ประกำศเทศบำลตำบลแชะ
กระบวนกำร ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในกำรให้ บริกำรประชำชน
ทีเ่ ป็ นภำรกิจของเทศบำลตำบลแชะ
ลำดับ กระบวนงำนบริกำร
ขั้นตอนกำรให้ บริกำร
ที่
1. ด้ ำนกำรคลัง
1 การจัดเก็บภาษีป้าย
1. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยืน่ แบบ
(อยูใ่ นข้อแนะนา
แสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) พร้อม
ให้ลดระยะเวลาของ
เอกสารประกอบ
กระทรวงมหาดไทย) 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระเงิน
และรับใบเสร็ จรับเงิน (ภ.ป.7)
2 การจัดเก็บภาษีบารุ ง 1. ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินยืน่ แบบแสดง
ท้องที่
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุ งท้องที่
ชาระเงิน และรับใบเสร็ จรับเงินค่า
ภาษีบารุ งท้องที่ (ภ.บ.ท.11)
3 การจัดเก็บภาษีโรงเรื อน 1. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและ
และที่ดิน
ที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการเสียภาษี
(อยูใ่ นข้อแนะนา
โรงเรื อนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
ให้ลดระยะเวลาของ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย) 3. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุ งท้องที่ชาระ
เงิน และรับใบเสร็ จรับเงินค่าภาษี
โรงเรื อน(ภ.ร.ด.12)
2. ด้ ำนกำรโยธำ
4 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาต
(อยูใ่ นข้อแนะนา
ก่อสร้างอาคาร ตามแบบคาขอ
ให้ลดระยะเวลาของ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้ อถอน
กระทรวงมหาดไทย) ดัดแปลง (แบบ ช.1) พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจ ตรวจสอบ เอกสาร
เบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง และ

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

ระยะเวลำกำรให้
บริกำรที่ปรับลดแล้ ว

หมำยเหตุ

1.บัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีป้าย
ปี ที่ผ่านมา (ภ.ป.7)

5 นาที / ราย

(กรณีรายเก่า)

1. บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีบารุ ง
ท้องที่ปีผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

5 นาที/ราย

1. บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีโรงเรื อน
และที่ดินปี ที่ผ่านมา(ภ.ร.ด.12)

5 นาที/ราย

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อ
อนุญาต
2. สาเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า

ผูร้ ับผิดชอบ
กอง คลัง

(กรณีรายเก่า)
ผูร้ ับผิดชอบ
กอง คลัง

(กรณีรายเก่า
ผูร้ ับผิดชอบ
กอง คลัง

อำคำรประเภท ก. ผูร้ ับผิดชอบ
หรื อแบบก่อสร้าง
กองช่าง
อาคารของกรมโยธา
ธิการและผังเมือง
หรื อแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง

ลำดับ กระบวนงำนบริกำร
ที่

ขั้นตอนกำรให้ บริกำร
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร

5

ขออนุญาตรื้ อ
ถอนอาคาร

1. ผูอ้ นุญาตยืน่ คาขออนุญาตรื้ อถอน
อาคารตามแบบคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร รื้ อถอนดัดแปลง(แบบ ช.1)
พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง และ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขอ
อนุญาตรื้ อถอนอาคาร
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(กรณีผขู้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรื อ
สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ
4. หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบการ
วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมของ
ผูอ้ อกแบบและคานวณโครงสร้าง
อาคาร
5. หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของผูอ้ อกแบบ สถาปัตยกรรม
6. แผนผังบริ เวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน
พร้อมรายการคานวณโครงสร้าง
7. รายการคานวณระบบบาบัด
น้ าเสีย(กรณีอาคารต้องมีระบบ
บาบัดน้ าเสีย)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อ
อนุญาต
2. สาเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ต้ งั ของ
อาคารที่ขออนุญาตรื้ อถอน ขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้า
3. หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้
ออกแบบขั้นตอนวิธีการ และสิ่ ง
ป้ องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้ อถอน
อาคาร (กรณีที่เป็ นอาคารมีลกั ษณะ
ขนาด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
4. หนังสือแสดงความยินยอมของ
วิศวกรผูค้ วบคุมงาน(แบบ น.4)

ระยะเวลำกำรให้
บริกำรที่ปรับลดแล้ ว
10 วัน / ราย
อำคำรประเภท ข
22 วัน/ราย
อำคำรประเภท ค
29 วัน/ราย

หมำยเหตุ

10 วัน/ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
กองช่าง

-3ลำดับ กระบวนงำนบริกำร
ที่

6 ขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร

ขั้นตอนกำรให้ บริกำร

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

ระยะเวลำกำรให้
บริกำรที่ปรับลดแล้ ว

หมำยเหตุ

5. แผนผังบริ เวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน
1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาต
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
อำคำรประเภท ก. เอกสาร
ดัดแปลงอาคารตามแบบคาขออนุญาต และสาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อ
10 วัน/ราย
เหมือนการ
ก่อสร้างอาคาร รื้ อถอน ดัดแปลง (แบบอนุญาต
อำคำรประเภท ข. ขออนุญาต
ช.1) พร้อมเอกสารประกอบ
2. สาเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้น
22 วัน/ราย
ก่อสร้าง
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
ฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน
อำคำรประเภท ค. อาคาร
เบื้องต้น/ตรวจสถานที่/ตรวจสอบผัง ลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า (กรณี
29 วัน/ราย
เพิม่ เติม
เมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ ผูข้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือ
เฉพาะ
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณา
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
เอกสาร 8
แบบ
อาคารในที่ดินหรื อสาเนาสัญญา
และ 9
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขอ เช่าที่ดิน)
ผูร้ ับผิดชอบ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดิน
กองช่าง
ต่างเจ้าของ
4. หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูอ้ อก
แบบและคานวณโครงสร้างอาคาร
5. หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผูอ้ อกแบบงานสถาปัตยกรรม
6. แผนผังบริ เวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน พร้อม
รายการคานวณโครงสร้าง
7. รายการคานวณระบบบาบัด
น้ าเสีย (กรณีอาคารต้องมีระบบ
บาบัดน้ าเสีย)
8. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิม
ที่ได้รับอนุญาต
9. กรณีต่อเติมเพิม่ ชั้นอาคาร
(วิศวกรผูอ้ อกแบบโครงสร้าง
อาคารมิใช่คนเดิม) ต้องมีหนังสือ
รับรองความมัน่ คงของอาคารเดิม
จากสถาบันที่เชื่อถือได้
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ขั้นตอนกำรให้ บริกำร
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
ระยะเวลำกำรให้
ที่
บริกำรที่ปรับลดแล้ ว
3. ด้ ำนทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชน
7 แจ้งเกิด
1. เจ้าบ้านหรื อบิดาหรื อมารดา
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
10 นาที/ราย
(อยูใ่ นข้อแนะนา
แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง และบัตรประจาตัวประชาชนผูแ้ จ้ง
ให้ลดระยะเวลาของ
แห่งท้องที่เด็กเกิด
หรื อบัตรประจาตัวประชาชนของ
กระทรวงมหาดไทย) 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน บิดามารดา
ลงรายการในสูติบตั รทั้ง 3 ตอน
2. หนังสือรับรองการเกิดจาก
แล้วเพิม่ ชื่อและรายการบุคคลตาม โรงพยาบาล (ท.ร.1/1) (ถ้ามี)
สูติบตั รลงในทะเบียนบ้านและสาเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. มอบสูติบตั ร ตอนที่ 1
พร้อมหลักฐานคืนผูแ้ จ้ง
8 แจ้งตาย(ในบ้าน)
1. เจ้าบ้านแจ้งการตายต่อ
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
10 นาที/ราย
(อยูใ่ นข้อแนะนา
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่
ที่คนตายมีชื่อและบัตรประจาตัว
ให้ลดระยะเวลาของ
มีคนตาย ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน
ประชาชนผูแ้ จ้ง
กระทรวงมหาดไทย) ให้ผพู้ บศพเป็ นผูแ้ จ้ง
2. หนังสือรับรองการตายจาก
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน โรงพยาบาล (กรณีตายที่โรง
และลงรายการในมรณบัตร
พยาบาล)
3. จาหน่ายชื่อผูต้ ายออกจาก
ทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน โดยประทับตราคาว่า
"ตาย" สี แดง ไว้หน้ารายการคนตาย
4. มอบมรณบัตรตอนที่ 1
พร้อมหลักฐานคืนผูแ้ จ้ง
9 แจ้งย้ายที่อยู่
แจ้ งย้ำยออก
1. เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยูต่ ่อ
- บัตรประจาตัวประชาชนของ
10 นาที/ราย
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
เจ้าบ้าน และสาเนาทะเบียนบ้าน
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน ฉบับเจ้าบ้าน (บัตรประจาตัว
และรายการบุคคลที่จะย้ายออก
ประชาชน ของผูย้ า้ ยที่อยูก่ รณี
แล้วกรอกรายการในใบแจ้งการ
แจ้งย้ายที่อยูข่ องตนเอง โดย
ย้ายที่อยูท่ ้งั 3 ตอน
ผูย้ า้ ยที่อยูส่ ามารถร้องขอ
3. จาหน่ายชื่อและรายการบุคคลที่ ทาหน้าที่เจ้าบ้านเพือ่ แจ้งย้าย
ย้ายออกจากทะเบียนบ้านและสาเนา ที่อยูข่ องตนเองได้)
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน โดยประทับ

หมำยเหตุ

ผูร้ ับผิดชอบ
งานทะเบียน
ราษฎร
(ชั้น 1)
อาเภอครบุรี

ผูร้ ับผิดชอบ
งานทะเบียน
ราษฎร
(ชั้น 1)
อาเภอครบุรี

ผูร้ ับผิดชอบ
งานทะเบียน
ราษฎร
(ชั้น 1)
อาเภอครบุรี
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ที่

แจ้ งย้ำยเข้ ำ

10 กาหนดเลขที่บา้ น
(อยูใ่ นข้อแนะนา
ให้ลดระยะเวลาของ
กระทรวงมหาดไทย)

11 การทาบัตรประจาตัว
ประชาชน(ครั้งแรก)
(อยูใ่ นข้อแนะนา
ให้ลดระยะเวลาของ
กระทรวงมหาดไทย)

ขั้นตอนกำรให้ บริกำร

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

ตราคาว่า "ย้าย" สีน้ าเงิน ไว้หน้า
รายการคนย้ายออก
4. มอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1,2
พร้อมหลักฐานการแจ้งคืนผูแ้ จ้ง
1. เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยูต่ ่อ
- บัตรประจาตัวประชาชนของ
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้ง
เจ้าบ้าน ผูแ้ จ้ง
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน - สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
และรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ - หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
3.เพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้านและ
(กรณีผยู้ า้ ยไม่ใช่เจ้าบ้าน)
สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6)
โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้อง
ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่ งเจ้าบ้านลงนาม
ตรงกัน
ยินยอมให้ยา้ ยเข้าแล้ว
4. มอบสาเนาทะเบียนบ้าน ฯ
พร้อมหลักฐานการแจ้งคืนผูแ้ จ้ง
1. เจ้าบ้าน แจ้งการปลูกสร้างบ้านต่อ 1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งแห่งท้องที่ที่บา้ น และสาเนาทะเบียนบ้านฉบับ
ตั้งอยู่
เจ้าบ้าน
2. นายทะเบียนตรวจสอบว่า เป็ นบ้าน 2. ใบอนุญาตก่อสร้างและแบบ
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
อาคาร
ราษฎรหรื อไม่
3. จัดทาทะเบียนบ้านและสาเนา
ทะเบียนบ้าน โดยการกรอกรายการ
เลขประจาบ้านในทะเบียนบ้าน
4. กาหนดเลขรหัสประจาบ้าน
จากแบบพิมพ์ ท.ร.99 ก.
5. มอบหลักฐานพร้อมสาเนาทะเบียน
บ้านคืนให้แก่ผแู้ จ้ง
1. ยืน่ คาขอมีบตั รตามแบบ บ.ป.1
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
2. สูติบตั ร หรื อหลักฐานที่ทาง
หลักฐาน
ราชการออกให้ หรื อนาเจ้าบ้าน
3. ออกใบขอมีบตั รประจาตัวประชาชน หรื อบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่
และถ่ายรู ป
เชื่อถือไปให้การรับรองอย่างใด
4. สแกนลายนิ้วมือ และรอรับบัตร อย่างหนึ่ง กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจาตัวประชาชน
ร้องขอ

ระยะเวลำกำรให้
บริกำรที่ปรับลดแล้ ว

หมำยเหตุ

10 นาที/ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
งานทะเบียน
ราษฎร
(ชั้น 1)
อาเภอครบุรี

3 วัน/ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
งานทะเบียน
ราษฎร
(ชั้น 1)
อาเภอครบุรี

10 นาที/ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
งานทะเบียน
ราษฎร
(ชั้น 1)
อาเภอครบุรี

-6ลำดับ กระบวนงำนบริกำร
ที่
12 การทาบัตรประจาตัว
ประชาชน
(บัตรเดิมหมดอายุ)
(อยูใ่ นข้อแนะนา
ให้ลดระยะเวลาของ
กระทรวงมหาดไทย)

ขั้นตอนกำรให้ บริกำร
1. ยืน่ คาขอมีบตั รตามแบบ บ.ป.1
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3. ออกใบขอมีบตั รประจาตัว
ประชาชนและถ่ายรู ป
4. สแกนลายนิ้วมือ และรอรับบัตร
ประจาตัวประชาชน

4. ด้ ำนกำรสำธำรณสุ ข
13 ขออนุญาตทาการ
1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาต
โฆษณาโดยใช้เครื่ อง ทาการโฆษณา โดยใช้เครื่ องขยาย
ขยายเสียง
เสียง (แบบ ฆ.ษ.1)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นผูม้ ีอานาจ
ลงนามอนุญาตให้ทาการโฆษณา
โดยใช้เครื่ องขยายเสียง(แบบ ฆ.ษ.2)

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

ระยะเวลำกำรให้
หมำยเหตุ
บริกำรที่ปรับลดแล้ ว
1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
10 นาที/ราย ผูร้ ับผิดชอบ
2. บัตรประจาตัวประชาชนเดิม
งานทะเบียน
ที่หมดอายุ
ราษฎร
(ชั้น 1)
อาเภอครบุรี

1. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้านของผูข้ ออนุญาตและ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ใบอนุญาตให้มีเพือ่ ใช้ซ่ ึ งเครื่ อง
ขยายเสียงและไมโครโฟน(ถ้ามี)
3. รายละเอียดของเครื่ องขยาย
เสียงที่จะใช้ เช่น กาลังไฟฟ้ าที่ใช้
กาลังขยายเสียง
4. แผนที่แสดงที่ต้ งั ที่ใช้เครื่ อง
ขยายเสียง
14 ขออนุญาตประกอบ
1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาต
1. บัตรประจาตัวประชาชนและ
กิจการที่เป็ นอันตราย ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
ต่อสุขภาพ(130 ประเภท) สุขภาพ (แบบ ก.อ.1)
2. บัตรประจาตัวประชาชนและ
(อยูใ่ นข้อแนะนา
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
สาเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การ หาก
ให้ลดระยะเวลาของ
หลักฐาน
ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ ือใบอนุญาต
กระทรวงมหาดไทย) 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่
3. สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่
และสถานที่ต้ งั ประกอบกิจการ แล้ว ที่ใช้ เป็ นสถานที่ประกอบการ
พิจารณาออกใบอนุญาต ฯ (แบบ
4. สาเนาหนังสือรับรองการจด
ก.อ.2)
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูแ้ ทนนิติ
บุคคล(กรณีผขู้ อเป็ นนิติบุคคล)
5. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้
เป็ นสถานประกอบการสามารถ
ใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

10 นาที/ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลัง
(ชั้น 1)

20 วัน/ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข
และ
สิ่ งแวดล้อม

-7ลำดับ กระบวนงำนบริกำร
ที่

ขั้นตอนกำรให้ บริกำร

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

6. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบและ
ผูร้ ับมอบกรณีผขู้ อรับใบอนุญาต
ไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
15 ขออนุญาตจัดตั้ง
1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาต
1. บัตรประจาตัวประชาชนและ
สถานที่จาหน่ายอาหาร จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อ
สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
หรื อที่สะสมอาหาร
สถานที่สะสมอาหาร(แบบ ส.อ.1) 2. บัตรประจาตัวประชาชนและ
(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
สาเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การ หาก
(อยูใ่ นข้อแนะนา
หลักฐาน
ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ ือใบ
ให้ลดระยะเวลาของ
อนุญาตประกอบการ
กระทรวงมหาดไทย) 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่
3. สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่
และสถานที่จาหน่ายอาหาร แล้ว
ที่ ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานประกอบการ
พิจารณาออกใบอนุญาตการแจ้ง
4. สาเนาหนังสือรับรองการจด
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร (แบบ ทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดง
ส.อ.2)
บัตรประจาตัวประชาชนของผูแ้ ทน
นิติบุคคล (กรณีผขู้ อเป็ นนิติบุคคล)
5. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้
เป็ นสถานประกอบการนั้นได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบและ
ผูร้ ับมอบกรณีผขู้ อรับใบอนุญาต
ไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
16 ขออนุญาตจาหน่าย
1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาต
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สินค้าในที่หรื อทาง
จาหน่ายสินค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ของผูข้ อรับใบอนุญาต
สาธารณะ
(แบบ ส.ณ.1)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(อยูใ่ นข้อแนะนา
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หรื อสาเนาทะเบียนบ้านของผูช้ ่วย
ให้ลดระยะเวลาของ
หลักฐาน
จาหน่าย ฯ
กระทรวงมหาดไทย) 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่ 3. รู ปถ่ายหน้าตรงครึ่ งตัวไม่สวม
และสถานที่จาหน่ายสินค้าในที่
หมวกไม่สวมแว่น ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
หรื อทางสาธารณะแล้วพิจารณา
ของผูร้ ับใบอนุญาต และผูช้ ่วย
ออกใบอนุญาต ฯ (แบบ ส.ณ.2)
จาหน่ายคนละ 3 รู ป

ระยะเวลำกำรให้
บริกำรที่ปรับลดแล้ ว

หมำยเหตุ

20 วัน/ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่ งแวดล้อม

20 วัน/ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข
และ
สิ่ งแวดล้อม

-8ลำดับ กระบวนงำนบริกำร
ที่

17 การขออนุญาต
จัดตั้งตลาด
(อยูใ่ นข้อแนะนา
ให้ลดระยะเวลาของ
กระทรวงมหาดไทย)

ขั้นตอนกำรให้ บริกำร

1. ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาต
จัดตั้งตลาดหรื อต่อใบอนุญาต
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่
และสถานที่ แล้วพิจารณา
ออกใบอนุญาต ฯ หรื อต่อใบอนุญาต

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
4. ใบรับรองแพทย์ของผูข้ อใบ
อนุญาต และผูช้ ่วยจาหน่าย
5. แผนที่สงั เขปแสดงที่ต้ งั จาหน่าย
สินค้า (กรณีเร่ ขายไม่ตอ้ งมีแผนที่)
กรณีอผู้ขออนุญำต(รำยใหม่ )
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ

สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ

สาเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การ หาก
ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ ือใบอนุญาต
3. สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่
ที่ใช้ เป็ นสถานที่ประกอบการ
4. สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูแ้ ทนนิติ
บุคคล(กรณีผขู้ อเป็ นนิติบุคคล)
5. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้
เป็ นสถานประกอบการสามารถ
ใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบและ
ผูร้ ับมอบกรณีผขู้ อรับใบอนุญาต
ไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
กรณีต่อใบอนุญำต
1. เอกสารเช่นเดียวกับกรณีขอ
อนุญาต(รายใหม่) ยกเว้น หลักฐาน
การใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
2. ใบอนุญาต

ระยะเวลำกำรให้
บริกำรที่ปรับลดแล้ ว

หมำยเหตุ

19 วัน/ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
กองการ
สาธารณสุข
และ
สิ่ งแวดล้อม

-9ลำดับ กระบวนงำนบริกำร
ขั้นตอนกำรให้ บริกำร
ที่
5. ด้ ำนกำรช่ วยเหลือสำธำรณภัย
18 สนับสนุนน้ า
- ยืน่ คาร้อง อนุมตั ิดาเนินการ
อุปโภคบริ โภค
- กรณีเร่ งด่วน ออกสนับสนุนทันที
พร้อมยืน่ คาร้อง

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ระยะเวลำกำรให้
บริกำรที่ปรับลดแล้ ว

หมำยเหตุ

1 ชม./ราย

ผูร้ ับผิดชอบ
งานป้ องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

19 ช่วยเหลือสาธารณภัย
(อยูใ่ นข้อแนะนา
ให้ลดระยะเวลาของ
กระทรวงมหาดไทย)

- รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ หรื อ
- หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
รับแจ้งที่มีผมู้ าแจ้งด้วยตนเอง
(ถ้ามี)
- ออกปฏิบตั ิงานทันทีเมื่อได้รับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
แจ้งเหตุ
(ถ้ามี)
- ประสานงานทางวิทยุสื่อสาร
หรื อทางอื่นใดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
6. ด้ ำนรับเรื่องรำวร้ องทุกข์
20 รับแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์ 1. รับหนังสือ/จดหมายร้องทุกข์
1. บัตรประจาตัวประชาชน
(อยูใ่ นข้อแนะนา
คาร้องทัว่ ไป ที่สานักปลัดเทศบาล 2. ภาพถ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ให้ลดระยะเวลาของ
(ชั้น 2) หรื อ คาร้องที่ศูนย์บริ การร่ วม ร้องเรี ยน(ถ้ามี)
กระทรวงมหาดไทย) (ชั้น 1)
3. อื่น ๆ (ถ้ามี)
2. ส่งหนังสือหรื อจดหมายหรื อคาร้อง
ไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่ อง
3. ส่วนราชการเจ้าของเรื่ องรายงาน
ตามสายบังคับบัญชา
4. แจ้งตอบรับการดาเนินการให้
ผูร้ ้องเรี ยนทราบ
21 รับแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์ 1. ประชาชนเขียนคาร้องแจ้งเหตุ/
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผ่านเว็บไซต์และการ ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์
แนบท้าย
ตอบข้อร้องเรี ยนทุกข์ www.chaecity.go.th
2. ภาพถ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่ องร้อง
ผ่านเว็บไซต์
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่ อง / ตรวจสอบ
เรี ยน (ถ้ามี)
3. พิมพ์เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
4. หัวหน้างานรับผิดชอบบรรเทา
ความเดือดร้อน
5. แจ้งผลการดาเนินการแก่ประชาชน
(ตอบทางหน้าเว็บไซต์)

ทันที

ผูร้ ับผิดชอบ
งานป้ องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

แจ้งตอบรับการ
ดาเนินการให้ผู้
ร้องเรี ยนทราบ
ภายใน 7 วัน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ อง
ร้องเรี ยน
รับผิดชอบ
ตอบรับการ
ดาเนินการ

แจ้งตอบรับการ
ดาเนินการให้ผู้
ร้องเรี ยนทราบ
ภายใน 7 วัน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ อง
ร้องเรี ยน
รับผิดชอบ
ตอบรับการ
ดาเนินการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2555

(นายธนดล ชัยยุตต์)
นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ

