คู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
โทรศัพท์ตดิ ต่อ 0-4231-5869 โทรสาร 0-4231-5869
www.Kudhae.go.th

สาส์นจากนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
คู่มือสาหรับประชาชนเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวก
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดแห่ ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของเจ้ า หน้า ที่ แ ละระยะเวลาแล้ว เสร็จ ของการให้ บ ริก ารแต่ ล ะประเภทโดย
ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
ได้ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทาราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจนุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)
(นายวีระ สีมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่

ขั้นตอนการขอรับและตรวจดูข้อมูลข่ าวสาร
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลกุดแห่
หลักฐาน

บริการขอข้ อมูล

1.
2.
3.
4.

ยื่นคาร้ องตาม พ.ร.บ ข้ อมูลข่ าวสาร

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาสามปี
ข้อมูลพื้นฐานของตาบลกุดแห่
ข้อมูลอื่น ๆ

1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ
สาเนาบัตรนักศึกษา
2. สาเนาทะเบียนบ้าน

ขอรับหรื อตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร
5 นาที
รับเรื่ อง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสาร5 นาที

ไม่ อนุมั ติ
นายก อบต.
3 นาที

แจ้งผูข้ อทราบ (พร้อมเหตุผล)
(เจ้าหน้าที่ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร)

5 นาที

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ปลัด,นายก อบต.

5 นาที

อนุมตั ิ
นายก อบต.
3 นาที

แจ้ งเจ้ าหน้ าที่เรื่ องดาเนินการ
ดาเนินการ
เสร็จสิ้นการดาเนินการ
ผู้ขอรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้ อง

ขั้นตอนและกาหนดการขอใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตตาบล
สานักงานปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดแห่
บริ การ
ให้บริ การใช้งานอินเตอร์ความเร็วสูง
ใช้เวลา 5 นาที
ลงทะเบียนขอใช้บริ การอินเตอร์เน็ต

ผู้ขอใช้ เข้ ารับบริการอินเตอร์ เน็ต

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้ องเรียน และการช่ วยเหลือให้ การสนับสนุนประชาชน
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลกุดแห่
ปัญหา/ข้อร้องเรี ยน
1.
2.
3.
4.

หลักฐาน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของชุมชน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปัญหาอื่น ๆ

1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารอื่น ๆ เช่น รู ปถ่าย

ยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใช้ เวลา 1 นาที

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณ 2 วัน
กรณี พิจารณางบประมาณรายจ่าย

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณ 1 ชม. 10 นาที
กรณี ให้การสนับสนุนเครื่ องมือ อุปกรณ์

ประชุมคณะบริ หารเพื่อพิจารณา อนุมตั ิ
ใช้ เวลา 30 นาที

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
ใช้ เวลา 5 นาที

ตรวจสอบพื้นที่
ใช้ เวลา 1 ชั่วโมง

รายงาน
ผูบ้ ริ หาร
ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนการพิจารณาขอขึน้ ทะเบียน ผู้สูงอายุ / คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์

บริการ
ผู้สูงอายุ

ผู้พกิ าร

หลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผูส้ ู งอายุ

หลักฐานที่ใช้ทาบัตรประจาตัวผูพ้ ิการ

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

2. สาเนาทะเบียนบ้าน

2.สาเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ป่วยเอดส์
หลักฐานที่ตอ้ งใช้
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุ
ว่าเป็ นผูป้ ่ วย HIV

3.ใบประเมินความพิการ (ออกโดย รพ.ของรัฐ) 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4.รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
(ผูพ้ ิการเมื่อได้รับบัตรแล้วต้องมาขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่กาหนดอีกครั้ง)
หมายเหตุ
*เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
*กรณี ไมสามารถแสดงตนได้ดว้ ยตนเองต้องมอบอานาจและต้องแนบหลักฐานของผูร้ ับมอบอานาจด้วย

ขั้นตอนการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พกิ าร/ผู้ป่วยเอดส์ (รายใหม่ )
ยื่นเอกสารระหว่าง วันที 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ตรวจเอกสารเบื้องต้ น 3-5 นาที /1ราย
ตรวจสอบสถานะ จากฐานข้ อมูลทะเบียนทะเบียนราษฎรระหว่ าง วันที่ 1-15 ธันวาคม
16-31 ธันวาคม เสนอคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ลงนามขออนุมตั ิเห็นชอบผู้ที่มคี ุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ประกาศรายชื่ อผู้ทมี่ คี ุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ในทีเ่ ปิ ดเผย ก่อน 15 มกราคม
ส่ งประกาศรายชื่ อ ให้ อาเภอและจังหวัดทราบ เพื่อแจ้ งกรมฯ จัดสรร งบประมาณก่อน 15 มกราคม เพื่อดาเนินการเบิกจ่ ายใน
ปี งบประมาณถัดไป

การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
องค์ การบริหารส่ วนตาบกุดแห่
ขั้นตอนการให้ บริการ
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พร้ อมเอกสาร เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร
2. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุ ข ออกตรวจพืน้ ที่ และสถานที่ต้งั ประกอบกิจการ (แนะนาด้ านสุ ขภาพ )
3. เจ้ าพนักงานท้ องถิน่ พิจารณาออกใบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม พร้ อมรับใบอนุญาต
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านผู้ขออนุญาต
2. สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้ อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล(กรณีผู้ขอเป็ น นิติบุคคล)
3. ใบจดทะเบียนร้ านค้ า (กรณีทมี่ )ี
4. หนังสื อมอบอานาจพร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ สามารถดาเนินการด้ วยตนเอง

ระยะเวลาการให้ บริการ: 15 วัน/ราย

การยื่นขอใบอนุญาต จัดตั้งตลาด
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดแห่
ขั้นตอนการให้ บริการ
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตจัดตั้งตลาด พร้ อมเอกสาร เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร
2. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุ ข ออกตรวจพืน้ ที่ และสถานที่ต้งั ประกอบกิจการ (แนะนาด้ านสุ ขภาพ )
3. เจ้ าพนักงานท้ องถิน่ พิจารณาออกใบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม พร้ อมรับใบอนุญาต
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านผู้ขออนุญาต
2. สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้ อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล(กรณีผู้ขอเป็ น นิติบุคคล)
3. ใบจดทะเบียนร้ านค้า (กรณีที่ม)ี
4. หนังสื อมอบอานาจพร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ สามารถดาเนินการด้ วยตนเอง

ระยะเวลาการให้ บริการ: 15 วัน/ราย

การยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร
หรื อสถานทีส่ ะสมอาหาร
ขั้นตอนการให้ บริการ
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ ายอาหารหรื อสถานทีส่ ะสมอาหาร พร้ อมเอกสาร เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสาร
2. ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุ ข ออกตรวจพืน้ ที่ และสถานที่ต้งั ประกอบกิจการ (แนะนาด้ านสุ ขภาพ )
3. เจ้ าพนักงานท้ องถิน่ พิจารณาออกใบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม พร้ อมรับใบอนุญาต
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านผู้ขออนุญาต
2. ใบรับรองแพทย์ ผู้ประกอบอาหาร (กรณีเป็ นร้ านอาหาร)
3. สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้ อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล(กรณีผู้ขอเป็ น นิติบุคคล)
4. หนังสื อมอบอานาจพร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ สามารถดาเนินการด้ วยตนเอง
5. รู ปถ่ ายหน้ าตรงครึ่งตัว ไม่ สวมหมวก ไม่ สวมแว่ นตาดา ของเจ้ าของกิจการ ขนาด 1*1 นิว้ กิจการละ 2รู ป

ระยะเวลาการให้ บริการ: 15 วัน/ราย

การยื่นขอใบอนุญาตจาหน่ ายสิ นค้ าในทีห่ รื อทางสาธารณะ
ขั้นตอนการให้ บริการ
1. อนุญาตยืน่ คาขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตรวจพื้นที่ และสถานที่ต้งั ประกอบกิจการ (แนะนาด้านสุขภาพ )
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต
4. ผูข้ ออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านผู้ขออนุญาต
2. ใบรับรองแพทย์ ผู้ประกอบอาหาร (กรณีเป็ นร้ านอาหาร)
3. สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้ อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล(กรณีผู้ขอเป็ น นิติบุคคล)
4. หนังสื อมอบอานาจพร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ สามารถดาเนินการด้ วยตนเอง
5. รู ปถ่ ายหน้ าตรงครึ่งตัว ไม่ สวมหมวก ไม่ สวมแว่ นตาดา ของเจ้ าของกิจการ ขนาด 1*1 นิว้ กิจการละ 2รู ป

ระยะเวลาการให้ บริการ: 15 วัน/ราย

ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดแห่
1. ป้ายที่ติดตั้งใหม่ต้องยื่นแบบรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย
2. ป้ายเก่ายื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) พร้ อมหลักฐาน
(เจ้ าของป้ าย)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
แจ้ งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) ใช้ เวลา 3 นาที

ชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ที่
ได้ รับแจ้ งการประเมิน (ภ.ป.3)
(เจ้ าของป้ าย)

หลักฐาน
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาการจดทะเบียนห้าง/บริษัท
สาเนาทะเบียนพาณิชย์

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) ใช้ เวลา 3 นาที

ขั้นตอนการชาระภาษีทดี่ นิ และสิ่ งปลูกสร้ าง
กองคลัง องค์ การบริหารส่ วนตากุดแห่
ยื่นแบบเพื่อชาระภาษี ฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 พร้ อมหลักฐาน
(บริษทั /ห้ างร้ าน/เจ้ าของกิจการ – โรงเรื อน)

หลักฐาน
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาเอกสารที่ปลูกสร้าง
สาเนาการจดทะเบียนห้าง/บริษัท
สาเนาทะเบียนพาณิชย์
สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งหรือ
ประกอบกิจการ (ถ้ามี)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
ใช้ เวลา 5 นาที

ออกใบแจ้ งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
ใช้ เวลา 2 นาที

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12) ใช้ เวลา 3 นาที

ชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับ
แจ้ งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
(บริษทั /ห้ างร้ าน/เจ้ าของกิจการ-โรงเรื อน)

ขั้นตอนการให้ บริการจดทะเบียนพาณิชย์
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดแห่
- ตั้งใหม่
- เปลีย่ นแปลง
- เลิก

ผู้รับบริการยื่นคาขอ

รับคาขอ/ตรวจพิจารณาคาขอและ
เอกสารประกอบ ( 30 นาที)
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์

- สาเนาบัตรประชาชน

เอกสาร
ไม่ ครบ

บันทึกข้ อมูลและออก
ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (25 นาที)

- สาเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
- ใบทะเบียนพาณิชย์ ( กรณีเปลี่ยนแปลงหรือเลิกกิจการ)

ออกใบเสร็จรับเงิน
ค่ าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์
( 5นาที )

รับใบทะเบียนพาณิชย์

ขั้นตอนและเวลาในการดาเนินการ
การยื่นขออนุญาตก่ อสร้ าง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
ส่ วนโยธา องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดแห่
ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสาร
หลักฐาน
(5-20 นาที)

แจ้ งผู้ยื่นคาร้ องชาระ
ค่ าธรรมเนียม
( 1 วัน )

นายตรวจ/นายช่ าง/หัวหน้ าส่ วน
ดาเนินการตรวจสอบพิจารณา
แบบแปลน
( 5 วัน )

นายตรวจ/นายช่ าง
ดาเนินการตรวจแบบสถานทีก่ ่อสร้ าง
( 5 วัน )

นายตรว

นายก อบต. อนุมตั ิ
( 1 วัน )

นายตรว

นายตรวจ/นายช่ าง/หัวหน้ าส่ วน
ดาเนินการตรวจสอบพิจารณาแบบแปลน
( 3 วัน )

ขั้นตอนและเวลาในการดาเนินการ
การยื่นขออนุญาตก่ อสร้ าง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
กรณีอาคารที่อยู่อาศัยทัว่ ไปของประชาชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
สาเนาหรื อภาพโฉนดทีด่ ิน
สาเนาทะเบียนบ้ านผู้ของผู้ขออนุญาต
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้เขียนแบบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
สาเนาหลักฐานการศึกษาของผู้เขียนแบบ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
1
1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด

กรณีก่อสร้ างอาคารในที่ดนิ ของผู้อื่น ต้ องแนบเอกสารดังต่ อไปนี้ ประกอบด้ วย
1. สาเนาทะเบียนบ้ านของเจ้ าของทีด่ ิน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้ าของทีด่ ิน
3. หนังสื อยินยอมให้ ทาการปลูกสร้ างอาคารทีด่ ิน

จานวน
จานวน
จานวน

กรณีทเี่ ป็ นอาคารโรงงาน หรื ออาคารประเภทควบคุมการใช้ งาน
ต้ องแนบเอกสารดังต่ อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
จานวน
รายการคานวณ
จานวน
สาเนารายการคานวณ
จานวน
หนังสื อแสดงถึงความเป็ นตัวแทนของเจ้ าของอาคาร กรณีตัวแทนเจ้ าของอาคารเป็ นผู้ขออนุญาตจานวน
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มอี านาจลงชื่ อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
ทีอ่ อกให้ ไม่ เกินหกเดือน (กรณีทนี่ ิติบุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)
จานวน
6. สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ทมี่ อี านาจลงชื่ อแทนนิติบุคคล
จานวน
7. หนังสื อแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคานวณอาคาร พร้ อมทั้งสาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรื อวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีทเี่ ป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่ กรณี)
จานวน
8. สาเนาหรื อภาพถ่ ายโฉนดทีด่ ิน เลขที/่ น.ส.3 เลขที/่ ส.ค.1
จานวน
9. หนังสื อแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้ อ 3
10. สาเนาหรื อภาพถ่ ายในอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรื อวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรื อวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่ กรณี)
จานวน

5
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

1
1

ชุด
ชุด

1
1

ชุด
ชุด

1

ชุด

