กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การจ ัดเก็บภาษีบํารุงท้องที
ผูเ้ ป็นเจ้าของทีด
 น
ิ
ยืน
 แบบแสดงรายการทีด
 น
ิ

เจ้าหน้าทีต
 รวจสอบ
เอกสาร/ประเมินภาษี

ี
ผูม
้ ห
ี น้าทีเ สยภาษี
บํารุง
ท้องทีช
 ําระเงิน
และร ับใบเสร็จร ับเงิน
้
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 5 นาที/ราย
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี บํารุงท้ องที#ปีที#ผา่ นมา (ภ.บ.ท.11) เฉพาะรายเก่า
3. สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ1ในที#ดนิ เช่น โฉนดที#ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก. เป็ นต้ น (เฉพาะรายใหม่)

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การจ ัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด
 น
ิ
ผูเ้ ป็นเจ้าของโรงเรือนและ
ทีด
 น
ิ ยืน
 แบบแสดงรายการ
ี
เสยภาษี
โรงเรือนและทีด
 น
ิ

เจ้าหน้าทีต
 รวจสอบ
เอกสาร/ประเมินภาษี

ี
ผูม
้ ห
ี น้าทีเ สยภาษี
โรงเรือน
ํ
และทีด
 น
ิ ชาระเงิ
น
และร ับใบเสร็จร ับเงิน
้
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 5 นาที/ราย
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี โรงเรื อนและที#ดนิ ปี ที#ผา่ นมา (ภ.ร.ด.12)

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การจ ัดเก็บภาษีป้าย
ผูเ้ ป็นเจ้าของป้าย
ยืน
 แบบแสดงรายการ
ี
เสยภาษี
ป้าย

เจ้าหน้าทีต
 รวจสอบ
เอกสาร/ประเมินภาษี

ี
ผูม
้ ห
ี น้าทีเ สยภาษี
ป้าย
ํ
ชาระเงิ
น
และร ับใบเสร็จร ับเงิน
้
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 5 นาที/ราย
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี ป้ายปี ที#ผา่ นมา (ภ.ป.7)

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผูข
้ ออนุญาตยืน
 คําขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร

จนท.ตรวจสอบเอกสารหล ักฐาน

่ /นายตรวจออกตรวจ
นางชาง
สถานทีแ
 ละพิจารณาแบบแปลน

ออกใบอนุญาตฯ

้
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 15 วัน/ราย
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ขออนุญาต
2. สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ1ในที#ดนิ ทุกหน้ า พร้ อมเจ้ าของที#ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้ า (กรณีผ้ ขู อไม่ใช่
เจ้ าของที#ดินต้ องมีหนังสือยินยอมของเจ้ าของที#ดนิ ให้ ก่อสร้ างอาคารในที#ดนิ หรื อสําเนาสัญญาเช่าที#ดิน)
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที#ดินต่างเจ้ าของ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคํานวณโครงสร้ างอาคาร
5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปั ตยกรรม
6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้ อมรายการคํานวณโครงสร้ าง
7. รายการคํานวณระบบบําบัดนํ >าเสีย (กรณีอาคารต้ องมีระบบบําบัดนํ >าเสีย)

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การขออนุญาตรือถอนอาคาร
ผูข
้ ออนุญาตยืน
 คําขออนุญาต
รือถอนอาคารพร้อมเอกสาร

จนท.ตรวจสอบเอกสารหล ักฐาน

่ /นายตรวจออกตรวจ
นางชาง
สถานทีแ
 ละพิจารณาแบบแปลน

ออกใบอนุญาตฯ

้
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 15 วัน/ราย
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ขออนุญาต
2. สําเนาหลักฐานที#ดนิ แปลงที#ตงของอาคารที
ั>
#ขออนุญาตรื อ> ถอนอาคาร พร้ อมเจ้ าของที#ดนิ ลงนามรับรองสําเนา
ทุกหน้ า
3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขันตอนวิ
>
ธีการ และสิ#งป้องกันวัสดุร่วงหล่นใน
การรื อ> ถอนอาคาร (กรณีที#เป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
4. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)
6. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน พร้ อมรายการคํานวณโครงสร้ าง
7. รายการคํานวณระบบบําบัดนํ >าเสีย (กรณีอาคารต้ องมีระบบบําบัดนํ >าเสีย)

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การขออนุญาตด ัดแปลงอาคาร
ผูข
้ ออนุญาตยืน
 คําขออนุญาต
ด ัดแปลงอาคารพร้อมเอกสาร

จนท.ตรวจสอบเอกสารหล ักฐาน

่ /นายตรวจออกตรวจ
นางชาง
สถานทีแ
 ละพิจารณาแบบแปลน

ออกใบอนุญาตฯ

้
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 15 วัน/ราย
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ขออนุญาต
2. สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ1ในที#ดนิ ทุกหน้ า พร้ อมเจ้ าของที#ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้ า (กรณีผ้ ขู อไม่ใช่
เจ้ าของที#ดินต้ องมีหนังสือยินยอมของเจ้ าของที#ดนิ ให้ ก่อสร้ างอาคารในที#ดนิ หรื อสําเนาสัญญาเช่าที#ดิน)
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที#ดินต่างเจ้ าของ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคํานวณโครงสร้ างอาคาร
5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปั ตยกรรม
6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้ อมรายการคํานวณโครงสร้ าง
7. รายการคํานวณระบบบําบัดนํ >าเสีย (กรณีอาคารต้ องมีระบบบําบัดนํ >าเสีย)
8. ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารเดิมที#ได้ รับอนุญาต
9. กรณีตอ่ เติมเพิ#มชันอาคาร(วิ
>
ศวกรผู้ออกแบบโครงสร้ างอาคารมิใช่คนเดิม) ต้ องมีหนังสือรับรองความมัน# คงของ
อาคารเดิมจากสถาบันที#เชื#อถือได้

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
ผูข
้ ออนุญาตยืน
 คําขออนุญาต
ขุดดิน/ถมดินพร้อมเอกสาร

จนท.ตรวจสอบเอกสารหล ักฐาน

่ /นายตรวจออกตรวจ
นางชาง
สถานทีแ
 ละพิจารณาแบบแปลน

ออกใบอนุญาตฯ

้
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 15 วัน/ราย
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ขออนุญาต
2. สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ1ในที#ดนิ ทุกหน้ า พร้ อมเจ้ าของที#ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้ า (กรณีผ้ ขู อไม่ใช่
เจ้ าของที#ดินต้ องมีหนังสือยินยอมของเจ้ าของที#ดนิ ให้ ก่อสร้ างอาคารในที#ดนิ หรื อสําเนาสัญญาเช่าที#ดิน)
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที#ดินต่างเจ้ าของ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคํานวณโครงสร้ างอาคาร
5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปั ตยกรรม
6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้ อมรายการคํานวณโครงสร้ าง
7. รายการคํานวณระบบบําบัดนํ >าเสีย (กรณีอาคารต้ องมีระบบบําบัดนํ >าเสีย)

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การขอร ับการสน ับสนุนนําอุปโภคบริโภค

ผูข
้ อยืน
 คําร้อง

เจ้าหน้าทีต
 รวจคําร้อง

ออกให้บริการตามคําร้อง

้
ั
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 2 ชวโมง
/ราย

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
่
การชวยเหลื
อผูป
้ ระสบสาธารณภ ัย
ผูป
้ ระสบสาธารณภ ัย
แจ้งเหตุประสบสาธารณภ ัย
้
ใชเวลาในการให
้บริการ
4 นาที/ราย

จนท.ร ับแจ้งเหตุ
การประสบสาธารณภ ัย

เจ้าหน้าทีอ
 อกตรวจสถานที
ประสบสาธารณภ ัย

จนท.รวบรวมเอกสาร
่
เสนอขอร ับการชวยเหลื
อ
จากหน่วยงานทีเ กีย
 วข้อง
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ขอรับการช่วยเหลือ
2. ภาพถ่ายสถานที#ประสบสาธารณภัย

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การแจ้งเรือ
 งร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผูร้ อ
้ งเรียน/ร้องทุกข์
ยืน
 คําร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เจ้าหน้าทีต
 รวจสอบ
ข้อเท็จจริง

แจ้งตอบการดําเนินการ
ให้ผร
ู้ อ
้ งเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ
้
สรุปใชเวลาในการให
บริ
้ การภายใน 5 วันต่อเรือ
 ง
ร ้องเรียน/ร ้องทุกข์

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การขออนุญาตประกอบกิจการ
ทีเ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ
ผูข
้ ออนุญาตยืน
 คําขออนุญาต
พร้อมเอกสาร

จนท.ตรวจสอบเอกสารหล ักฐาน

เจ้าพน ักงานท้องถิน
 ตรวจพืนที
และสถานทีต
 งประกอบกิ
ั
จการ

ออกใบอนุญาตฯ

้
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 15 วัน/ราย
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านผู้ขออนุญาต
2. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านผู้จดั การ หากไม่เป็ นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต
3. สําเนาทะเบียนบ้ านของบ้ านที#ใช้ เป็ นที#ตงสถานประกอบการ
ั>
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลพร้ อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิตบิ คุ คล (กรณีผ้ ขู อ
เป็ นนิติบคุ คล)
5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้ างอาคารที#ใช้ แสดงว่าอาคารที#ใช้ เป็ นสถานประกอบการสามารถใช้ ประกอบการนันได้
> โดย
ถูกต้ องตามกฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอํานาจพร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผ้ ขู อรับใบอนุญาตไม่สามารถ
ดําเนินการด้ วยตนเอง

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
การขออนุญาตจ ัดตงสถานที
ั
จ
 ําหน่ายอาหาร
หรือทีส
 ะสมอาหาร
ผูข
้ ออนุญาตยืน
 คําขออนุญาต
พร้อมเอกสาร

จนท.ตรวจสอบเอกสารหล ักฐาน

เจ้าพน ักงานท้องถิน
 ตรวจพืนที
และสถานทีต
 งประกอบกิ
ั
จการ

ออกใบอนุญาตฯ

้
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 15 วัน/ราย
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านผู้ขออนุญาต
2. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านผู้จดั การ หากไม่เป็ นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาตประกอบการ
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6. หนังสือมอบอํานาจพร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผ้ ขู อรับใบอนุญาตไม่สามารถ
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้บริการ 15 วัน/ราย
เอกสารประกอบ
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6. หนังสือมอบอํานาจพร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผ้ ขู อรับใบอนุญาตไม่สามารถ
ดําเนินการด้ วยตนเอง

กระบวนการ ขนตอน
ั
และระยะเวลา
ิ า
การขออนุญาตจําหน่ายสนค้
ในทีห
 รือทางสาธารณะ
ผูข
้ ออนุญาตยืน
 คําขออนุญาต
พร้อมเอกสาร

จนท.ตรวจสอบเอกสารหล ักฐาน

เจ้าพน ักงานท้องถิน
 ตรวจพืนที
และสถานทีต
 งประกอบกิ
ั
จการ

ออกใบอนุญาตฯ

้
สรุปใชเวลาในการให
้บริการ 15 วัน/ราย
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ชว่ ยจําหน่ายฯ
3. รูปถ่ายหน้ าตรงครึ#งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 1X 1.5 นิ >ว ของผู้รับใบอนุญาต และผู้ชว่ ยจําหน่าย
คนละ 3 รูป
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาตและผู้ชว่ ยจําหน่าย
5. แผนที#สงั เขปแสดงที#ตงจํ
ั > าน่ายสินค้ า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที#)
ได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอํานาจพร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผ้ ขู อรับใบอนุญาตไม่สามารถ
ดําเนินการด้ วยตนเอง

ขนตอนการให้
ั
บริการของศูนย์บริการร่วม
อบต.บ่อหิน
้ การ
ผูป
้ ระสงค์ขอใชบริ
้ การ
ยืน
 คําร้องขอใชบริ

จนท.ตรวจสอบเอกสารหล ักฐาน

่ อ
สงเรื
 งให้หน่วยงานทีเ กีย
 วข้อง
พิจารณาดําเนินการ

อบต.ติดตามความคืบหน้า
การดําเนินงาน
ของหน่วยงานทีร ับเรือ
 ง

แจ้งผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานทีร ับเรือ
 ง
้ การทราบ
ให้ผใู ้ ชบริ

