
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลโตนดดวน 

เร่ือง  กระบวนงาน ข้ันตอน และวิธีปฏิบัตใินการใหบริการประชาชน พ.ศ. 2553 

------------------------------ 

 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38  หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหสวนราชการกําหนดระยะเวลา

แลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป ประกอบกับ

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0892.4/ว 627 ลงวันที่ 20 เมษายน 2549 เทศบาลตําบล

โตนดดวน จึงออกประกาศกระบวนงาน ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติราชการในการใหบริการประชาชน เพื่อให

ประชาชนและขาราชการทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศเทศบาลตาํบลโตนดดวน เร่ือง กระบวนงาน ข้ันตอน 

และวิธีปฏิบตัิในการใหบริการประชาชน พ.ศ. 2553” 

 2. ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

 3. กระบวนงาน ข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการในการใหบริการประชาชน 

เปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบทายประกาศนี้ 

  ประกาศ ณ วนัที ่ 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 

 

 
(นายวรจิต  สายแกว) 

นายกเทศมนตรีตําบลโตนดดวน 
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เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลโตนดดวน 

เร่ือง กระบวนงาน ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน พ.ศ. 2553 

ลงวนัที ่17  สิงหาคม  2553 

ลําดับ

ที่ 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา

ใหบริการ 

หมายเหต ุ

1.  การจัดเก็บภาษีปาย 1.ผูมีหนาที่เสียภาษีปายยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) 

พรอมเอกสารประกอบ 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

3.ผูมีหนาที่เสียภาษีชําระเงินและรับ

ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

1.บัตรประจาํตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบาน 

2.ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายปที่

ผานมา (ภ.ป.7) 

5 นาที/ราย กรณี 

รายเกา 

2. การจัดเก็บภาษีบํารุง

ทองที่ 

1.ผูเปนเจาของที่ดินยื่นแบบแสดง

รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) พรอม

เอกสารประกอบ 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

3.ผูมีหนาที่เสียภาษีชําระเงินและ 

รับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ท.บ.11) 

1.บัตรประจาํตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบาน 

2.ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุง

ทองที่ปที่ผานมา (ภ.บ.ท.11) 

5 นาที/ราย กรณี 

รายเกา 

3. การจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดิน 

1.ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินยื่นแบบแสดงรายการโรงเรือน

และที่ดิน (ภ.ร.ด.2) พรอมเอกสาร

ประกอบ 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

3.ผูมีหนาที่เสียภาษีชําระเงินและ 

รับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12) 

1.บัตรประจาํตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบาน 

2.ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือน

และที่ดินปที่ผานมา (ภ.ร.ด.12) 

5 นาที/ราย กรณี 

รายเกา 

4. การขอใชน้ําประปา 1.ยื่นคํารองขอใชน้ําประปา 

2.เจาหนาที่ออกสํารวจสถานที่

ติดตั้งมาตรวัดน้ํา 

3.ผูขอใชน้ําประปาชําระเงิน 

4.ติดตั้งมาตรวัดน้ํา 

1.บัตรประจาํตัวประชาชน 

2.สําเนาทะเบียนบาน 

3.แผนที่สถานที่ติดตั้ง 

1 วัน/ราย  

5. การชําระคาน้ําประปา 1.เจาหนาที่ออกตรวจมิเตอร และ

คํานวณคาน้ําประปา 

2.ชําระคาน้ําประปา 

3. รับใบเสร็จรับเงิน 

  - 1 นาที/ราย  
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ลําดับ

ที่ 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา

ใหบริการ 

หมายเหต ุ

6. แจงการโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดิน (กรณีซื้อ ขาย โอน

มรดก) 

1.ผูโอน และผูรับโอนยื่นเอกสาร

หลักฐาน 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

พรอมแกไขการเปลี่ยนแปลงผูถือ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

1.กรณีซื้อ ขายที่ดิน 
1.สําเนาบัตรประชาชนพรอมลง

นามรับรองสําเนาของผูโอนและ

ผูรับโอน 

2.สําเนาทะเบียนบานพรอมลง

นามรับรองสําเนาของผูโอนและ

ผูรับโอน 

3.สําเนาทะเบียนสมรส (ถาม)ี 

ของผูโอนและผูรับโอน 

4.สัญญาซื้อ-ขายที่ดิน 

5.เอกสารสิทธิ์การเปนเจาของ

ที่ดิน 
2.กรณีโอนมรดก 

1.สําเนาบัตรประชาชนพรอมลง

นามรับรองสําเนาของผูโอนและ

ผูรับโอน 

2.สําเนาทะเบียนบานพรอมลง

นามรับรองสําเนาของผูโอนและ

ผูรับโอน 

3.สําเนาทะเบียนสมรส (ถาม)ี 

ของผูโอนและผูรับโอน 

4.เอกสารสิทธิ์การเปนเจาของ

ที่ดิน 

5 นาที/ราย  

7. การเบิกจายเงิน 1.วางฎีกาเบิกจายเงิน 

2.ตรวจสอบเอกสาร/เขียนเช็ค 

3.เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

4. จายเช็ค 

1. เอกสารประกอบการเบิกจาย 

เชน ใบเสร็จ  โครงการ ภาพถาย 

ใบเบิกจายเงิน  

1 วัน/ฎีกา  
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ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา

ใหบริการ 

หมายเหต ุ

8. การขออนุญาตประกอบ

กิจการที่เปนอนัตรายตอ

สุขภาพ 

-ขออนุญาตใหม 

-ตอใบอนุญาต 

1.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ (แบบ ก.อ.1) 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน 

3.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพื้นที่ 

และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแลว

พิจารณาออกใบอนุญาต (แบบ 

ก.อ.2) 

1.บัตรประจาํตัวประชาชน และ

สําเนาทะเบียนบานผูขอ

อนุญาต 

2.บัตรประจาํตัวประชาชน และ

สําเนาทะเบียนบานผูจัดการ 

หากไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือ

ใบอนุญาต 

3.สําเนาทะเบียนบานของบาน

ที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 

4.สําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดง

บัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอเปน

นิติบุคคล) 

5.สําเนาใบอนญุาตปลูกสราง

อาคารที่ใชแสดงวาอาคารที่ใช

เปนสถานประกอบการ สามารถ

ใชประกอบการนั้นไดโดย

ถูกตองตามกฎหมายควบคุม

อาคาร 

6.หนังสือมอบอํานาจพรอม

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ผูมอบและผูรับมอบกรณีผู

ขอรับใบอนุญาตไมสามารถ

ดําเนินการดวยตนเอง 

20 วัน/ราย  

9. การยืมพัสดุ-ครุภัณฑ 1.กรอกใบยืมพสัดุ-ครุภัณฑ 

2.เจาหนาพัสดุตรวจสอบและมอบ

พัสดุ-ครุภัณฑตามคําขอ 

1.บัตรประจาํตัวประชาชน 

 

3 นาที/ราย  

10. การชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ 1. เจาหนาที่ตรวจสอบ / คํานวณ

คาธรรมเนียมที่ตองชําระ 

2.ชําระเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน 

1.บัตรประจาํตัวประชาชน 3 นาที/ราย  
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ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา

ใหบริการ 

หมายเหต ุ

11. การจดทะเบียนพาณิชย 1.ผูประกอบการพาณิชยยื่นคํา

ขอและกรอกขอมูล (แบบ ท.พ.) 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

3.นายทะเบียนพิจารณาคําขอ 

4.ชําระเงินคาธรรมเนียม และรับ

ใบทะเบียนพาณิชย 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

และสําเนาทะเบียนบาน 

2.สําเนาทะเบียนบานที่

ประกอบการพาณิชย 

 

10 นาที/ราย  

12. การขออนุญาตกอสราง

อาคาร 

-ขั้นตอนการตรวจสอบ

เอกสาร/พื้นที่กอสราง 

-ขั้นตอนการพจิารณา

ออกใบอนุญาต 

1.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต

กอสรางอาคารตามแบบคําขอ

อนุญาตกอสรางอาคาร  

2.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร

เบื้องตน 

3.นายชางตรวจพิจารณาแบบ 

4.เจาพนักงานพิจารณาคําขอ

อนุญาตกอสรางอาคาร 

1.บัตรประจาํตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานของผูขอ

อนุญาต 

2.สําเนาโฉนดที่ดินขนาดเทา

ตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของ

ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา 

(กรณีผูขอไมใชเจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอมของเจาของ

ที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน 

หรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน 

3.แผนผังบริเวณแบบแปลนและ

รายการประกอบแบบแปลน 

พรอมรายการคํานวณโครงสราง 

30 วัน/ราย 

 

15 วัน 

 

15 วัน 

 

13. งานสารบรรณ 1.ลงทะเบียนรบั/นําจายหนังสือ 

2.เจาของเรื่องนําเสนอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

3.ผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 

4.ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

1.หนังสือหรือใบคํารอง 10 นาที/เร่ือง  

14. การสนับสนุนน้ําอุปโภค

บริโภค 

1.ผูยื่นคําขอกรอกใบคาํรอง 

2.เจาหนาที่รับเรื่องเสนอ

ผูบังคับบัญชา 

3.บริการจัดหาน้ําใหแกผูขอ 

1.บัตรประจาํตัวประชาชน 

2.ใบคํารอง 

3 ชม./ราย  

15. การชวยเหลือสาธารณภัย 1.รับแจงเหตุ และประสานไปยัง

ผูเกี่ยวของ 

2.เจาหนาที่ไปใหความชวยเหลือ 

ณ จุดเกิดเหตุ 

1.บัตรประจาํตัวประชาชน 

 

ในทันที  
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ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา

ใหบริการ 

หมายเหตุ 

16. การรับแจงเรื่องราว 

รองทุกข 

1.ผูแจงกรอกใบคํารอง 

2.เจาหนาที่รับเรื่องเสนอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

3.ผูบังคับบัญชามอบหมาย

เจาของเรื่องดําเนินการ 

4.แจงกลับผูรองเรียน 

1.บัตรประจาํตัวประชาชน 

2.ใบคํารอง 

ภายใน 7 

วัน 

 

17. การบริการอินเตอรเน็ต

ตําบล 

1.ผูใชบริการลงชื่อในสมุด 

2.เขาใชบริการ ณ จุด

อินเตอรเน็ตตําบล 

1.บัตรประจาํตัวประชาชน 

 

2 นาที/ราย  

18. การใหบริการขอมูล

ขาวสาร 

1.ผูขอยื่นหนังสือ หรือกรอก 

แบบขอรบับริการขอมูลขาวสาร 

2.เจาหนาที่ตรวจดูวามีขอมูล

ขาวสารตามคําขอหรือไม 

3.ถาม ีถายเอกสาร/รับรอง

สําเนาถูกตอง ถาไมม ีแนะนําให

ไปขอที่หนวยงานอื่น 

1.บัตรประจาํตัวประชาชน 

2.แบบขอรับบริการขอมูลขาวสาร 

10 นาที/

ราย 

 

19. การจายเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ คนพิการและ

ผูปวยเอดส 

1.ยื่นบัตรประจาํตัวประชาชน 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบรายชือ่ 

3. ลงชื่อและรบัเงินเบี้ยยังชีพ 

1.บัตรประจาํตัวประชาชน 1 นาที/ราย  
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