


 
เอกสารแนบทา้ยประกาศเทศบาลตําบลโตนดด้วน 

เรื่อง  กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๕8 
 

ลําดับที่ รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

1. การจดัเก็บภาษปี้าย 1. ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อม
เอกสารประกอบ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
3. ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีชําระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

1. บัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสรจ็รับเงนิค่าภาษี
บํารุงท้องที่ปีทีผ่่านมา 
(ภ.ป.7) 

5 นาที/ราย  (กรณ ี
รายเก่า) 

2. การจดัเก็บภาษบีํารุงท้องที่ 
 

1. ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีป้ายยื่นแบบแสดง
รายการทีด่ิน (ภ.บ.ท.5)  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
3. ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีบํารงุท้องที่ชําระ
เงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบํารงุ
ท้องที่ (ภ.บ.ท.11) 

1. บัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสรจ็รับเงนิค่าภาษี
บํารุงท้องที่ปีทีผ่่านมา 
(ภ.บ.ท.11) 

5 นาที/ราย  (กรณ ี
รายเก่า) 

3. การจดัเก็บภาษโีรงเรือน
และที่ดิน 

1. ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
3. ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ที่ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงนิ 
ค่าภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.12) 

1. บัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสรจ็รับเงนิค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา 
(ภ.ร.ด.12) 

5 นาที/ราย  (กรณ ี
รายเก่า) 

4. การจดทะเบียนพาณิชย ์ 1. ผู้ประกอบการพาณิชยย์ื่นคําขอและ
กรอกขอ้มูล (แบบ ท.พ.) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
3. นายทะเบียนพิจารณาคําขอ และ
จดทะเบียนพาณิชย ์
4. ชําระเงินค่าธรรมเนียมและ 
รับใบทะเบียนพาณิชย ์

1. บัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านผูข้อจด
ทะเบียนพาณิชย์ 
2. สําเนาทะเบยีนบ้าน 
ที่ประกอบการพาณิชย ์

10 นาที/ราย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลําดับที่ รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ 

พิจารณา 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

5. ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารตามแบบคําขอ
อนุญาตกอ่สร้างอาคาร (แบบ ข.1) 
พร้อมเอกสาร 
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น 
3. นายช่างตรวจพิจารณาแบบ 
4. เจ้าพนกังานท้องถิ่นพิจารณา
คําขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร 

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
2. โฉนดที่ดินขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุก
หน้า (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิให้กอ่สร้าง
อาคารในที่ดินหรือสําเนา
สัญญาเช่าที่ดิน 
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ 
4. แผนผังบริเวณแบบแปลน
และรายการประกอบแบบ
แปลน พร้อมรายการคํานวณ
โครงสร้าง 

10 วัน/ราย  

6. ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 1. ผู้อนุญาตยื่นคําขออนุญาตรือ้
ถอนอาคารตามแบบคําขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง 
(แบบ ข.1) พรอ้มเอกสาร 
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง และ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณา
แบบ 
4. เจ้าพนกังานท้องถิ่นพิจารณา
คําขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร 

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
2. สําเนาโฉนดที่ดินแปลงทีต่ั้ง
ของอาคารทีข่ออนุญาตรื้อถอน 
ขนาดเท่าต้นฉบบัทุกหน้า 
3. หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบการวชิาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
ผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการ 
และส่ิงป้องกันวสัดุร่วงหล่นใน
การรื้อถอนอาคาร (กรณทีี่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด 
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ) 
4. หนังสือแสดงความยินยอม
ของวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น.4) 
5. แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
และรายการประกอบแบบ
แปลน 

 ไม่อยู่ในเขต 
พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 
2522 

 
 



 
ลําดับที่ รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ 

พิจารณา 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

7. ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคารตาม
แบบคําขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง  
(แบบ ข.1) พรอ้มเอกสาร
ประกอบ 
2. นายตรวจ ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน้/ตรวจสถานที/่
ตรวจสอบผงัเมอืงและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจ
พิจารณาแบบ 
4. เจ้าพนกังานท้องถิ่น
พิจารณาคําขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร 

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต 
2. สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของทีด่ินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน้า (กรณีผู้ขอ
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือ
สําเนาสัญญาเชา่ที่ดิน) 
3. หนังสือยินยอมชิดเขต
ที่ดินต่างเจ้าของ 
4. หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบการวชิาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
ผู้ออกแบบและคํานวณ
โครงสร้างอาคาร 
5. หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
6. แผนผังบริเวณแบบแปลน 
พร้อมรายการคาํนวณ
โครงสร้าง 
7. รายการคํานวณระบบ
บําบัดน้ําเสีย (กรณีอาคาร
ต้องมรีะบบบําบัดน้ําเสีย) 
8. ใบอนุญาตกอ่สร้างอาคาร
เดิมที่ไดร้ับอนญุาต 
9. กรณีต่อเติมเพิ่มชั้นอาคาร 
(วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
อาคารมิใช่คนเดิม) ต้องมี
หนังสือรับรองความมั่นคง
ของอาคารเดิมจากสถาบันที่
เชื่อถือได ้

30 วัน/ราย ไม่อยู่ในเขต 
พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 
2522 

 
 
 



 
ลําดับที่ รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ 

พิจารณา 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

8. แจ้งเกดิ 1. เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดา
แจ้งการเกดิต่อนายทะเบียนผู้รบั
แจ้งแห่งท้องที่เด็กเกิด 
2. นายทะเบียนตรวจสอบ
หลักฐาน ลงรายการในสูติบัตรทั้ง 
3 ตอน แล้วเพิม่ชื่อและรายการ
บุคคลตามสูติบัตรลงในทะเบียน
บ้านและสําเนาทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้าน 
3. มอบสูติบัตรตอนที่ 1 ท.ร. 26 
พร้อมหลกัฐานคืนผู้แจ้ง สูติบัตร 

1. สําเนาทะเบยีนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน และบัตร
ประจําตัวประชาชนผู้แจ้ง 
หรือบัตรประจําตัว
ประชาชนของบดิา มารดา 
2. หนังสือรับรองการเกิด
จากโรงพยาบาล (ท.ร.1/1) 
(ถ้าม)ี 

10 นาที/
ราย 

ยังไม่เปิด
ให้บรกิาร 

9. แจ้งตาย (ในบ้าน) 1. เจ้าบ้านแจ้งการตายต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจง้แห่งท้องที่ที่มี 
คนตาย ในกรณทีี่ไม่มีเจ้าบ้านให้ 
ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง 
2. นายทะเบียนตรวจสอบ
หลักฐาน และลงรายการใน 
มรณบัตร 
3. จําหน่ายชื่อผู้ตายออกจาก
ทะเบียนบ้านและสําเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน 
4. มอบมรณบตัรตอนที่ 1   
พร้อมหลกัฐานคืนผู้แจ้ง 

1. สําเนาทะเบยีนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้านทีค่นตายมีชื่อ 
และบัตรประจําตัว
ประชาชนผู้แจ้ง 
2. หนังสือรับรองการตาย
จากโรงพยาบาล (กรณ ี
ตายที่โรงพยาบาล) 

10 นาที/
ราย 

ยังไม่เปิด
ให้บรกิาร 

10. แจ้งย้ายที่อยู่ (ยา้ยออก) 1. เจ้าของบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่
ต่อนายทะเบยีนผู้รับแจ้ง 
2. นายทะเบียนตรวจสอบ
หลักฐาน และรายการในใบแจง้
การย้ายที่อยู่ แล้วกรอกรายการ
ในใบแจง้การย้ายที่อยูท่ั้ง 3 ตอน 
3. จําหน่ายชื่อและรายการบุคคล
ที่ย้ายออกจากทะเบียนบ้านและ
สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
โดยประทับตราคําว่า  “ย้าย”    
สีน้ําเงิน  ไว้หนา้รายการคนย้าย
ออก 
4. มอบใบแจง้การย้ายที่อยู่  
ตอนที่ 1,2 พรอ้มหลักฐานการ
แจ้งคืนผู้แจ้ง 

บัตรประจําตัวประชาชน
ของเจ้าบ้าน และสําเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(บัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้ง
ย้ายที่อยู่ของตนเอง โดยผู้
ย้ายที่อยู่สามารถร้องขอทํา
หน้าที่เจ้าบ้านเพื่อแจ้งย้าย
ที่อยูข่องตนเองได้) 

10 นาที/
ราย 

ยังไม่เปิด
ให้บรกิาร 

 
 



 
ลําดับที่ รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ 

พิจารณา 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

11. กําหนดเลขที่บ้าน 1. เจ้าบ้านแจ้งการปลูกสร้างบา้น
ต่อนายทะเบยีนผู้รับแจ้งแห่ง
ท้องที่ที่บ้านตั้งอยู ่
2. นายทะเบียนตรวจสอบว่าเป็น
บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรหรือไม ่
3. จัดทําทะเบยีนบ้านและสําเนา
ทะเบียนบ้าน โดยการกรอก
รายการเลขประจําบ้านใน
ทะเบียนบ้าน 
4. กําหนดเลขรหัสประจําบ้าน
จากแบบพิมพ์ ท.ร.99 ก. 
5. มอบหลักฐานพร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้านคนืให้แก่ผู้แจ้ง 

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
2. ใบอนุญาตกอ่สร้างและ
แบบอาคาร 

3 วัน/ราย ยังไม่เปิด
ให้บรกิาร 

12. การทําบัตรประจําตัว
ประชาชน (ครัง้แรก) 

1. ยื่นคําขอมีบตัรตามแบบ  
บ.ป.1 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
3.ออกใบขอมีบตัรประจําตัว
ประชาชน และถ่ายรูป 
4. สแกนลายนิ้วมือ และรอรับ 
บัตรประจําตัวประชาชน 

1. สําเนาทะเบยีนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน 
2. สูติบัตร หรือหลักฐานที่
ทางราชการออกให้ หรือ 
นําเจ้าบ้านหรอืบุคคลที่ 
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
เชื่อถือไปใหก้ารรับรอง
อย่างใดอย่างหนึ่ง กรณี
พนักงานเจ้าหนา้ที่ร้องขอ 

10 นาที/
ราย 

ยังไม่เปิด
ให้บรกิาร 

13. การทําบัตรประจําตัว
ประชาชน (บัตรเดิม
หมดอาย)ุ 

1. ยื่นคําขอมีบตัรตามแบบ  
บ.ป.1 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
3. ออกใบขอมบีัตรประจําตัว
ประชาชน และถ่ายรูป 
4. สแกนลายนิ้วมือ และรอรับ
บัตรประจําตัวประชาชน 

1. สําเนาทะเบยีนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน 
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนเดิมทีห่มดอาย ุ

10 นาที/
ราย 

ยังไม่เปิด
ให้บรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลําดับที่ รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ 

พิจารณา 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

14. ขออนุญาตประกอบกจิการ
ที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ   
    (130 ประเภท)  
    - ขออนุญาตใหม ่/ ต่อ
ใบอนุญาต 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (แบบ ก.อ. 1)  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
3. เจ้าพนกังานท้องถิ่นตรวจ
พื้นที่ และสถานที่ตั้งประกอบ
กิจการ แล้วพิจารณาออก
ใบอนุญาตฯ (แบบ ก.อ. 2) 

1. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้านของ 
ผู้ขออนุญาต 
2. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้าน
ผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 
3. สําเนาทะเบยีนบ้านของ
บ้านที่ใช้เป็นที่ตัง้สถาน
ประกอบการ 
4. สําเนาหนังสอืรับรองการ
จดทะเบียนนติบิุคคล พร้อม
แสดงบัตรประจาํตัวประชาชน
ของผู้แทนนติิบคุคล (กรณี    
ผู้ขอเป็นนิติบุคคล)  
5. สําเนาใบอนญุาตปลูกสร้าง
อาคารทีใ่ช้แสดงว่าอาคารที่ใช้
เป็นสถานประกอบการ
สามารถใช้ประกอบการนั้นได้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
6. หนังสือมอบอํานาจพรอ้ม
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
สามารถดําเนินการดว้ยตนเอง 

20 วัน/ราย 
 
 
 

(กรณ ี
รายใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลําดับที่ รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ 

พิจารณา 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

15. การขออนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหาร 
(พื้นทีเ่กิน 200 ตร.ม.) 
    - ขออนุญาตใหม่ / ต่อ
ใบอนุญาต 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหาร    
(แบบ ส.อ.1) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
3. เจ้าพนกังานท้องถิ่นตรวจพืน้ที ่
และสถานที่จําหน่ายอาหาร แล้ว
พิจารณาออกหนังสือรับรองการ
แจ้งจัดตัง้สถานที่จําหน่ายอาหาร  
(แบบ ส.อ.2) 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
อนุญาต 
2. บัตรประจําตัวประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบ้าน
ผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ถือใบอนุญาต
ประกอบการ 
3. สําเนาทะเบยีนบ้านของ
บ้านที่ใช้เป็นที่ตัง้สถาน
ประกอบการ 
4. สําเนาหนังสอืรับรองการ 
จดทะเบียนนติบิุคคล พร้อม
แสดงบัตรประจาํตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติ
บุคคล) 
5. สําเนาใบอนญุาตปลูก
สร้างอาคารที่ใช้แสดงว่า
อาคารทีใ่ช้เป็นสถาน
ประกอบการนัน้ได้โดย
ถูกตอ้งตามกฎหมายควบคุม
อาคาร 
6. หนังสือมอบอํานาจพรอ้ม
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผู้มอบและผู้รับ
มอบกรณีผู้ขอรบัใบอนุญาต
ไม่สามารถดําเนนิการดว้ย
ตนเอง 

20 วัน/ราย ยังไม่เปิด
ให้บรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลําดับที่ รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ 

พิจารณา 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

16. การขออนุญาตจําหน่าย
สินค้าในที่หรอืทาง
สาธารณะ 
    - ขออนุญาตใหม่ / ต่อ
ใบอนุญาต 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
จําหน่ายสินค้าในที่หรอืทาง
สาธารณะ (แบบ ส.ณ.1) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
3. เจ้าพนกังานท้องถิ่นตรวจ
พื้นที่ และสถานที่จําหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะแล้ว
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ   
(แบบ ส.ณ.2) 

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ช่วย
จําหน่ายฯ 
3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตวัไม่
สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 
1x 1.5 นิ้ว ของผู้รับ
ใบอนุญาต และผู้ช่วย
จําหน่ายคนละ 3 รูป 
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอ
ใบอนุญาต และผู้ช่วย
จําหน่าย 
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตัง้
จําหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขาย
ไม่ต้องมีแผนที)่ 

 20 วัน/ราย ยังไม่เปิด
ให้บรกิาร 

17. ขออนุญาตทําการโฆษณา
โดยใช้เครือ่งขยายเสียง 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง (แบบ ฆ.ษ.1) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 
3. เจ้าพนกังานท้องถิ่นผู้มี
อํานาจลงนามอนุญาตใหท้ําการ
โฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียง 
(แบบ ฆ.ษ.2) 

1. สําเนาทะเบยีนบ้านฉบับ
เจ้าบ้านของผู้ขออนุญาตและ
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 
2.ใบอนุญาตใหม้ีเพื่อใช้ซึง่
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน (ถ้ามี) 
3. รายละเอียดของเครื่อง
ขยายเสียงทีจ่ะใช้ เช่น 
กําลังไฟฟ้าที่ใชก้ําลังขยาย
เสียง 
4. แผนที่แสดงที่ตั้งที่ใช้
เครื่องขยายเสียง 

15 นาที/
ราย 

ยังไม่เปิด
ให้บรกิาร 

18. การรับแจ้งเรื่องราว 
ร้องเรียน/รอ้งทกุข ์

1. ผู้แจ้งกรอกใบคําร้อง 
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
3. ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าของเรื่องดําเนินการ 
4. แจ้งกลับผู้รอ้งเรียน/ร้องทกุข ์

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. หนังสือร้องเรียน/ร้องทกุข ์
หรือใบคําร้อง 

ภายใน 15 
วัน 

 

 
 



 
ลําดับที่ รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ 

พิจารณา 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

19. การให้บรกิารอนิเตอรเ์น็ต
ตําบล 

1. ผู้ใช้บรกิารลงชื่อในสมุด 
2. เข้าใช้บรกิาร ณ จุดบริการ
อินเตอร์เน็ตตําบล 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 2 นาที/ราย  

20. การให้บรกิารขอ้มูล
ข่าวสาร 

1. ผู้ขอยื่นหนงัสือหรือกรอก
แบบขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจดูว่ามขี้อมูล
ข่าวสารตามคําขอหรือไม ่
3. ถ่ายสําเนาเอกสาร ถ้าไม่มี
ข้อมูลข่าวสารตามคําขอ 
เจ้าหน้าที่แนะนาํให้ไปขอที่
หน่วยงานอื่น 
4. รับรองสําเนาถูกตอ้ง 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. แบบขอรับบริการข้อมูล
ข่าวสาร 

5 นาที/ราย  

21. การสนับสนุนน้าํอุปโภค
บริโภค 

1. ผู้ยื่นคําขอ กรอกใบคําร้อง 
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
3. บริการจัดหาน้ําให้แก่ผู้ขอ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. ใบคําร้อง 

3 ชั่วโมง/
ราย 

 

22. การช่วยเหลือสาธารณภัย 1. เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุสาธารณ
ภัย เช่น ไฟไหม ้น้ําท่วม สัตวร์้าย 
2. เจ้าหน้าที่ไปให้ความ
ช่วยเหลือ ณ จดุเกิดเหต ุ

- ในทันท ี  

23. การขอใช้น้ําประปา 1. ยื่นคําร้องขอใช้น้ําประปา 
2. เจ้าหน้าที่ออกสํารวจสถานที่
ติดตั้งมาตรวดัน้าํ 
3. ผู้ขอใช้น้ําประปาชําระเงิน 
4. ติดตัง้มาตรวดัน้ํา 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบยีนบ้าน 
3. แผนที่สถานที่ติดตัง้ 

1 วัน/ราย  

24. ชําระค่าน้ําประปา 1. เจ้าหน้าที่ออกตรวจมิเตอร์ 
และคํานวณค่าน้ําประปา 
2. ผู้ใช้น้ําประปาชําระเงิน 
3. รับใบเสร็จรบัเงิน 

- 5 นาที/ราย  

25. การเบกิจ่ายเงิน 1. วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
2. ตรวจฎีกาพร้อมเอกสาร
ประกอบ /เขยีนเช็ค  
3. เสนอผู้บังคบับัญชาตามลําดับ 
4. จ่ายเช็ค 

1. เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย เช่น ใบเสร็จ 
โครงการ ภาพถา่ย ใบเบกิ
จ่ายเงิน 

1 วัน/ฎีกา  

26. การชําระค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ  

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/คํานวณ
ค่าธรรมเนยีมทีต่้องชําระ 
2. ชําระเงิน 
3. รับใบเสร็จรบัเงิน 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 5 นาที/ราย  
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ลําดับที่ รายชื่อกระบวนงาน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ 

พิจารณา 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

27. ยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ 1. กรอกข้อความในใบยืมพัสด ุ
2. เจ้าหน้าที่พสัดุตรวจสอบและ
มอบพัสดุ/ครุภัณฑ์ตามคําขอ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 5 นาที/ราย  

28. ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ  

1.ผู้สูงอายุเขียนคําร้องตามแบบ
คําขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยยงั
ชีพผู้สูงอาย ุ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สูงอาย ุ

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐัที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา 
2. สําเนาทะเบยีนบ้าน 
3. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา (กรณีประสงค์
ให้โอนเงินผ่านธนาคาร) 

5 นาที/ราย  

29. ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการ 

1. คนพิการหรอืผู้รับมอบอํานาจ 
เขียนคํารอ้งตามแบบคําขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความ
พิการ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
คนพิการ 

1. บัตรประจําตัวคนพิการ 
2. บัตรประจําตัวประชาชน 
3. สําเนาทะเบยีนบ้าน 
4. สมุดประจําตัวคนพิการ 
5. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา (กรณีประสงค์
ให้โอนเงินผ่านธนาคาร) 

5 นาที/ราย  

30. การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส ์1. ผู้ป่วยเอดส์เขียนคําร้องตาม
แบบคํารับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส ์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ป่วยเอดส ์

1. บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรฐัที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา 
2. สําเนาทะเบยีนบ้าน 
3. ใบรับรองแพทย ์
4. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา (กรณีประสงค์
ให้โอนเงินผ่านธนาคาร) 

5 นาที/ราย  

31. จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส ์

1. ยื่นบัตรประจําตัวประชาชน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชือ่ 
3. ลงชื่อและรบัเงินเบี้ยยังชีพ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 5 นาที/ราย  

 




