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ขั้นตอนการติดต่อราชการกับเทศบาลตาบลไม้ยา
๑. ด้านงานทะเบียนราษฎร ประกอบด้วย
กระบวนงานที่ ๑ เรื่อง การทาบัตรประจาตัวประชาชน (ครั้งแรก)
๑. ยื่นคาร้องขอมีบัตร
ตามแบบ บ.ป. 1
(๒ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
(๒ นาที)

๓. สแกนลายนิ้วมือ
และถ่ายรูป
(๔ นาที)

๔. รอรับบัตร
ประจาตัวประชาชน
(๒ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. สูติบตั รหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือนาเจ้าบ้าน หรือบิดา มารดา หรือบุคคลที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีพนักงาน เจ้าหน้าที่ร้องขอ

กระบวนงานที่ ๑ เรื่อง การทาบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ ชารุด สูญหาย)
๑. ยื่นคาร้องขอมีบัตร
ตามแบบ บ.ป. 1
(๒ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
(๒ นาที)

๓. สแกนลายนิ้วมือ
และถ่ายรูป
(๔ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจาตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
๓. สาเนาหลักฐานอืน่ ที่ราชการออกให้ กรณีบตั รหาย หรือบุคคลทีน่ ่าเชื่อถือรับรอง
๔. กรณีบตั รเดิมหมดอายุ ชารุด สูญหาย แล้วทาบัตรใหม่เกินระยะเวลาที่กาหนด
เสียค่าปรับ ๒๐ บาท

๔. รอรับบัตร
ประจาตัวประชาชน
(๒ นาที)
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กระบวนงานที่ ๒ เรื่อง การแจ้งการเกิด
๑. เจ้าบ้านหรือบิดาหรือ
มารดาแจ้งการเกิดต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
แห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
(๒ นาที)

๒. นายทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐาน
ลงรายการในสูติบัตร
ลงในทะเบียนบ้าน
และสาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน
(๓ นาที)

๓. นายทะเบียนลง
นามในสูติบัตร
หนังสือรับรองการ
เกิดและคาร้อง
(๓ นาที)

๔. มอบสูติบัตรตอน
ที่ ๑ พร้อมหลักฐาน
คืนให้ผู้แจ้ง
(๒ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดาเด็ก
๒. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แจ้ง
๓. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กทีเ่ กิด
๔. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล
๕. ใบรับแจ้งการเกิด กรณีแจ้งเกิดกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
๖. แจ้งเกิดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเกิด
กระบวนงานที่ ๓ เรื่อง การแจ้งการตาย
๑. เจ้าบ้านแจ้งตายต่อ
นายทะเบียน ผู้รับแจ้ง
แห่งท้องที่ที่มีคนตาย
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้านให้
ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
(๒ นาที)

๒. นายทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐาน
และลงรายการใน
มรณบัตร
(๓ นาที)

๓. จาหน่ายชื่อผู้ตาย
ออกจากทะเบียน
บ้านและสาเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า
บ้าน โดยประทับตรา
คาว่า "ตาย" สีแดง ไว้
หน้ารายการคนตาย
(๓ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แจ้ง และบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ตาย (ถ้ามี)
๒. หนังสือรับรองการตาย
๓. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล
๔. แจ้งตาย ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ

๔. มอบมรณบัตร
ตอนที่ ๑ พร้อม
หลักฐานคืนผู้แจ้ง
(๒ นาที)
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กระบวนงานที่ ๔ เรื่อง การแจ้งการย้ายที่อยู่ (กรณีแจ้งย้ายออก)
๑. เจ้าบ้านแจ้งการย้าย
ที่อยู่ต่อนายทะเบียน
ผู้รับแจ้ง
(๒ นาที)

๒. นายทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐาน
ผู้แจ้งและเรียกสาเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า
บ้านที่จะแจ้งย้าย
ออก
(๓ นาที)

๓. จาหน่ายชื่อและ
รายการบุคคลที่ย้าย
ออกจากทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน
โดยประทับตราคาว่า
"ย้าย" สีน้าเงินไว้หน้า
รายการคนย้ายออก
(๓ นาที)

๔. มอบใบแจ้งการ
ย้ายที่อยู่ตอนที่ ๑, ๒
พร้อมหลักฐานการ
แจ้งคืนผู้แจ้ง
(๒ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (บ้านที่จะแจ้งย้ายออก)
๒. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แจ้ง
๓. ที่อยู่ที่แจ้งย้ายเข้าไปอยู่ใหม่
๔. กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง โดยผู้ย้ายที่อยู่สามารถร้องขอทาหน้าที่เจ้าบ้าน เพื่อแจ้งย้ายที่อยู่ของ
ตนเองได้
๕. แจ้งย้ายออก ภายใน ๑๕ วัน นับตัง้ แต่เมือ่ ผู้อยู่ในบ้านออกจากบ้าน
กระบวนงานที่ ๔ เรื่อง การแจ้งการย้ายที่อยู่ (กรณีแจ้งย้ายเข้า)
๑. เจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง
แจ้งการย้ายเข้าต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้ง
(๒ นาที)

๒. นายทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐาน
และเรียกสาเนา
ทะเบียนบ้านฉบับที่
จะแจ้งการย้ายเข้า
และตรวจสอบใบแจ้ง
การย้ายที่อยู่ ตอนที่
๑, ๒
(๓ นาที)

๓. เพิ่มชื่อในทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน
(๓ นาที)

๔. มอบทะเบียนบ้าน
พร้อมหลักฐานการ
แจ้งคืนผู้แจ้ง
(๒ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (บ้านที่จะแจ้งการย้ายเข้า)
๒. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แจ้ง
๓. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)
๔. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒
๕. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน กรณีมอบหมาย
ให้แจ้งแทน
๖. แจ้งย้ายเข้า ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่เมื่อย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
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กระบวนงานที่ ๔ เรื่อง การแจ้งการย้ายที่อยู่ (กรณีแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัต)ิ
๑. เจ้าบ้านและผู้แจ้ง
การย้ายที่อยู่ต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้ง
(๒ นาที)

๒. นายทะเบียน
ตรวจสอบหลักฐาน
ลงรายการในใบแจ้ง
การย้ายที่อยู่ ทั้ง
รายการย้ายออกและ
ย้ายเข้า
(๓ นาที)

๓. เพิ่มชื่อในทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน
(๓ นาที)

๔. มอบทบ้านะเบียน
พร้อมหลักฐานการ
แจ้งคืนผู้แจ้ง
(๒ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (บ้านที่จะแจ้งการย้ายเข้าไปอยู่ใหม่)
๒. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แจ้ง
๓. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้าน
๔. ค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท

กระบวนงานที่ ๕ เรื่อง การกาหนดเลขที่บ้าน
๑. เจ้าบ้านแจ้งการปลูก
สร้างบ้านต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งแห่ง
ท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่
(๒ นาที)

๒. นายทะเบียน
ตรวจสอบว่าเป็นบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร
หรือไม่
(๓ นาที)

๓. กาหนดบ้านเลขที่,
กาหนดเลขรหัสประจา
บ้านตามแบบพิมพ์,
จัดทาทะเบียนบ้าน
และสาเนาทะเบียน
บ้าน
(๓ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แจ้ง
๓. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร, หนังสือรับรองอาคาร, ผังบริเวณ (ผ.ท.๙)
๔. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) จากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
๕. หนังสือรับรองการมีร้าน จาก สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล
๖. รูปถ่าย , เอกสารสิทธิ์ (ถ้ามี)

๔. มอบหลักฐาน
พร้อมสาเนาทะเบียน
บ้านคืนให้แก่ผู้แจ้ง
(๒ นาที)
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กระบวนงานที่ ๖ เรื่อง การตรวจคัดและรับรองรายการทะเบียนจากฐานข้อมูล
๑. ยื่นคาร้อง ท.ร.31
(๒ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
(๓ นาที)

๓. พิมพ์แบบรับรอง
รายการฐานข้อมูล
(๓ นาที)

๔. นายทะเบียนลง
นามในเอกสาร/ส่ง
มอบให้ผู้ร้อง
(๒ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวประชาชน
๒. หนังสือมอบหมายหรือหลักฐานผู้มสี ่วนได้เสีย
๓. ค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท
กระบวนงานที่ ๗ เรื่อง การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
๑. ยื่นคาร้อง พร้อมตรวจสอบ
เอกสาร
(๓ นาที)

๒. แก้ไขและจัดพิมพ์ทะเบียนบ้าน
(๕ นาที)

๓. นายทะเบียนลงนามใน
เอกสาร/ส่งมอบให้ผู้ร้อง
(๒ นาที)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่ต้องการแก้ไข
กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
(๑) การขอคัดสาเนา หรือคัดและรับรองสาเนารายการทะเบียน
ฉบับละ ๑๐ บาท
(๒) การขอคัดสาเนา หรือคัดและรับรองสาเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ฉบับละ ๒๐ บาท
(๓) การแจ้งการเกิดต่างท้องที่
ฉบับละ ๒๐ บาท
การแจ้งการตายต่างท้องที่
การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง หรือ
การแจ้งการย้ายที่อยู่ตา่ งท้องที่
(๔) การขอรับสาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีทะเบียนบ้านหายหรือชารุด)
ฉบับละ ๒๐ บาท
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๒. ด้านการจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วย
กระบวนงานที่ ๘ เรื่อง การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
๑. ผู้ชาระภาษียื่นคาร้อง
(๑ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบ
แสดงรายการขั้นต้น
และคานวนภาษี
(๑ นาที)

๓. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ลงรายละเอียด
ของรายการ
(๑ นาที)

๔. ผู้ชาระภาษี
ชาระเงินและ
รับใบเสร็จรับเงิน
(๒ นาที)

๓. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ลงรายละเอียด
ของรายการ
(๑ นาที)

๔. ผู้ชาระภาษี
ชาระเงินและ
รับใบเสร็จรับเงิน
(๒ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๕ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประชาชน
๒. ทะเบียนบ้าน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนาโฉนดทีด่ นิ เอกสารสิทธิ์
๔. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
๕. แบบแสดงรายการภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕)
๖. ใบเสร็จรับเงินภาษีบารุงท้องที่ในปีที่ผ่านมา
๗. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานที่ ๘ เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑. ผู้ชาระภาษียื่นคาร้อง
(๑ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบ
แสดงรายการขั้นต้น
และคานวนภาษี
(๑ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๕ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประชาชน
๒. ทะเบียนบ้าน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
๓. โฉนดทีด่ ิน เอกสารสิทธิ์
๔. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
๕. แบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ภ.ร.ด.๒)
๖. ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและทีด่ ินในปีที่ผ่านมา
๗. สาเนาสัญญาซื้อขายที่ดนิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ สาเนาสัญญาเช่า
๘. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กระบวนงานที่ ๙ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย
๑. ผู้ชาระภาษียื่นคาร้อง
(๑ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบ
แสดงรายการขั้นต้น
และคานวนภาษี
(๑ นาที)

๓. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ลงรายละเอียด
ของรายการ
(๑ นาที)

๔. ผู้ชาระภาษี
ชาระเงินและ
รับใบเสร็จรับเงิน
(๒ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๕ นาที
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประชาชน
๒. ทะเบียนบ้าน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
๓. แบบแปลนป้ายพร้อมขนาด, รูปถ่ายป้าย
๔. แบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑)
๕. ใบเสร็จรับเงินภาษีป้ายในปีที่ผ่านมา
๖. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ทะเบียนพาณิชย์
๗. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษทั
๘. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาป้าย
๙. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานที่ ๑๐ เรือ่ ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณี ขออนุญาตใหม่
๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แบบ ก.อ.๑)
(๑ วัน)

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
(๑ วัน)

๓. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจพื้นที่
และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
แล้วพิจารณาออกใบอนุญาตฯ
(แบบ ก.อ.๒)
(๑ วัน)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๓ วัน/ราย
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
๒. บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผู้จดั การ หากไม่เป็นบุคคลเดียว กับผูถ้ ือใบอนุญาต
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตงั้ สถานประกอบการ
๔. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รบั มอบ กรณีผขู้ อรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
๕. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจาตัวของผู้แทนนิติบคุ คล หาก
ผู้ขอเป็นนิติบคุ คล
๖. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารทีใ่ ช้เป็นสถานทีป่ ระกอบการ สามารถใช้
ประกอบการนัน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
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กระบวนงานที่ ๑๐ เรือ่ ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณี ต่อใบอนุญาต
๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แบบ ก.อ.๑)
(๑ วัน)

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
(๑ วัน)

๓. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจพื้นที่
และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
แล้วพิจารณาออกใบอนุญาตฯ
(แบบ ก.อ.๒)
(๑ วัน)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๕ นาที/ราย
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
๒. บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผู้จดั การ หากไม่เป็นบุคคลเดียว กับผูถ้ ือใบอนุญาต
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตงั้ สถานประกอบการ
๔. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รบั มอบ กรณีผขู้ อรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
๕. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจาตัวของผู้แทนนิติบคุ คล หาก
ผู้ขอเป็นนิติบคุ คล
๖. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารทีใ่ ช้เป็นสถานทีป่ ระกอบการ สามารถใช้
ประกอบการนัน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๗. ใบเสร็จรับเงินใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในปีที่ผ่านมา
กระบวนงานที่ ๑๑ เรือ่ ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตจัดตั้งตลาด กรณี ขออนุญาตใหม่
๑. ผู้ขอยื่นคาร้อง
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการขอ
อนุญาต
(๕ นาที )

๒. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาร้อง
และลงทะเบียน
(๕ นาที)

๓. เจ้าหน้าที่
การเงินเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม และ
ออกใบแทน
ใบเสร็จรับเงิน
(๑๕ นาที)

๔. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ออกตรวจสอบ
สถานที่
(๒ วัน)

๕. เสนอ
ใบอนุญาตให้
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นลงนาม
และส่ง
ใบอนุญาตให้
ผู้ประกอบการ

สรุป ๕ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๓ วัน/ราย
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
บุคคลธรรมดา
๑. สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
๒. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตงั้ สถานประกอบกิจการ
๓. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารทีใ่ ช้เป็นสถานทีป่ ระกอบการ สามารถใช้
ประกอบการนัน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๔. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รบั มอบ กรณีผขู้ อรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
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นิติบุคคล
๑.
๒.
๓.
๔.

สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ัดการ หรือผู้แทนนิติบคุ คล
สาเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานทีป่ ระกอบกิจการ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ที่แสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้เป็นสถานประกอบการได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๕. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รบั มอบ กรณีผขู้ อรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง

กระบวนงานที่ ๑๑ เรือ่ ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตจัดตั้งตลาด กรณี ต่อใบอนุญาต
๑. ผู้ขอยื่นคาร้องพร้อม
เอกสารหลักฐาน
(๒ นาที )

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาร้อง และลงทะเบียน
(๓ นาที)

๓. เจ้าหน้าที่การเงิน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
และออกใบแทน
ใบเสร็จรับเงิน
(๓ นาที)

๔. เสนอใบอนุญาต
ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นลงนาม และ
ส่งใบอนุญาตให้
ผู้ประกอบการ
(๒ นาที)

สรุป ๔ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที/ราย
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
บุคคลธรรมดา
๑. สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
๒. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตงั้ สถานประกอบกิจการ
๓. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารทีใ่ ช้เป็นสถานทีป่ ระกอบการ สามารถใช้
ประกอบการนัน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๔. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รบั มอบ กรณีผขู้ อรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
นิติบุคคล
๑. สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ัดการ หรือผู้แทนนิติบคุ คล
๒. สาเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานทีป่ ระกอบกิจการ
๓. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
๔. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ที่แสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้เป็นสถานประกอบการได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๕. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รบั มอบ กรณีผขู้ อรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง

10
กระบวนงานที่ ๑๒ เรือ่ ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร) กรณี ขออนุญาตใหม่
๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอต่อ
เจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต
(๑ วัน)

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต และ
ออกตรวจสอบสถานที่ แล้ว
รายงานผลการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาสั่งการออกใบอนุญาต
(๑ วัน)

๓. ผู้มีอานาจลงนามอนุญาต
และเจ้าหน้าที่ให้เจ้าของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาต
จั้งตั้งสถานที่สะสมอาหาร
(๑ วัน)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๓ วัน/ราย
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ อใบอนุญาต
๒. บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผู้จดั การ หากไม่เป็นบุคคลเดียว กับผูถ้ ือใบอนุญาต
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตงั้ สถานประกอบการ
๔. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รบั มอบ กรณีผขู้ อรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
๕. แผนทีต่ ั้งสถานประกอบกิจการ
กระบวนงานที่ ๑๒ เรือ่ ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร) กรณี ต่อใบอนุญาต
๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอต่อ
เจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต
(๕ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต และ
ออกตรวจสอบสถานที่ แล้ว
รายงานผลการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาสั่งการออกใบอนุญาต
(๕ นาที)

๓. ผู้มีอานาจลงนามอนุญาต
และเจ้าหน้าที่ให้เจ้าของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาต
จั้งตั้งสถานที่สะสมอาหาร
(๕ นาที)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๕ นาที/ราย
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ อใบอนุญาต
๒. บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผู้จดั การ หากไม่เป็นบุคคลเดียว กับผูถ้ ือใบอนุญาต
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตงั้ สถานประกอบการ
๔. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รบั มอบ กรณีผขู้ อรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
๕. แผนทีต่ ั้งสถานประกอบกิจการ
๖. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม

11
๓. ด้านงานบริการอื่น ๆ ประกอบด้วย
กระบวนงานที่ ๑๓ เรือ่ ง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
๑. ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารต่อ
เจ้าหน้าที่
(๑ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
และจัดพิมพ์เอกสาร
(๕ นาที)

๓. ผู้มีอานาจลงนามอนุญาต
และมอบเอกสารให้ผู้ขออนุญาต
(๑ นาที)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๗ วัน/ราย
หลักฐานที่ต้องนามาแสดง
๑. บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. ทะเบียนบ้าน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
๓. แบบแปลนอาคารพร้อมขนาด
๔. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานที่ ๑๔ เรือ่ ง ไฟกิ่งสาธารณะ
๑. เจ้าหน้าที่เทศบาลลงรับหนังสือ
แจ้งเหตุและ
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
(๑ วัน)

๒. เจ้าหน้าที่กองช่างออก
ตรวจสอบ
(๑ วัน)

๓. ช่างไฟฟ้าซ่อมแซมไฟกิ่ง
(๓ วัน)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๕ วัน/ราย
กระบวนงานที่ ๑๕ เรือ่ ง การให้บริการน้าอุปโภค บริโภค
๑. เจ้าหน้าที่เทศบาลลงรับหนังสือ แจ้งเหตุ
และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
(๒๐ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันที
(๔๐ นาที)

สรุป ๒ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑ ชั่วโมง/ราย
กระบวนงานที่ ๑๖ เรือ่ ง การช่วยเหลือสาธารณภัย
๑. เจ้าหน้าที่เทศบาลลงรับหนังสือ แจ้งเหตุและ
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

ช่วยเหลือในทันที

๒. เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยออกตรวจสอบ
และให้ความช่วยเหลือทันที
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กระบวนงานที่ ๑๗ เรือ่ ง การรับเรื่องราวร้องทุกข์
๑. เจ้าหน้าที่เทศบาลลงรับหนังสือ แจ้งเหตุและ
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
(๑ วัน)

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและเสนอ
นายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
(๑ วัน)

สรุป ๒ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๒ วัน/ราย
กระบวนงานที่ ๑๘ เรือ่ ง การขอหนังสือรับรองทั่วไป
๑. ผู้ติดต่อราชการ ยื่นเรื่อง
พร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
(๑ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร และซักถามข้อมูล
(๒ นาที)

๓. เจ้าหน้าที่รับรองและ
เสนอผู้บริหารลงนามรับรอง
(๒ นาที)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๕ นาที/ราย
กระบวนงานที่ ๑๙ เรือ่ ง การขอรับปรึกษาด้านกฎหมาย
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/ปัญหา และให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
(๓๐ นาที/ราย)

สรุป ๑ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๓๐ นาที/ราย
กระบวนงานที่ ๒๐ เรือ่ ง การขอรับข้อมูลข่าวสาร
๑. ผู้มาติดต่อกรอกยื่นคาร้อง
ขอดูข้อมูลข่าวสารต่อ
เจ้าหน้าที่
(๔ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและ
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
(๕ นาที)

๓. ผู้มาติดต่อรับเอกสาร
ข้อมูลข่าวสาร
(๑ นาที)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๑๐ นาที/ราย
กระบวนงานที่ ๒๑ เรือ่ ง การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
๑. ผู้ติดต่อราชการ ยื่นเรื่อง
พร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
(๑ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร และซักถามข้อมูล
(๒ นาที)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๗ วัน/ราย

๓. เจ้าหน้าที่รับรองและ
เสนอผู้บริหารลงนามรับรอง
(๒ นาที)

13
กระบวนงานที่ ๒๒ เรือ่ ง การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วย กรณีฉุกเฉิน
๑. เจ้าหน้าที่เทศบาลได้รับแจ้งเหตุและเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ

๒. เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตาบลไม้ยา
ตรวจสอบข้อมูลและให้ความช่วยเหลือทันที

ช่วยเหลือในทันที
กระบวนงานที่ ๒๓ เรือ่ ง การขึ้นทะเบียนผูส้ ูงอายุ (ระหว่าง ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี)
๑. ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ยื่นเรื่องพร้อมเอกสาร
ต่อเจ้าหน้าที่
(๑ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร
และซักถามข้อมูล
(๑๐ นาที)

๓. เจ้าหน้าที่รับรอง
และเสนอผู้บริหารลง
นามรับรอง
(๑๐ นาที)

๔. บันทึกข้อมูลลง
ระบบฯ และรอการ
เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป
(๓๐ นาที)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๒ วัน/ราย
กระบวนงานที่ ๒๔ เรือ่ ง การขึ้นทะเบียนผู้พกิ าร (ระหว่าง ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี)
๑. ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ยื่นเรื่องพร้อมเอกสาร
ต่อเจ้าหน้าที่
(๑ นาที)

๒. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร
และซักถามข้อมูล
(๑๐ นาที)

๓. เจ้าหน้าที่รับรอง
และเสนอผู้บริหารลง
นามรับรอง
(๑๐ นาที)

๔. บันทึกข้อมูลลง
ระบบฯ และรอการ
เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป
(๓๐ นาที)

สรุป ๓ ขัน้ ตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๒ วัน/ราย
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลไม้ยา ในวันและเวลาราชการหรือโทรศัพท์/โทรสาร
๐-๕๓๖๗-๒๐๗๒ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ติดต่อนายกเทศมนตรีตาบลไม้ยา
กด ๑๖
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตาบลไม้ยา
๑. สานักปลัดเทศบาล
กด ๑๑
๒. กองคลัง
กด ๑๒
๓. กองช่าง
กด ๑๓
๔. กองการศึกษา
กด ๑๔
๕. ประธานสภาเทศบาลตาบลไม้ยา
กด ๑๕
๖. ห้องควบคุม
กด ๑๗
๗. ส่งโทรสาร (Fax)
กด ๑๘

