั้นตอนการขอรับขอมูลขาวสาร และใชบริการอินเตอรเน็ต 
 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
๑. สําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชน 

๑. เขียนคํารองขอรับขอมูลขาวสาร 
หรือขอใชบริการอินเตอรเน็ต  

๑ นาท ี

เจาพนักงานธุรการ 
สํานักงานปลัดฯ 

 ๒. รับขอมูลขาวสาร หรือใชบริการ
อินเตอรเน็ต(ไมจํากัดเวลา)  และลง
ลายมอืชื่อรับบรกิาร 

๔ นาท ี

(รับรองสําเนาถูกตอง) รวม ๕ นาที/ราย 
 



 

11. ขั้นตอนการขอยืมเต็นท  เวที  ฯลฯ 
 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
๑. สําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชน 

๑. กรอกคําขอยืมเต็นท  เวที ฯลฯ ๑๐ นาที 

ผูชวยเจาหนาที่
พัสดุ 

กองคลัง 

 ๒. เจาหนาที่รับเอกสาร และเสนอ
ผูบังคบับัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต 

๑๕ นาท ี

 ๓. ทาํหนังสือแจงผลใหผูยืมทราบ และ
จัดเตรียมเต็นท  เวที ฯลฯ ตามคําขอ 

๓๕ นาท ี

(รับรองสําเนาถูกตอง) รวม ๑ ชั่วโมง/ราย 
 
 
 

12. ขั้นตอนการใหบริการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลาย 
 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
๑. หนังสือแจงเหตุ ๑ .  รั บหนั งสื อแจ ง เหตุ กา รณ แพร

ระบาดของโรคไขเลือดออก 
๑ นาท ี

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

สํานักงานปลัดฯ 

 ๒. เจาหนาที่รบัเอกสาร และเสนอ
ผูบังคบับัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ 

๕ นาท ี

 ๓ .  ป ร ะ ส า น ง า น แ จ ง เ จ า ห น า ที่
ผูรับผิดชอบใหดําเนินการ 

๑ วัน 

 ๔. ทําหนังสือแจงผลการดําเนินการให
ผูแจงเหตุทราบ  

๕ นาท ี

 รวม ๑ วัน/ราย 
 

13. ขั้นตอนการขอยกเลิกบริการเก็บขนขยะ 
 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
๑. สําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชน 

๑. ยื่นแบบคาํรองพรอมหลักฐาน  ๑ นาที 

เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 

กองคลัง 

๒. สําเนาทะเบียน
บาน 

๒. เจาหนาที่รับและตรวจเอกสาร ๒ นาที 

 ๓. ชําระเงินคาธรรมเนียม พรอมรับ
ใบเสรจ็รับเงิน 

๒ นาท ี

(รับรองสําเนาถูกตอง) รวม ๕ นาที/ราย 
 
 



14. ขั้นตอนการขอรับบริการตอบรับหนังสือราชการ 
 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
หนังสือขออนญุาต/
อนุเคราะห/สนับสนุน 

ทําหนังสือตอบกลับเปนลายลักษณ
อักษร 

๑0 นาท ี
เจาพนักงานธุรการ 
สํานักงานปลัดฯ 

 รวม ๑0 นาที/ราย 
 

15. ขั้นตอนการขอรับบริการถายเอกสาร 
 

เอกสารที่ใช ขั้นตอนการใหบริการ ระยะเวลาใหบริการ ผูรับผิดชอบ 
เอกสารที่ตองการ
ขอรับบริการ 

แจงเจาหนาที่เพื่อขอรับบริการ ทันที ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ 

สํานักงานปลัดฯ  รวม ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


