
การก าหนดกระบวนงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

ล าดับ
ที่ 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
เดิม ปรับลด 

1 การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
 

1. ผู้ยื่นแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) พร้อม  
เอกสารประกอบ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และเจ้าพนักงาน
ท าการประเมินภาษีตามแบบแสดงรายการที่ดิน 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระเงินและรับใบเสร็จ 
(ภ.บ.ท.11) 
 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ในปีที่ผ่านมา 
(ภ.บ.ท.11) 

8 นาที/ราย 5 นาที/ราย กรณีรายเก่า 
(ที่ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง
รายการ
ที่ดิน) 

2 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเจ้าพนักงาน
ท าการประเมินภาษีตามแบบแสดงรายการเสีย
ภาษี (ภ.ร.ด.2) 
 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนในปีที่ผ่านมา    

10 นาที/ราย 5 นาที/ราย  

3 การจัดเก็บภาษีป้าย 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงินและรับเงิน 
(ภ.ป.7) 
 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายในปีที่ผ่านมา   
         

10 นาที/ราย 5 นาที/ราย  
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ล าดับ
ที่ 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
เดิม ปรับลด 

๔ การขอใบรับแจ้งการขุดดิน
และถมดิน 

1. ผู้มีความประสงค์จะขุดดินที่มีความลึกตั้ง แต่  
2  เมตรขึ้น ไป ยื่น เอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
 2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารเพื่อ
พิจารณาออกใบรับแจ้ง 
3. ช าระค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือ
ใบรับแจ้งการถมดิน 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้ผู้ขอ 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท าการขุดดิน 
4. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
5. รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
6. วิธีการขุดดิน  และการขนดิน  วิธีการป้องกัน
มลภาวะอันเกิดจากการขุดดิน 
7. ระยะเวลาท าการขุดดิน 
8. ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
9. ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
10. ภาระผูกพันต่างๆ  ที่บุคคลอ่ืนมีส่วนร่วมได้เสีย
เก่ียวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน 
 
 

ภายใน 
30 วัน 

ภายใน 
15 วัน 

 

๕ ให้ ค า ป รึ ก ษ าบ ริ ก า ร งาน
ก่อสร้าง งานถมดินและงาน
ส ารวจ 

1. ผู้มีความประสงค์แจ้งความประสงค์ที่จะ
ปรึกษางานก่อสร้างหรือถมดิน 
 2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
 
 

-  10 นาที/ราย 5 นาที/ราย  

๖ ให้ค าปรึกษาบริการแบบบ้าน
เพื่อประชาชน 

1. ผู้มีความประสงค์แจ้งความประสงค์ที่จะ
ปรึกษากาออกแบบบ้านเพื่อประชาชน 
 2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าพร้อมส าเนาเอกสาร
แบบบ้านให้ผู้ยื่นความประสงค์ 
 
 

-  10 นาที/ราย 5 นาที/ราย  
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ล าดับ
ที่ 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
เดิม ปรับลด 

๗ สนับสนุนน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

1. ผู้มีความประสงค์เขียนค าร้องขอน้ าพร้อมที่
อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
2. เจ้าหน้าที่รับค าร้องแล้วน า เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ 
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกให้บริการ 
 

- 
 

5  วัน 3  วัน  

๘ ช่วยเหลือสาธารณภัย 1. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการเกิดสาธารณภัยให้
รีบด าเนินการช่วยเหลือในทันที 
 

- 1 ช.ม. ในทันท ี  

๙ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 1. ผู้ประสงค์แจ้งเรื่องราวร้องทกุข์ยื่นค าร้องต่อ
เจ้าหน้าที ่
2. เจ้าหน้าที่รับค าร้องแล้วน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ 
3. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบกลบัเร่ืองร้องเรียนภายใน
ก าหนด 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 

- ให้ แจ้ งตอบ
รั บ ก า ร
ด า เนิ น ให้ ผู้
ร้ อ ง เ รี ย น
ทราบภายใน 
15 วัน 

 
 
 
 
 

 

1๐ การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 1. ผู้ประสงค์ยืน่ค าร้องขอข้อมูลข่าวสารต่อ
เจ้าหน้าที ่
2. เจ้าหน้าที่รับค าร้องแล้วน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

- 
 

- ให้ แจ้ งตอบ
รั บ ก า ร
ด า เนิ น ให้ ผู้
ร้ อ ง เ รี ย น
ทราบภายใน 
15 วัน 
 

 
 
 
 
 
 

1๑ การบริการด้านอินเตอร์เน็ต
ต าบล 

1. ผู้ประสงค์ยืน่ความประสงค์ขอใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตต าบลต่อเจ้าหนา้ที่ 
2. เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบยีนผู้เขา้รับการบริการ 
 

- 
 

- ให้บริการได้
ทันที 
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ล าดับ
ที่ 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
เดิม ปรับลด 

1๒ ยื่นค าขอหรือต่อใบอนุญาต
การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตประกอบการเก็บ  
ขน  หรือก าจัดมูลฝอย 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
3 .เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบ อนุญาต  
4. ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเก็บ  ขน หรือ
ก าจัดมูลฝอย 
5. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้
ขออนุญาต 
2.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 

30 วัน/ราย 15 วัน/ราย  

1๓ ยื่นค าขอหรือต่อใบอนุญาต
การ เก็ บ  ขน ห รือก าจั ด สิ่ ง
ปฏิกูล 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตประกอบการเก็บ  
ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบ 
อนุญาต  
4. ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเก็บ  ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
5. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน 
บ้านผู้ขออนุญาต 
2.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 

30 วัน/ราย 15 วัน/ราย  

1๔ การออกให้บริการการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

1. ผู้สูงอายุยื่นบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้ลงลายมือชื่อผู้รับ
เงิน 
3. จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ  

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผูสู้งอายุ 10 นาที/
ราย 

2 นาที/ราย  
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ล าดับ
ที่ 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

1๕ การจดทะเบียนพาณิชย์ 1. ผู้ประสงค์ขอจดทะเบียนพาณิชย์/จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายการ/จดทะเบียนเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ  ยื่นค าขอจดทะเบียน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
3. นายทะเบียนพาณิชย์พิจารณาออกใบอนุญาต  
4. ช าระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์ 
5. นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบอนุญาต 
 

กรณีจดทะเบียนใหม่ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้
ขอจดทะเบียน 
2. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงาน
แห่งใหญ่ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าของบ้าน  หรือผู้ขอเลขที่บ้าน  หรือ
ส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความเห็นชอบเป็นผู้เช่า 
4. แผนที่แสดงที่ตั้ง สนง.แห่งใหญ่  และสถานที่
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
5. หนังสือมอบอ านาจ/ส าเนาบตัรประจ าตัวผู้รับมอบ 
(ถ้ามี)   

10 นาที/
ราย 

5 นาที/ราย  

   6. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่า  แผ่น
ซีดี  แถบบันทึก  วีดีทัศน์  ดีวีดี  ให้ส าเนาหนังสือ
อนุญาต  หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้
เช้าสินค้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้
เช่า 
7. กรณีเป็นกิจการร่วมค้า  ให้แนบหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 นาที/
ราย 

5 นาที/ราย  
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ล าดับ
ที่ 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
เดิม ปรับลด 

   กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้
ขอจดทะเบียน 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับเดิม) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้าของบ้าน  หรือผู้ขอเลขที่บ้าน  หรือ
ส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความเห็นชอบเป็นผู้เช่า 
4. แผนที่แสดงที่ตั้ง สนง.แห่งใหญ่  และสถานที่
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
5. หนังสือมอบอ านาจ/ส าเนาบตัรประจ าตัวผู้รับมอบ 
(ถ้ามี)   
6. สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญ  
คณะบุคคล  หรือกิจการร่วมค้า 
7. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วน  หรือบริษัท 
8. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อ
สกุล  (ถ้ามี) 
9. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่า  แผ่น
ซีดี  แถบบันทึก  วีดีทัศน์  ดีวีดี  ให้ส าเนาหนังสือ
อนุญาต  หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้
เช้าสินค้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้
เช่า 
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ล าดับ
ที่ 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
เดิม ปรับลด 

   กรณีจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของหรือผู้จัดการ
ตามแต่กรณี 
2. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับเดิม) 
3. หนังสือมอบอ านาจ/ส าเนาบตัรประจ าตัวผู้รับมอบ 
(ถ้ามี)   
4. ส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน  
ให้เลิกห้างหุ้นส่วนคณะบุคคล  หรือกิจการร่วมค้า 
5. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้าง
หุ้นส่วน  หรือบริษัท 
6. ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (ถ้า
มี) 
7. ส าเนาหลักฐานการเป็นทายาท (ถ้ามี) 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 
 

ล าดับ
ที่ 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
เดิม ปรับลด 

๑๖ ขออนุญาตก่อสร้าง ๑. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาต (แบบ ข.1) 
พร้อมเอกสาร 
๒ .น ายตรวจ  ตรวจสอบ เอกสารเบื้ อ งต้ น 
ตรวจสอบผั ง เมื อ ง และตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ 
๓. นายช่าง/วิศวกร ผอ.กองช่าง ปลัด  อบต. 
ตรวจพิจารณาแบบ 
๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต

ก่อสร้าง 

 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
๓. ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดินแปลงที่จะก่อสร้าง 
๔. แบบแปลนบ้าน (ถ้ามี) 

๑๐ วัน/ราย ๗ วัน/ราย  

 
 

 
( นายเจริญ  ขันทะมูล )     

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 



 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
เรื่อง    การก าหนดกระบวนงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
---------------------------------------- 

 

  ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ได้ก าหนดกระบวนงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
บริการสาธารณะ  ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการตลอดจนง่ายต่อการประสานงานกับ
ส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยได้ก าหนดกระบวนงานบริ การ  
จ านวน 1๖ กระบวนงาน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  25๖๒ 

 

    
 ( นายเจริญ  ขันทะมูล )     

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


