การดําเนินการสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ
ลําดับที่
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กระบวนงานบริการประชาชน 18
กระบวนงานเดิม
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จัดเก็บภาษีป3าย
จัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักโรงแรม
ขออนุญาตกอสรางอาคาร
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่กอสราง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต
สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค
ชวยเหลือสาธารณภัย
รับแจงเรื่องราวรองทุกข
ดานทะเบียนราษฎร/บัตรประจําตัวประชาชน
แจงเกิด
แจงตาย
การแจงยายที่อยู
การกําหนดเลขที่บาน
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (ครั้งแรก)
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
ดานสาธารณสุข
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปCนอันตรายตอสุขภาพ
(130ประเภท)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

ระยะเวลาใหบริการที่
ปรับลดแลว

ภารกิจของเทศบาล

5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
30 วัน/ราย
15 วัน/ราย
15 วัน/ราย
3 ชม./ราย
ในพื้นที่
แจงตอบการดําเนินการใหผู
รองเรียนทราบภายใน 7 วัน

เทศบาล/อบต.
เทศบาล/อบต.
เทศบาล/อบต.
อบจ.
เทศบาล/อบต.
อบจ./เทศบาล/อบต.
อบจ./เทศบาล/อบต.
อบจ./เทศบาล/อบต.

10 นาที/ราย
10 นาที/ราย
10 นาที/ราย
3 วัน/ราย
10 นาที/ราย
10 นาที/ราย

เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

20 วัน/ราย

เทศบาล/อบต.

20 วัน/ราย

20 วัน/ราย

20 วัน/ราย

20 วัน/ราย

20 วัน/ราย

20 วัน/ราย

กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ที่กระทรวงมหาดไทยไดแนะนําใหลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน เมื่อปE 2558
ที่

กระบวนงานบริการประชาชน

1
2
3
4

จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จัดเก็บภาษีป3าย
จัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักโรงแรม

5

ขออนุญาตกอสรางอาคาร
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่
กอสราง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

6

สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค
6.1 ขออนุญาตสนับสนุนน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคโดยมีระยะทางจากสนง.ไปยังจุด
บริการ (กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.
6.2 ขออนุญาตบริการน้ําเพื่อใชลาง
ตลาดลางถนน ลางเมรุ
หลังจากไดรับอนุญาตใหดําเนินการแลว
โดยมีระยะเวลาในการเดินทางจาก สนง.
ไปยังจุดบริการ(กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.
6.3 ขออนุญาตบริการน้าํ เพื่อใชดันทอ
ระบายน้าํ หลังจากไดรับอนุญาตให
ดําเนินการแลวโดยมีระยะเวลาในการ
เดินทางจาก สนง.ไปยังจุดบริการ (กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.

ระยะเวลา
ใหบริการ
ที่กระทรวง
มหาดไทย
แนะนํา
ใหปรับลด
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
30 วัน/ราย
15 วัน/ราย
15 วัน/ราย

ระยะเวลาใหบริการที่เทศบาล
ดําเนินการปรับลด
ปรับลดครั้งที่ 2
๔ นาที/ราย
๔ นาที/ราย
๔ นาที/ราย

ปรับลดครั้งที่ 3
๔ นาที/ราย
๔ นาที/ราย
๔ นาที/ราย

1. อาคารประเภทพักอาศัย
ไมเกิน 2 ชั้น 13 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 9 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 4 วัน/ราย
2. อาคารประเภท
อาคารพาณิชย
อาคารขนาดใหญ
อาคารประเภทควบคุมการ
ใช 20 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 14 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 6 วัน/ราย

1. อาคารประเภทพักอาศัย
ไมเกิน 2 ชั้น 13 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 9 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 4 วัน/ราย
2. อาคารประเภท
อาคารพาณิชย
อาคารขนาดใหญ
อาคารประเภทควบคุมการ
ใช 20 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 14 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 6 วัน/ราย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
เทศบาลไมได
ดําเนินการ
กองชาง

สํานักปลัดเทศบาล
(ลดเวลา)
3 ชม./ราย
45 นาที/ราย/ครั้ง
1 ชม./ราย/ครั้ง
2 ชม./ราย/ครั้ง
ภายใน 2 วัน

40 นาที/ราย/ครั้ง
50นาที/ราย/ครั้ง
1.50 ชม./ราย/ครั้ง
ภายใน 2 วัน

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง

ภายใน
25 นาที/ราย/ครั้ง
40 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.30 นาที/ราย/ครั้ง

ภายใน 2 วัน

ภายใน 2 วัน

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง

สํานักปลัดเทศบาล
(ลดเวลา)

สํานักปลัดเทศบาล

ที่

กระบวนงานบริการประชาชน

ระยะเวลา
ใหบริการ
ที่กระทรวง
มหาดไทย
แนะนํา
ใหปรับลด

6.4 ขออนุญาตดูดน้ําเสีย,น้ําตามบอ
หลังจากไดรับอนุญาตใหดําเนินการแลวโดย
มีระยะเวลาในการเดินทางจาก สนง.ไปยังจุด
บริการ (กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.
6.5 ขออนุญาตชวยจัดจราจรหลังจากไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการแลวโดยมีระยะเวลาใน
การเดินทางจาก สนง.ไปยังจุดบริการ (กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.

7

8
9
10
11
12
13
14
15

ชวยเหลือสาธารณภัย
รับแจงเรื่องราวรองทุกข

แจงเกิด
แจงตาย
ยายที่อยู
กําหนดเลขที่บาน
ขอบัตรประจําตัวประชาชน(ครั้งแรก)
ขอบัตรประจําตัวประชาชน(บัตรเดิม
หมดอายุ)
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปCน
อันตรายตอสุขภาพ(130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
(พื้นที่เกิน 200ตร.ม.)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

16 การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร (พื้นที่ไมเกิน 200 ตร.
ม.)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

ในทันที
แจงตอบการ
ดําเนินงานให
ผูรับรองเรียน
ทราบภายใน 7
วัน
10นาที/ราย
10นาที/ราย
10นาที/ราย
3 นาที/ราย
10นาที/ราย
10นาที/ราย

ระยะเวลาใหบริการที่เทศบาล
ดําเนินการปรับลด
ปรับลดครั้งที่ 2
ภายใน 2 วัน

ปรับลดครั้งที่ 2
ภายใน 2 วัน

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง
ภายใน 2 วัน

ภายใน
20 นาที/ราย/ครั้ง
40 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.30 นาที/ราย/ครั้ง
ภายใน 2 วัน

ภายใน
20 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง
ในทันที
แจงตอบการดําเนินงานใหผูรับ
รองเรียนทราบภายใน 7 วัน

ภายใน
20 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง
ในทันที
แจงตอบการดําเนินงานใหผูรับ
รองเรียนทราบภายใน 7 วัน

6 นาที/ราย
6 นาที/ราย
6 นาที/ราย

6 นาที/ราย
6 นาที/ราย
6 นาที/ราย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
(ลดเวลา)

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและ
แผนงาน

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

6 นาที/ราย
6 นาที/ราย

6 นาที/ราย
6 นาที/ราย

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุข
20 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

20 วัน/ราย

กองสาธารณสุข
รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

กองสาธารณสุข

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

ที่

กระบวนงานบริการประชาชน

17 การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร (พื้นที่ไมเกิน 200 ตร.
ม.)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
18 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
19 การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
20 การขออนุญาตเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกลู
และมูลฝอย
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

ระยะเวลา
ใหบริการ
ที่กระทรวง
มหาดไทย
แนะนํา
ใหปรับลด
-

ระยะเวลาใหบริการที่เทศบาล
ดําเนินการปรับลด
ปรับลดครั้งที่ 2

ปรับลดครั้งที่ 2

กองสาธารณสุข
รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

20 วัน/ราย

กองสาธารณสุข
รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

20 วัน/ราย
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองสาธารณสุข
รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

กองสาธารณสุข

การปรับปรุงกระบวนงานบริการครั้งนี้

1
2

จัดเก็บภาษีบาํ รุงทองที่
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน

ระยะเวลา
ใหบริการ
ที่กระทรวง
มหาดไทย
แนะนํา
ใหปรับลด
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย

3
4

จัดเก็บภาษีปา3 ย
จัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักโรงแรม

5 นาที/ราย
5 นาที/ราย

๔ นาที/ราย

5

ขออนุญาตกอสรางอาคาร
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่
กอสราง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

30 วัน/ราย
15 วัน/ราย

1. อาคารประเภทพักอาศัย
ไมเกิน 2 ชั้น 13 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 9 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 4 วัน/ราย
2. อาคารประเภท
อาคารพาณิชย
อาคารขนาดใหญ
อาคารประเภทควบคุมการ
ใช 20 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 14 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 6 วัน/ราย

ที่

6

กระบวนงานบริการประชาชน

สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค
6.1 ขออนุญาตสนับสนุนน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคโดยมีระยะทางจากสนง.ไปยังจุด
บริการ (กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.

6.2 ขออนุญาตบริการน้ําเพื่อใชลาง
ตลาดลางถนน ลางเมรุ
หลังจากไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
แลว โดยมีระยะเวลาในการเดินทาง
จาก สนง.ไปยังจุดบริการ(กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.
6.3 ขออนุญาตบริการน้าํ เพื่อใชดันทอ
ระบายน้าํ หลังจากไดรับอนุญาตให
ดําเนินการแลวโดยมีระยะเวลาในการ
เดินทางจาก สนง.ไปยังจุดบริการ (กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.
6.4 ขออนุญาตดูดน้ําเสีย,น้ําตามบอ
หลังจากไดรับอนุญาตใหดําเนินการแลวโดย
มีระยะเวลาในการเดินทางจาก สนง.ไปยัง
จุดบริการ (กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.

15 วัน/ราย

ระยะเวลาใหบริการที่เทศบาล
ดําเนินการปรับลด
ปรับลดครั้งที่ 2

ปรับลดครั้งที่ 2

๔ นาที/ราย
๔ นาที/ราย

๔ นาที/ราย
๔ นาที/ราย
๔ นาที/ราย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
เทศบาลไมได
ดําเนินการ

1. อาคารประเภทพักอาศัยไม
เกิน 2 ชั้น 13 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 9 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 4 วัน/ราย
2. อาคารประเภท
อาคารพาณิชย
อาคารขนาดใหญ
อาคารประเภทควบคุมการใช
20 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 14 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 6 วัน/ราย

กองชาง

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(ลดเวลา)

3 ชม./ราย
45 นาที/ราย/ครั้ง
1 ชม./ราย/ครั้ง
2 ชม./ราย/ครั้ง

40 นาที/ราย/ครั้ง
50นาที/ราย/ครั้ง
1.50 ชม./ราย/ครั้ง

ภายใน 2 วัน

ภายใน 2 วัน

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง

ภายใน
25 นาที/ราย/ครั้ง
40 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.30 นาที/ราย/ครั้ง

ภายใน 2 วัน

ภายใน 2 วัน

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง
ภายใน 2 วัน

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง
ภายใน 2 วัน

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง

ภายใน
20 นาที/ราย/ครั้ง
40 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.30 นาที/ราย/ครั้ง

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(ลดเวลา)

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(ลดเวลา)

ที่

กระบวนงานบริการประชาชน

ระยะเวลา
ใหบริการ
ที่กระทรวง
มหาดไทย
แนะนํา
ใหปรับลด

- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.
6.5 ขออนุญาตชวยจัดจราจรหลังจากไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการแลวโดยมีระยะเวลา
ในการเดินทางจาก สนง.ไปยังจุดบริการ
(กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.

ระยะเวลาใหบริการที่เทศบาล
ดําเนินการปรับลด
ปรับลดครั้งที่ 2
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง
ภายใน 2 วัน

ปรับลดครั้งที่ 2
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง
ภายใน 2 วัน

ภายใน
20 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง
ในทันที

ภายใน
20 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง
ในทันที

แจงตอบการดําเนินงานให
ผูรับรองเรียนทราบภายใน
7 วัน

แจงตอบการดําเนินงานใหผูรับ
รองเรียนทราบภายใน 7 วัน

กองวิชาการ
และแผนงาน

6 นาที/ราย

6 นาที/ราย

สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล

7

ชวยเหลือสาธารณภัย

8

รับแจงเรื่องราวรองทุกข

9

แจงเกิด

แจงตอบการ
ดําเนินงานให
ผูรับรองเรียน
ทราบภายใน 7
วัน
10นาที/ราย

10 แจงตาย

10นาที/ราย

6 นาที/ราย

6 นาที/ราย

11
12
13
14

10นาที/ราย

6 นาที/ราย

6 นาที/ราย

15
16

17

18

ยายที่อยู
กําหนดเลขที่บาน
ขอบัตรประจําตัวประชาชน(ครั้งแรก)
ขอบัตรประจําตัวประชาชน(บัตรเดิม
หมดอายุ)
การขออนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ปCน
อันตรายตอสุขภาพ(130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(พื้นที่เกิน 200ตร.ม.)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร (พื้นที่ไมเกิน
200 ตร.ม.)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

ในทันที

3 นาที/ราย
10นาที/ราย
10นาที/ราย

20 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย
รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

20 วัน/ราย
รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

20 วัน/ราย

20 การขออนุญาตเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกลู

-

และมูลฝอย
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

20 วัน/ราย

19 การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
(เพิ่ม)

ที่

กระบวนงานบริการประชาชน

21 การจดทะเบียนพาณิชย
22 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช
23

24
25
26

เครื่องขยายเสียง
กระบวนการตรวจรักษาในคลินิก
- ทําบัตร (ตรจตสอบสิทธิ+ซักประวัติ)
- วัดความดันโลหิต/ชั่งน้ําหนัก/
ประเมิน BMI
- ตรวจทานหองปฏิบัติการ
- ตรวจรักษาโรคเบื้องตน
- สาธิตการออกกําลังกายที่เหมาะสม
กับโรค
- ทําหัตถการ (ทําแผล/เย็บแผล/
ตกแตงแผล ฯลฯ)
- จัดยา จายยา และอธิบายวิธีการ
รับประทานยา
การเปรียบเทียบปรับตามเทศบัญญัติ
การจอดยานยนต
การเปรียบเทียบปรับตามเทศบัญญัติ
การนําชางมาหารายไดในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับ
ลงทะเบียนผูสูงอายุ

ระยะเวลา
ใหบริการ
ที่กระทรวง
มหาดไทย
แนะนํา
ใหปรับลด

ระยะเวลาใหบริการที่เทศบาล
ดําเนินการปรับลด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปรับลดครั้งที่ 2

ปรับลดครั้งที่ 2

หลังปรับลด
9 นาที/ราย
หลังปรับลด
14 นาที/ราย
หลังปรับลด
7 นาที/ราย
5 นาที/ราย

หลังปรับลด
9 นาที/ราย
หลังปรับลด
14 นาที/ราย
หลังปรับลด
7 นาที/ราย
5 นาที/ราย

5 นาที/ราย
15 นาที/ราย
5 นาที/ราย

5 นาที/ราย
15 นาที/ราย
5 นาที/ราย

10 นาที/ราย

10 นาที/ราย

5 นาที/ราย

5 นาที/ราย

-

10 นาที/ราย

สํานักปลัด

-

10 นาที/ราย

สํานักปลัด

-

30 นาที/ราย

กอง
การศึกษา

กองวิชาการฯ
(เพิ่ม)
กองคลัง
(เพิ่ม)

กอง
สาธารณสุข

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
1 ดานการคลัง
การจัดเก็บ
ภาษีป3าย

2

3

4

5.

ขั้นตอนการใหบริการ

1. ผูมีหนาที่เสียภาษีป3ายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป3าย (ภ.ป.1) พรอมเอกสารประกอบ
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีป3ายชําระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)
การจัดเก็บ
1. ผูเปCนเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
ภาษีบํารุง
(ภ.บ.ท.5)
ทองที่
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.11)
การจัดเก็บ
1.ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบ
ภาษีโรงเรือน แสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2)
และที่ดิน
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.12)
การจดทะเบียน 1. ผูประกอบการพาณิชยยื่นคําขอและกรอก
พาณิชย
ขอมูล (แบบ ท.พ.)
2. เจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสาร
3. นายทะเบียนพาณิชยพิจารณาคําขอและจด
ทะเบียนพาณิชย
4. ชําระเงินคาธรรมเนียมรับใบทะเบียนพาณิชย
ดานช+าง
ขออนุญาต
1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร
กอสรางอาคาร ตามแบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.1) พรอมเอกสาร
2. นายตรวจ ตรวจสอบ เอกสารเบื้องตน/
ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ
3. นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ
4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลา
การ
ใหบริการ

หมายเหตุ

1. บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีป3ายปEที่
ผานมา (ภ.ป.7)

5 นาที/ราย

(กรณีราย
เกา)

1. บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุง
ทองที่ปEผานมา (ภ.บ.ท.11)

5 นาที/ราย

(กรณีราย
เกา)

1. บัตรประจําตัวประชาชนและ 5 นาที/ราย (กรณีราย
สําเนาทะเบียนบาน
เกา)
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือน
และที่ดินปEทผี่ านมา (ภ.ร.ด.12)
1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานผูขอจดทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาทะเบียนบานที่
ประกอบการพาณิชย

10 นาที/ราย

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของผูขอ
อนุญาต
2. สําเนาโฉนดทีด่ ินขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
(กรณีผูขอไมใชเจาของตองมี
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินให
กอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนา
สัญญาเชาที่ดิน)
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ
4. หนังสือรับรองของ
ผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบและ
คํานวณโครงสรางอาคาร
5. หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพสถาปTตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบงานสถาปTตยกรรม
6.แผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน
พรอมรายการคํานวณโครงสราง
7. รายการคํานวณระบบบําบัดน้ํา
เสีย (กรณีอาคารตองมีระบบ
บําบัดน้ําเสีย)

30 วัน/ราย
(กรณีผูขอ
อนุญาตใช
แบบกอสราง
อาคารของ
กรมโยธาธิการ
และ ผังเมือง
หรือแบบของ
องคกร
ปกครอง สวน
ทองถิ่น นั้น ๆ
ระยะเวลา
ใหบริการ
12 วัน/ราย)

ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
6

ขออนุญาต
รื้อถอน
อาคาร

7

ขออนุญาต
ดัดแปลง
อาคาร

ขั้นตอนการ
ใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ผูอนุญาตยื่น
คําขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร
ตามแบบคําขอ
อนุญาต
กอสรางอาคาร
รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ
ข.1) พรอม
เอกสาร
2. นายตรวจ
ตรวจสอบ
เอกสาร
เบื้องตน/
ตรวจสอบผัง
เมือง และ
ตรวจสอบ
สภาพ
สาธารณะ
3. นายชาง/
วิศวกรตรวจ
พิจารณาแบบ
4. เจาพนักงาน
ทองถิ่น
พิจารณาคําขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร
1. ผูอนุญาตยื่น
คําขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร
ตามแบบ คํา
ขออนุญาต
กอสรางอาคาร
รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ
ข.1) พรอม
เอกสาร
2. นายตรวจ
ตรวจสอบ
เอกสาร
เบื้องตน/ตรวจ
สถานที่/

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
2. สําเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาต รื้อถอน ขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนา
3. หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ
ขั้นตอนวิธกี าร และสั่งป3องกันวัสดุรวงหลนในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่เปCน
อาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยูในประเภทเปCนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
4. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผูควบคุมงาน (แบบ น.4)
5. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน

ระยะเวลา
การ
ใหบริการ
30วัน/
ราย

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 30วัน/
2. สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนาม
ราย
รับรองสําเนาทุกหนา (กรณีผูขอไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของ
ที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน)
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ
4. หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ
และคํานวณโครงสรางอาคาร
5. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปTตยกรรมควบคุมของผูออกแบบ
งานสถาปTตยกรรม
6. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนพรอมรายการ
คํานวณโครงสราง
7. รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย (กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย)
8. ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต
9. กรณีตอเติมเพิ่มชั้นอาคาร (วิศวกรผูออกแบบโครงสรางอาคารมิใชคนเดิม)
ตองมีหนังสือรับรองความมั่นคงของอาคารเดิมจากสถาบันที่เชือ่ ถือได

หมาย
เหตุ

เอกสาร
เหมือน
การขอ
อนุญาต
กอสราง
อาคาร
เพิ่มเติม
เฉพาะ
เอกสาร
8 และ
9

ลําดับ
ที่

กระบวนงาน
บริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ
ใหบริการ

1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน และบัตรประจําตัว
ประชาชนผูแจง หรือบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา
มารดา
2. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ท.ร.1/1) (ถา
มี)

10 นาที/ราย

1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่คนตายมีชื่อ และ
บัตรประจําตัวประชาชน ผูแจง
2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีตายที่
โรงพยาบาล)
3. จําหนายชื่อผูตายออกจากทะเบียนบานและสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบานโดยประทับตราคําวา “ตาย” สี
แดงไวหนารายการคนตาย
4. มอบมรณบัตรตอนที่ 1 พรอมหลักฐานคือผูแจง

10 นาที/ราย

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ

หมายเหตุ

ตรวจสอบผังเมือง
และตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ
3. นายชาง/วิศวกร
ตรวจพิจารณาแบบ
4. เจาพนักงาน
ทองถิ่นพิจารณาคําขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร
ดานทะเบียน
ราษฎรและ
บัตรประจําตัว
ประชาชน

8

แจงเกิด

9

แจงตาย
(ในบาน)

ลําดับ

กระบวนงาน

1. เจาบานหรือบิดา
หรือมารดาแจงการ
เกิดตอนายทะเบียน
ผูรับแจงแหงทองที่เด็ก
เกิด
2. นายทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐาน ลง
รายการในสูติบัตรทั้ง
3 ตอน แลวเพิ่มชื่อ
และรายการบุคคล
ตามสูติบัตรลงใน
ทะเบียนบานและ
สําเนา
ทะเบียนฉบับเจาบาน
3. มอบสูติบัตรตอนที่
1ท.ร.26 พรอม
หลักฐานคืนผูแจง สูติ
บัตร
1. เจาบานแจงการ
ตายตอนายทะเบียน
ผูรับแจงแหงทองที่มี
คนตาย ในกรณีที่ไมมี
เจาบานใหผูพบศพ
เปCนผูแจง
2. นายทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐาน
และลงรายการใน
มรณะบัตร
3. จําหนายชื่อผูตาย
ออกจากทะเบียนบาน
และสําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบานโดย
ขั้นตอนการใหบริการ

หมายเหตุ

ที่

บริการ

10

แจงยายที่อยู
(ยายออก)

11

กําหนดเลขที่
บาน

ลําดับ

กระบวนงาน

ใหบริการ
ประทับตราคําวา
“ตาย” สีแดง ไวหนา
รายการคนตาย
4. มอบมรณะบัตร
ตอนที่ 1 พรอม
หลักฐานคืนผูแจง
1. เจาบานแจงการ
ยายที่อยูตอนาย
ทะเบียนผูรับแจง
2. นายทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐาน
และรายการในใบแจง
การยายที่อยู แลว
กรอกรายการในใบ
แจงการยายที่อยูทั้ง 3
ตอน
3. จําหนายชื่อและ
รายการบุคคลที่ยาย
ออกจากทะเบียนบาน
และสําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบาน โดย
ประทับตราคําวา
“ยาย” สีน้ําเงิน ไว
หนารายการคนยาย
ออก
4. มอบใบแจงการ
ยายที่อยูตอนที่ 1,2
พรอมหลักฐานการ
แจงคืนผูแจง
1. เจาบานแจงการ
ปลูกสรางบานตอนาย
ทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองที่ที่บานตั้งอยู
2. นายทะเบียน
ตรวจสอบวาเปCนบาน
ตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร
หรือไม
3. จัดทําทะเบียนบาน
และสําเนาทะเบียน
บาน โดยการกรอก
รายการเลขประจํา
บานในทะเบียนบาน
4. กําหนดเลขรหัส
ประจําบานจากแบบ
พิมพ ท.ร.99 ก.
ขั้นตอนการใหบริการ

10 นาที/ราย
- บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน และสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน (บัตรประจําตัวประชาชนของผู
ยายที่อยูกรณีแจงยายที่อยูของตนเอง โดยผูยายที่อยู
สามารถรองขอทําหนาที่เจาบานเพื่อแจงยายที่อยูของ
ตนเองได)

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 3 นาที/ราย
ฉบับเจาบาน
2. ใบอนุญาตกอสรางและแบบอาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ

หมายเหตุ

ที่

บริการ

12

การทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(ครั้งแรก)

13

การทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(บัตรเดิม
หมดอายุ

14

ดาน
สาธารณสุข
ขออนุญาตทํา
การโฆษณา
โดยใชเครื่อง
ขยายเสียง

15

ขออนุญาต
ประกอบ
กิจการที่เปCน
อันตรายตอ
สุขภาพ(130
ประเภท)

ลําดับ

กระบวนงาน

5. มอบหลักฐาน
พรอมสําเนาทะเบียน
บานคืนใหแกผูแจง
1. ยื่นคําขอมีบัตรตาม
แบบ บ.ป.1
2. เจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3. ออกใบขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน
และถายรูป
4. สแกนลายนิ้วมือ
และรอรับบัตรแระจํา
ตัวประชาชน
1. ยื่นคําขอมีบัตรตาม
แบบ บ.ป.1
2. เจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3. ออกใบขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชน
และถายรูป
4. สแกนลายนิ้วมือ
และรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน

ใหบริการ

1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
2. สูติบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให หรือนําเจา
บานหรือบุคคลที่เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือไปใหการ
รับรองอยางใดอยางหนึ่งกรณีพนักงานเจาหนาที่รองขอ

-

1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชนเดิมทีห่ มดอายุ

-

1. ผูขออนุญาตยื่นคํา
ขออนุญาตทําการ
โฆษณาโดยใชเครื่อง
ขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.
1)
2. เจาหนาที่
ตรวจสอบหลักฐาน
3. เจาพนักงาน
ทองถิ่นผูมีอํานาจลง
นามอนุญาตใหทําการ
โฆษณาโดยใชเครื่อง
ขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.
2)
1. ผูขออนุญาตยื่นคํา
ขออนุญาตประกอบ
กิจการที่เปCนอันตราย
ตอสุขภาพ(แบบ ก.อ.
1)
2. เจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร

1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูขออนุญาตและ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. ใบอนุญาตใหมีเพื่อใชซึ่งเครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน (ถามี)
3. รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใช เชน
กําลังไฟฟ3าที่ใชกําลังขยายเสียง
4. แผนที่แสดงที่ตั้งที่ใชเครื่องขยายเสียง

15 นาที/ราย

1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขอ
อนุญาต
2. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ผูจัดการ หากไมเปCนบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต
3. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปCนที่ตั้งสถาน
ประกอบการ
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอม

20 วัน/ราย

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ

หมายเหตุ

ที่

16

17

บริการ
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล(กรณีผู
หลักฐาน
ขอเปCนนิติบุคคล)
3. เจาพนักงาน
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารที่ใชแสดงวาอาคาร
ทองถิ่นตรวจพื้นที่และ
สถานที่ตั้งประกอบ ที่ใชเปCนสถานประกอบการสามารถใชประกอบการนั้นได
กิจการแลวพิจารณา โดยกฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ออกใบอนุญาต ฯ
ประชาชนผูมอบและผูรับมอบกรณีผูขอรับใบอนุญาตไม
(แบบ ก.อ.2)
สามารถดําเนินการดวยตนเอง
1. ผูขออนุญาตยื่นคํา
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูขอ
ขออนุญาต
ขออนุ
ญ
าตจั
ด
ตั
ง
้
สถานที
่
อนุญาต
จัดตั้งสถานที่
จํ
า
หนายอาหารหรื
อ
จําหนาย
2. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
สถานที
ส
่
ะสมอาหาร
อาหารหรือที่
ผูจัดการ หากไมเปCนบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต
(แบบ
ส.อ.1)
สะสมอาหาร
ประกอบการ
2. เจาหนาที่ตรวจสอบ 3. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปCนที่ตั้งสถาน
(พื้นที่เกิน
เอกสารหลักฐาน
200ตร.ม.)
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอม
3. เจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจพื้นที่และสถานที่ แสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล(กรณีผู
ขอเปCนนิติบุคคล)
จําหนายอาหารแลว
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารที่ใชแสดงวาอาคารที่
พิจารณาออกหนังสือ
ใชเปCนสถานประกอบการนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
รับรองการแจงจัดตั้ง
สถานที่จําหนายอาหาร ควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอํานาจพรอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(แบบส.อ.2)
ผูมอบและผูรับมอบกรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถ
ดําเนินการดวยตนเอง
ขออนุญาต
1. ผูขออนุญาตยื่นคํา 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต
จําหนายสินคา ขออนุญาตจําหนาย
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
ในที่หรือทาง สินคาในที่หรือทาง
ของผูชวยจําหนาย ฯ
สาธารณะ
สาธารณะ (แบบ ส.ณ. 3. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมสวมแวนขนาด
1)
1x1.5 นิ้ว ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายคนละ
2. เจาหนาที่
3 รูป
ตรวจสอบเอกสาร
4. ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
หลักฐาน
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจําหนายสินคา (กรณีเรขายไม
3. เจาพนักงาน
ตองมีแผนที่)
ทองถิ่นตรวจพื้นที่
และสถานที่จาํ หนาย
สินคาในที่หรือทาง
สาธารณะแลว
พิจารณาออก
ใบอนุญาตฯ (แบบ
ส.ณ.2)

ใหบริการ

20 วัน/ราย

20 วัน/ราย

กระบวนงานบริการตามภารกิจขององคกรปกครองส+วนทองถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยไดแนะนําใหลด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

(จํานวน 18 กระบวนงาน)
ที่
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17

18

กระบวนงานบริการประชาชน
จัดเก็บภาษีบาํ รุงทองที่
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
จัดเก็บภาษีปา3 ย
จัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักโรงแรม
ขออนุญาตกอสรางอาคาร
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่กอสราง
- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต
สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค
ชวยเหลือสาธารณภัย
รับแจงเรื่องราวรองทุกข

ดานทะเบียนราษฎร/บัตรประจําตัวประชาชน
แจงเกิด
แจงตาย
ยายที่อยู
กําหนดเลขที่บาน
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (ครัง้ แรก)
ขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
ดานสาธารณสุข
การขออนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ปCนอันตรายตอสุขภาพ
(130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
การขออนุญาตจําหนวยสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม/คอใบอนุญาต

ระยะเวลาใหบริการที่ปรับลด
แลว
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
30 วัน/ราย
15 วัน/ราย
15 วัน/ราย
3 ชม./ราย
ในทันที
แจงตอบการดําเนินการใหผู
รองเรียนทราบภายใน 7 วัน

ภารกิของ อปท.ที่ดําเนินการ

10 นาที/ราย
10 นาที/ราย
10 นาที/ราย
3 วัน/ราย
10 นาที/ราย
10 นาที/ราย

เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

20 วัน/ราย

เทศบาล/อบต.

20 วัน/ราย

เทศบาล/อบต.

20 วัน/ราย

เทศบาล/อบต.

20 วัน/ราย

เทศบาล/อบต.

เทศบาล/อบต.
เทศบาล/อบต.
เทศบาล/อบต.
อบจ.
เทศบาล/อบต.
อบจ./เทศบาล/อบต.
อบจ./เทศบาล/อบต.

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

ลําดับ
ที่
1

2

3

4

ระยะเวลา
การ
ใหบริการ
ดานทะเบียนราษฎรและ 1. เจาบานหรือบิดาหรือมารดาแจงการ
1. สําเนาทะเบียนบาน 10 นาที/
บัตรประจําตัวประชาชน เกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่เด็ก ฉบับเจาบาน และบัตร ราย
แจงเกิด
เกิด
ประจําตัวประชาชนผู
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน ลง
แจง หรือบัตรประจําตัว
รายการในสูติบัตรทั้ง 3 ตอน แลวเพิ่มชื่อ ประชาชนของบิดา
และรายการบุคคลตามสูติบัตรลงใน
มารดา
ทะเบียนบานและสําเนา
2. หนังสือรับรองการ
ทะเบียนฉบับเจาบาน
เกิดจากโรงพยาบาล
3. มอบสูติบัตรตอนที่ 1ท.ร.26 พรอม
(ท.ร.1/1) (ถามี)
หลักฐานคืนผูแจง สูติบตั ร
แจงตาย (ในบาน)
1. เจาบานแจงการตายตอนายทะเบียน
1. สําเนาทะเบียนบาน 10 นาที/
ผูรับแจงแหงทองที่มีคนตาย ในกรณีที่ไมมี ฉบับเจาบานที่คนตายมี ราย
เจาบานใหผูพบศพเปCนผูแจง
ชื่อ และบัตรประจําตัว
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและลง ประชาชน ผูแจง
รายการในมรณะบัตร
2. หนังสือรับรองการ
3. จําหนายชื่อผูตายออกจากทะเบียนบาน ตายจากโรงพยาบาล
และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานโดย (กรณีตายที่
ประทับตราคําวา “ตาย” สีแดง ไวหนา
โรงพยาบาล)
รายการคนตาย
4. มอบมรณะบัตรตอนที่ 1 พรอม
หลักฐานคืนผูแจง
แจงยายที่อยู (ยายออก) 1. เจาบานแจงการยายที่อยูตอนาย
- บัตรประจําตัว
10 นาที/
ทะเบียนผูรับแจง
ประชาชนของเจาบาน ราย
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และ และสําเนาทะเบียน
รายการในใบแจงการยายที่อยู แลวกรอก บานฉบับเจาบาน (บัตร
รายการในใบแจงการยายที่อยูทั้ง 3 ตอน ประจําตัวประชาชน
3. จําหนายชื่อและรายการบุคคลที่ยาย
ของผูยายที่อยูกรณีแจง
ออกจากทะเบียนบานและสําเนาทะเบียน ยายที่อยูของตนเอง
บานฉบับเจาบาน โดยประทับตราคําวา
โดยผูยายที่อยูสามารถ
“ยาย” สีน้ําเงิน ไวหนารายการคนยาย
รองขอทําหนาที่เจา
ออก
บานเพื่อแจงยายที่อยู
4. มอบใบแจงการยายที่อยูตอนที่ 1,2
ของตนเองได)
พรอมหลักฐานการแจงคืนผูแจง
กําหนดเลขที่บาน
1. เจาบานแจงการปลูกสรางบานตอนาย 1. สําเนาบัตร
3 นาที/
ทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่บานตั้งอยู
ประจําตัวประชาชน
ราย
2. นายทะเบียนตรวจสอบวาเปCนบานตาม และสําเนาทะเบียน
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือไม บานฉบับเจาบาน
3. จัดทําทะเบียนบานและสําเนาทะเบียน 2. ใบอนุญาตกอสราง
บาน โดยการกรอกรายการเลขประจําบาน และแบบอาคาร
ในทะเบียนบาน
4. กําหนดเลขรหัสประจําบานจากแบบ
พิมพ ท.ร.99 ก.
5. มอบหลักฐานพรอมสําเนาทะเบียนบาน
คืนใหแกผูแจง
กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

ลําดับ กระบวนงานบริการ
ที่
5 การทําบัตรประจําตัว
ประชาชน (ครั้งแรก)

6

7

การทําบัตรประจําตัว
ประชาชน(บัตรเดิม
หมดอายุ

ดานการคลัง
การจัดเก็บภาษีป3าย

8

การจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองที่

9

การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน

10

การจดทะเบียน
พาณิชย

ลําดับ

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ
1. ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3. ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนและถายรูป
4. สแกนลายนิ้วมือ และรอรับบัตร
แระจําตัวประชาชน
1. ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3. ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน และถายรูป
4. สแกนลายนิ้วมือ และรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน
1. ผูมีหนาที่เสียภาษีป3ายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป3าย (ภ.ป.1) พรอม
เอกสารประกอบ
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีป3ายชําระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)
1. ผูเปCนเจาของที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการทีด่ ิน (ภ.บ.ท.5)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระ
เงิน และรับใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุง
ทองที่ (ภ.บ.ท.11)
1.ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน(ภ.ร.ด.2)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงินคาภาษี
โรงเรือน (ภ.ร.ด.12)
1. ผูประกอบการพาณิชยยื่นคําขอ
และกรอกขอมูล (แบบ ท.พ.)
2. เจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสาร
3. นายทะเบียนพิจารณาคําขอและจด
ทะเบียนพาณิชย
4. ชําระคาธรรมเนียมและรับใบ
ทะเบียนพาณิชย

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ
ใหบริการ
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับ
เจาบาน
2. สูติบัตร หรือหลักฐานที่ทาง
ราชการออกให หรือนําเจา
บานหรือบุคคลที่เจาพนักงาน
เจาหนาที่เชื่อถือไปใหการ
รับรองอยางใดอยางหนึ่งกรณี
พนักงานเจาหนาที่รองขอ
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับ
เจาบาน
2. บัตรประจําตัวประชาชน
เดิมที่หมดอายุ

1. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีป3าย
ปEที่ผานมา (ภ.ป.7)

หมาย
เหตุ

5 นาที/ราย
(กรณี
รายเกา)

1. บัตรประจําตัวประชาชน
5 นาที/ราย
และสําเนาทะเบียนบาน
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุง
ทองที่ปEผานมา (ภ.บ.ท.11)

(กรณี
รายเกา)

1. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
โรงเรือนและที่ดินปEทผี่ านมา
(ภ.ร.ด.12)

5 นาที/ราย

(กรณี
รายเกา)

1.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานผูขอจดทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาทะเบียนบานที่
ประกอบการพาณิชย

10 นาที/ราย

เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ

หมาย

ที่

ใหบริการ

11

ดานช+าง
ขออนุญาตกอสราง
อาคาร

12

ขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร

13

ขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร ตามแบบคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.1) พรอมเอกสาร
2. นายตรวจ ตรวจสอบ เอกสาร
เบื้องตน/ตรวจสอบผังเมือง และ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3. นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณา
แบบ
4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียน
บานของผูขออนุญาต
2. สําเนาโฉนดทีด่ ินขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุก
หนา (กรณีผูขอไมใชเจาของ
ตองมีหนังสือยินยอม

เหตุ

30 วัน/ราย
(กรณีผูขอ
อนุญาตใชแบบ
กอสรางอาคาร
ของกรมโยธาธิ
การและ ผังเมือง
หรือแบบของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นั้น
ๆ ระยะเวลา
ใหบริการ
12 วัน/ราย)

1. ผูอนุญาตยื่นคําขออนุญาตรื้อถอน
อาคารตามแบบคําขออนุญาตกอสราง
อาคาร รื้อถอนดัดแปลง (แบบ ข.1)
พรอมเอกสาร
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน/ตรวจสอบผังเมือง และ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3. นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณา
แบบ
4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร

1. สําเนาบัตรประจําตัว
30วัน/ราย
ประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานของผูขออนุญาต
2. สําเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ตั้ง
ของอาคารทีข่ ออนุญาต รื้อ
ถอน ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา
3. หนังสือรับรองของ
ผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบขั้นตอน
วิธีการ และสั่งป3องกันวัสดุรวง
หลนในการรื้อถอนอาคาร
(กรณีที่เปCนอาคารมีลกั ษณะ
ขนาด อยูในประเภทเปCน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
4. หนังสือแสดงความยินยอม
ของวิศวกรผูควบคุมงาน (แบบ
น.4)
5. แผนผังบริเวณ แบบแปลน
และรายการประกอบแบบ
แปลน
1. ผูอนุญาตยื่นคําขออนุญาตดัดแปลง 1. สําเนาบัตรประจําตัว
30วัน/ราย
ประชาชนและสําเนาทะเบียน
อาคารตามแบบ คําขออนุญาต
บานของผูขออนุญาต
กอสรางอาคาร รื้อถอนดัดแปลง
2. สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทา
(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร
ตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของ
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน/ตรวจสถานที/่ ตรวจสอบผัง ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุก
เมือง และตรวจสอบสภาพสาธารณะ หนา (กรณีผูขอไมใชเจาของ
ตองมีหนังสือยินยอมของ
3. นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณา
เจาของที่ดินใหกอสรางอาคาร
แบบ
4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขอ ในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเชา
ที่ดิน)
อนุญาตดัดแปลงอาคาร
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดิน
ตางเจาของ
4. หนังสือรับรองของ
ผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบและ
คํานวณโครงสรางอาคาร

เอกสาร
เหมือน
การขอ
อนุญาต
กอสราง
อาคาร
เพิ่มเติม
เฉพาะ
เอกสาร
8 และ
9

ลําดับ
ที่

14

15

กระบวนงานบริการ

ดานสาธารณสุข
ขออนุญาตติดตั้งป3าย
โฆษณา(ชั่วคราว)ทาง
สาธารณะ

ขออนุญาตประกอบ
กิจการที่เปCนอันตราย
ตอสุขภาพ
(130 ประเภท)

ขั้นตอนการใหบริการ

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตทํา
การติดตั้งป3าย
2. เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
3.ชําระคาธรรมเนียมที่กองคลัง
๔.จพง.ออกป3ายสติ๊กเกอร (ติดป3ายที่
ขออนุญาตฯ (ไมเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง)
1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการทีเ่ ปCนอันตรายตอ
สุขภาพ(แบบ อ.ภ.1)
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3. เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพื้นที่และ
สถานที่ตั้งประกอบกิจการแลว
พิจารณาออกใบอนุญาต ฯ
(แบบ อ.ภ.2)

เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ
ใหบริการ
5. หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพสถาปTตยกรรม
ควบคุมของผูออกแบบงาน
สถาปTตยกรรม
6. แผนผังบริเวณ แบบแปลน
และรายการประกอบแบบ
แปลนพรอมรายการคํานวณ
โครงสราง
7. รายการคํานวณระบบบําบัด
น้ําเสีย (กรณีอาคารตองมีระบบ
บําบัดน้ําเสีย)
8. ใบอนุญาตกอสรางอาคาร
เดิมที่ไดรับอนุญาต
9. กรณีตอเติมเพิ่มชั้นอาคาร
(วิศวกรผูออกแบบโครงสราง
อาคารมิใชคนเดิม) ตองมี
หนังสือรับรองความมั่นคงของ
อาคารเดิมจากสถาบันที่เชือ่ ถือ
ได
1. สําเนาบัตรประชาชนผูขอ
อนุญาต
2.รูปถายป3ายที่ขออนุญาต

15 นาที/ราย

1. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานผูขอ
อนุญาต
2. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน
ผูจัดการ หากไมเปCนบุคคล
เดียวกับผูถือใบอนุญาต
3. สําเนาทะเบียนบานของ
บานที่ใชเปCนที่ตั้งสถาน
ประกอบการ
4. สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลพรอม
แสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล(กรณีผูขอเปCนนิติ
บุคคล)
5. สําเนาใบอนุญาตปลูก
สรางอาคารที่ใชแสดงวา
อาคารที่ใชเปCนสถาน
ประกอบการสามารถใช
ประกอบการนั้นไดโดย
กฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอํานาจพรอม
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูมอบและผูรับมอบ

20 วัน/ราย

หมาย
เหตุ

(กรณีราย
ใหม)

ลําดับ
ที่
16

17

กระบวนงานบริการ

ขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร

ขอหนังสือรับรองการ
แจงจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร
(พื้นที่ไมเกิน 200
ตร.ม.)

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ หมาย
ใหบริการ
เหตุ
กรณีผูขอรับใบอนุญาตไม
สามารถดําเนินการดวยตนเอง
1. ผูอนุญาตยื่นคําขออนุญาตดัดแปลง 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 30วัน/ราย
เอกสาร
และสํ
า
เนาทะเบี
ย
นบานของผู
ขอ
อาคารตามแบบ คําขออนุญาต
เหมือน
อนุญาต
กอสรางอาคาร รื้อถอนดัดแปลง
การขอ
2. สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทา
(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร
อนุญาต
ตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดิน
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
กอสราง
ลงนามรับรองสําเนาทุกหนา (กรณี
เบื้องตน/ตรวจสถานที/่ ตรวจสอบผัง ผูขอไมใชเจาของตองมีหนังสือ
อาคาร
เมือง และตรวจสอบสภาพสาธารณะ ยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสราง
เพิ่มเติม
อาคารในที
ด
่
น
ิ
หรื
อ
สํ
า
เนาสั
ญ
ญาเชา
3. นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณา
เฉพาะ
ที่ดิน)
แบบ
เอกสาร
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตาง
4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขอ เจาของ
8 และ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร
9
4. หนังสือรับรองของ

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขอหนังสือ
รับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3. เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพื้นที่แลว
พิจารณาออกหนังสือรับรองการแจง
สถานที่จําหนายอาหาร (สอ.6) หรือ
สถานที่สะสมอาหาร (สอ.7)

ผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ
โครงสรางอาคาร
5. หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพสถาปTตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบงานสถาปTตยกรรม
6. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนพรอม
รายการคํานวณโครงสราง
7. รายการคํานวณระบบบําบัดน้ํา
เสีย (กรณีอาคารตองมีระบบบําบัด
น้ําเสีย)
8. ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่
ไดรับอนุญาต
9. กรณีตอเติมเพิ่มชั้นอาคาร
(วิศวกรผูออกแบบโครงสรางอาคาร
มิใชคนเดิม) ตองมีหนังสือรับรอง
ความมั่นคงของอาคารเดิมจาก
สถาบันที่เชื่อถือได

1. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานผูขอ
อนุญาต
2. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน
ผูจัดการ หากไมเปCนบุคคล
เดียวกับผูถือใบอนุญาต
ประกอบการ
3. สําเนาทะเบียนบานของ
บานที่ใชเปCนที่ตั้งสถาน
4. สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลพรอม
แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล(กรณีผูขอ
เปCนนิติบุคคล)
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสราง
อาคารที่ใชแสดงวาอาคารที่ใช
เปCนสถานประกอบการนั้นได
โดยถูกตองตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอํานาจพรอม

20 วัน/ราย

ลําดับ
ที่

18

19

20

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ
ใหบริการ
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูมอบและผูรับมอบ
กรณีผูขอรับใบอนุญาตไม
สามารถดําเนินการดวยตนเอง
การขออนุญาตจัดตั้ง 1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตจัดตั้ง 1. บัตรประจําตัวประชาชน
20 วัน/ราย
ตลาด
จัดตั้งตลาด
และสําเนาทะเบียนบานผูขอ
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
อนุญาต
หลักฐาน
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพื้นที่แลว และสําเนาทะเบียนบาน
พิจารณาออกใบอนุญาต (ตล.3)
ผูจัดการ หากไมเปCนบุคคล
เดียวกับผูถือใบอนุญาต
ประกอบการ
3. สําเนาทะเบียนบานของ
บานที่ใชเปCนที่ตั้งสถาน
4. สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลพรอม
แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล(กรณีผูขอ
เปCนนิติบุคคล)
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสราง
อาคารที่ใชแสดงวาอาคารที่ใช
เปCนสถาน
ประกอบการนั้นไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอํานาจพรอม
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูมอบและผูรับมอบ
กรณีผูขอรับใบอนุญาตไม
สามารถดําเนินการดวยตนเอง
ขออนุญาตจําหนาย 1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
1. สําเนาบัตรประจําตัว
20 วัน/ราย
สินคาในที่หรือทาง
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ประชาชนของผูขอรับ
สาธารณะ
(แบบ ส.ณ.1)
ใบอนุญาต
2. เจาหนาที่ตรวจเอกสารหลักฐาน
2. สําเนาบัตรประจําตัว
3. เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพื้นที่
ประชาชนหรือสําเนาทะเบียน
แลวพิจารณาออกใบใบอนุญาต ฯ
บานของผูชวยจําหนาย ฯ
(แบบ ส.ณ.2)
3. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไม
สวมหมวก ไมสวมแวนขนาด
1x1.5 นิ้ว ของผูรับ
ใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
คนละ 3 รูป
4. ใบรับรองแพทยของผูขอ
ใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง
จําหนายสินคา (กรณีเรขายไม
ตองมีแผนที่)
การขออนุญาตเก็บขน 1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตเก็บ 1. บัตรประจําตัวประชาชน
20 วัน/ราย
และกําจัดสิ่งปฏิกลู
ขนและกําจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
และสําเนาทะเบียนบานผูขอ
และมูลฝอย
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
อนุญาต
หลักฐาน
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพื้นที่และ และสําเนาทะเบียนบาน
หลักฐานแลวพิจารณาออกใบอนุญาต ผูจัดการ หากไมเปCนบุคคล
เดียวกับผูถือใบอนุญาต

หมาย
เหตุ

ลําดับ
ที่

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ
ใหบริการ
ประกอบการ
3. สําเนาทะเบียนบานของ
บานที่ใช

หมาย
เหตุ

กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ที่กระทรวงมหาดไทยไดแนะนําใหลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ที่

กระบวนงานบริการประชาชน

ระยะเวลา
ใหบริการ
ที่กระทรวง
มหาดไทย
แนะนํา
ใหปรับลด
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย

ปรับลดครั้งที่ 1

ปรับลดครั้งที่ 2

๔.5 นาที/ราย
๔.5 นาที/ราย

๔ นาที/ราย
๔ นาที/ราย

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
เทศบาล
ไมได
ดําเนินการ
กองชาง

ระยะเวลาใหบริการที่เทศบาล
ดําเนินการปรับลด

1
2

จัดเก็บภาษีบาํ รุงทองที่
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน

3
4

จัดเก็บภาษีปา3 ย
จัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพัก
โรงแรม

5 นาที/ราย
5 นาที/ราย

๔.5 นาที/ราย
-

๔ นาที/ราย
-

5

ขออนุญาตกอสรางอาคาร
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่
กอสราง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

30 วัน/ราย
15 วัน/ราย

1. อาคารประเภทพักอาศัยไม
เกิน 2 ชั้น 14 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 10 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต4 วัน/ราย
2. อาคารประเภท
อาคารพาณิชย
อาคารขนาดใหญ อาคาร
ประเภทควบคุมการใช 21
วัน/ราย
- ตรวจสอบ 15 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 6 วัน/ราย

1. อาคารประเภทพักอาศัย
ไมเกิน 2 ชั้น 13 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 9 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 4 วัน/ราย
2. อาคารประเภท
อาคารพาณิชย
อาคารขนาดใหญ
อาคารประเภทควบคุมการ
ใช 20 วัน/ราย
- ตรวจสอบ 14 วัน/ราย
- ออกใบอนุญาต 6 วัน/ราย

ภายใน 3 วัน

ภายใน 2 วัน

ภายใน
45 นาที/ราย/ครั้ง
1 ชม./ราย/ครั้ง
2 ชม./ราย/ครั้ง

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง

ภายใน 3 วัน

ภายใน 2 วัน

ภายใน
45 นาที/ราย/ครั้ง
1 ชม./ราย/ครั้ง
2 ชม./ราย/ครั้ง
ภายใน 3 วัน

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง
ภายใน 2 วัน

ภายใน
45 นาที/ราย/ครั้ง
1 ชม./ราย/ครั้ง
2 ชม./ราย/ครั้ง

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที./ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง

- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.
6.2 ขออนุญาตบริการน้าํ เพื่อใชลางพื้น
ลางเมรุ
หลังจากไดรับอนุญาตใหดําเนินการแลว
โดยมีระยะเวลาในการเดินทางจาก สนง.
ไปยังจุดบริการ(กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.
6.3 ขออนุญาตบริการน้าํ เพื่อใชดันทอ
ระบายน้าํ หลังจากไดรับอนุญาตให
ดําเนินการแลวโดยมีระยะเวลาในการ
เดินทางจาก สนง.ไปยังจุดบริการ (กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.
6.4 ขออนุญาตดูดน้ําเสีย,น้ําตามบอ
หลังจากไดรับอนุญาตใหดําเนินการแลว
โดยมีระยะเวลาในการเดินทางจากสนง.
ไปยังจุดบริการ (กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม.แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม.แตไมเกิน 15 กม.

15 วัน/ราย

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

1 ชม./ราย/ครั้ง
2 ชม./ราย/ครั้ง

สํานัก
ปลัดเทศบา
ล

สํานัก
ปลัดเทศบา
ล

สํานัก
ปลัดเทศบา
ล

ที่

กระบวนงานบริการประชาชน
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6.5 ขออนุญาตชวยจัดจราจรหลังจากได
คับอนุญาตใหดําเนินการแลวโดยมี
ระยะเวลาในการเดินทางจาก สนง.ไปยัง
จุดบริการ (กม.)
- นอยกวา 5 กม.
- มากกวา 5 กม. แตไมเกิน 10 กม.
- มากกวา 10 กม. แตไมเกิน 15 กม.
ชวยเหลือสาธารณภัย

8

รับเรื่องราวรองทุกข

9

ระยะเวลา
ใหบริการ
ที่กระทรวง
มหาดไทย
แนะนํา
ใหปรับลด

ระยะเวลาใหบริการที่เทศบาล
ดําเนินการปรับลด
ปรับลดครั้งที่ 1
ภายใน 3 วัน

ปรับลดครั้งที่ 2
ภายใน 2 วัน

ภายใน
30 นาที/ราย/ครั้ง
1 ชม./ราย/ครั้ง
2 ชม./ราย/ครั้ง

ภายใน
20 นาที/ราย/ครั้ง
45 นาที/ราย/ครั้ง
1 ชม.45 นาที/ราย/ครั้ง

ในทัน

ในทันที

ในทันที

แจงตอบการดําเนินงาน
ใหผูรับรองเรียนทราบ
ภายใน 7 วัน

แจงตอบการดําเนินงานใหผูรับ
รองเรียนทราบภายใน 7 วัน

แจงเกิด

แจงตอบรับการ
ดําเนินงานให
ผูรับรองเรียน
ทราบภายใน 7
วัน
10 นาที/ราย

7 นาที/ราย

6 นาที/ราย

10 แจงตาย

10 นาที/ราย

7 นาที/ราย

6 นาที/ราย

11 ยายทีอ่ ยู

10 นาที/ราย

7 นาที/ราย

6 นาที/ราย

12 กําหนดเลขที่
13 ขอบัตรประจําตัวประชาชน (ครั้งแรก)

3 นาที/ราย
10 นาที/ราย

2 นาที/ราย
-

14 ขอบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรเดิม

10 นาที/ราย

-

15

20 วัน/ราย

ราใหม 18 วัน/ราย
รายเกา 15 วัน/ราย
(ตอใบอนุญาต)

รายใหม 15 วัน/ราย
รายเกา 13 วัน/ราย

รายใหม 1๘ วัน/ราย
รายเกา ๑5 วัน/ราย
(ตอใบอนุญาต)

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม 1๘ วัน/ราย
รายเกา ๑5 วัน/ราย
(ตอใบอนุญาต)

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

หมดอายุ)
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปCน
อันตรายตอสุขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

16 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร
(พื้นที่เกิน 200ตร.ม.)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
17 การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้
สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร (พื้นที่ไมเกิน
200 ตร.ม.)
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต
18 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

20 วัน/ราย

19 การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

20 วัน/ราย

20 การขออนุญาตเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกลู

-

และมูลฝอย
- ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต

-

20 วัน/ราย
รายใหม 1๘ วัน/ราย
รายเกา ๑5 วัน/ราย
(ตอใบอนุญาต)
รายใหม 1๘ วัน/ราย
รายเกา ๑5 วัน/ราย
(ตอใบอนุญาต)
รายใหม 1๘ วัน/ราย
รายเกา ๑5 วัน/ราย
(ตอใบอนุญาต)

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย
รายใหม ๑๕ วัน/ราย
รายเกา ๑3 วัน/ราย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองวิชาการและ
แผนงาน

สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
(เพิ่ม)

ที่

กระบวนงานบริการประชาชน

21 การจดทะเบียนพาณิชย
22 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช
23

24

เครื่องขยายเสียง
กระบวนการตรวจรักษาในคลินิก
- ทําบัตร (ตรจตสอบสิทธิ+ซัก
ประวัติ)
- วัดความดันโลหิต/ชั่งน้ําหนัก/
ประเมิน BMI
- ตรวจทานหองปฏิบัติการ
- ตรวจรักษาโรคเบื้องตน
- สาธิตการออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับโรค
- ทําหัตถการ (ทําแผล/เย็บแผล/
ตกแตงแผล ฯลฯ)
- จัดยา จายยา และอธิบายวิธีการ
รับประทานยา
จัดทําคูมือประชาชน

ระยะเวลา
ใหบริการ
ที่กระทรวง
มหาดไทย
แนะนํา
ใหปรับลด

ระยะเวลาใหบริการที่เทศบาล
ดําเนินการปรับลด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปรับลดครั้งที่ 1

ปรับลดครั้งที่ 2

กอนปรับลด
10 นาที/ราย
กอนปรับลด
15 นาที/ราย
กอนปรับลด
10 นาที/ราย

หลังปรับลด
9 นาที/ราย
หลังปรับลด
14 นาที/ราย
หลังปรับลด
7 นาที/ราย

กองวิชาการฯ

10 นาที/ราย

5 นาที/ราย

สาธารณสุข

10 นาที/ราย
20 นาที/ราย
10 นาที/ราย

5 นาที/ราย
15 นาที/ราย
5 นาที/ราย

20 นาที/ราย

10 นาที/ราย

10 นาที/ราย

5 นาที/ราย

รายละเอียดตามคูมือ
ประชาชน

รายละเอียดตามคูมือ
ประชาชน

(เพิ่ม)
กองคลัง
(เพิ่ม)
กอง

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(เพิ่ม)

