ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
……………………………………….
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ แห่ ง พระราชกฤษฎี กาว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลา แล้วเสร็จของ
งานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษจึงประกาศกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบหรือประกาศอื่นที่ใช้อยู่ก่อนแล้วและให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

เอกสารแนบท้าย
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
งานบริการด้านการคลัง
งานบริการ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. ภาษีบํารุงท้องที่
ระยะเวลา ม.ค.–เม.ย. 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่
- กรณีชําระตามปกติ ผ่านมา

- กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าของ
ที่ดิน
- กรณีมีการประเมิน
ใหม่

1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่
ผ่านมา
2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
3. บัตรประจําตัวประชาชน
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
3. สําเนาเอกสารสิทธิ์
4. สําเนาหนังสือการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน

2. ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
ระยะเวลา ม.ค – ก.พ. 1. สําเนาทะเบียนบ้าน
- กรณีปกติ
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
3. สําเนาทะเบียนพาณิชย์
4. แผนที่ตั้งพอสังเขป
5. หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีไม่สามารถมาติดต่อ
ด้วยตนเอง)
6. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
- กรณีแจ้งใหม่
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
3. สําเนาทะเบียนพาณิชย์

สถานที่
ติดต่อ

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

1. ยื่นเอกสาร
2. ตรวจสอบการเปลีย่ นแปลง
การใช้ประโยชนในที่ดิน
3. ออกใบเสร็จรับเงิน
1. ยื่นเอกสาร
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ออกใบเสร็จรับเงิน

5 นาที

สํานัก
การคลัง

5 นาที

สํานัก
การคลัง

1. ยื่นแบบประเมินภาษี
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ประเมินภาษี
4. ออกใบเสร็จรับเงิน

5 นาที

สํานัก
การคลัง

1. ยื่นแบบประเมินภาษี
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ออกใบแจ้งรายการประเมิน
4. ออกใบเสร็จรับเงิน

3 นาที

สํานัก
การคลัง

1. ยื่นแบบประเมินภาษี
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ออกใบรับพร้อมแจ้งนัด
ตรวจสอบ

5 นาที

สํานัก
การคลัง

หมายเหตุ

จะมีการ
ประเมินภาษี
ทุกรอบ 4 ปี

4. แผนที่ตั้งพอสังเขป
5. หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีไม่สามารถมาติดต่อ
ด้วยตนเอง)
6. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

4. ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน
5. ออกใบแจ้งรายการประเมิน
6. ออกใบเสร็จรับเงิน

1 ชั่วโมง
3 นาที

งานบริการ
3. ภาษีป้าย
ระยะเวลา ม.ค – มี.ค.
- ป้ายเดิม
1) เอกสารครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่
ผ่านมา
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
3. ทะเบียนพาณิชย์หรือ
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียน
4. แผนที่ตั้งพอสังเขป
5. หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีไม่สามารถมาติดต่อ
ด้วยตนเอง)

2) เอกสารไม่ครบถ้วน

- ป้ายใหม่

4. ขออนุญาตใช้เสียง

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

สถานที่
ติดต่อ

หมายเหตุ

1. ยื่นแบบประเมินภาษี
2. ตรวจสอบ
3. ออกใบเสร็จรับเงิน

5 นาที

สํานัก
การคลัง

1. ยื่นแบบประเมินภาษี
2. ตรวจสอบ
3. ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ออกสํารวจตรวจสอบป้าย
4. คํานวณค่าภาษีแจ้งให้ผู้ยื่น
เสียภาษีทราบ
5. ออกใบเสร็จรับเงิน

5 นาที

สํานัก
การคลัง

- ระยะเวลายื่น
ขอชําระภาษี
ม.ค – มี.ค.
ของทุกปี
- หากพ้น
กําหนดจะต้อง
เสียค่าปรับร้อย
ละ 2 ต่อเดือน
ของจํานวนเงิน
ที่ต้องเสียภาษี
ป้าย
- หากแจ้งเท็จ
หรือจงใจ
ละเลยไม่ยื่น
แบบแสดง
รายการต้อง
ระวางโทษปรับ
5,000 –
50,000 บาท

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ทะเบียนพาณิชย์หรือ
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียน
4. แผนที่ตั้งพอสังเขป
5. หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีไม่สามารถมาติดต่อ
ด้วยตนเอง)

1. ยื่นแบบประเมินภาษี
2. ตรวจสอบ
3. ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ออกสํารวจตรวจสอบป้าย
4. คํานวณค่าภาษีแจ้งให้ผู้ยื่น
เสียภาษีทราบ
5. ออกใบเสร็จรับเงิน

1. คําร้อง

1. ยื่นคําร้อง
2. ออกใบเสร็จรับเงิน

1 ชั่วโมง
3 นาที

3 นาที

สํานัก
การคลัง

1 ชั่วโมง
3 นาที

3 นาที

สํานัก
การคลัง

5. ชําระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

1. คําร้อง

1. ยื่นคําร้อง
2. ออกใบเสร็จรับเงิน

3 นาที

สํานัก
การคลัง

งานบริการ
6. ขั้นตอนการขอรับ
เงิน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สําเนาบัตรประชาชน
(กรณีใช้ใบเสร็จรับเงิน)
3. หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจการรับ
เงิน)

ขั้นตอนการให้บริการ
1. จ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้

ระยะเวลา
5 นาที

สถานที่
ติดต่อ
สํานักการคลัง

หมายเหตุ

สถานที่
ติดต่อ
สํานักการช่าง

หมายเหตุ

งานบริการด้านกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบริการ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. การซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ําชํารุด หรือ
อุดตัน น้ําขัง แจ้งเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ

1. คําร้อง

2. การติดตั้งสุขา
เคลื่อนที่

1. คําร้อง

ขั้นตอนการให้บริการ
1. เขียนและยื่นคําร้อง
2. ลงรับตรวจเอกสาร
3. เสนอผู้บังคับบัญชา
4. ส่งส่วนช่างสุขาภิบาล
ดําเนินการ
1. เขียนและยื่นคําร้อง
2. ลงรับตรวจเอกสาร
3. เสนอผู้บังคับบัญชา
4. ส่งส่วนช่างสุขาภิบาล
ดําเนินการ

ระยะเวลา
2 นาที
5 นาที
10 นาที
1 ชั่วโมง
2 นาที
5 นาที
10 นาที
2 ชั่วโมง

สํานักการช่าง

ระยะเวลา

สถานที่
ติดต่อ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

งานบริการด้านสาธารณสุข
งานบริการ
1. การเก็บขยะมูลฝอย
ในพื้นที่โรงงานหรือ
แหล่งขนาดใหญ่

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. คําร้อง
2. แผนที่สังเขป

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบปริมาณการ
ให้บริการ
3. ประเภทแหล่งกําเนิดขยะ
4. ประเมินค่าธรรมเนียม
5. ขออนุมัติดําเนินการจัด
พนักงานเก็บขยะมูลฝอยตาม
เขตพื้นที่

10-14 วัน

หมายเหตุ

2. ขออนุญาตติดตั้งป้าย 1. คําร้อง
โฆษณาประชาสัมพันธ์ 2. ภาพถ่ายป้าย
แก่ประชาชน

1. ยื่นคําร้อง
2. ชําระค่าธรรมเนียม

1 วัน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

งานบริการ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

สถานที่
ติดต่อ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

3. การชําระ
1. ใบเสร็จรับเงิน (เดิม)
ค่าธรรมเนียมค่าขยะมูล
ฝอย

1. แจ้งบ้านเลขที่กับเจ้าหน้าที่
2. ออกใบเสร็จรับเงิน

4. งานเหตุรําคาญ

1. แผนที่สังเขป แสดง
สถานที่ก่อเหตุ

1. ยื่นคําร้องหรือแจ้งทาง
โทรศัพท์
2. ตรวจสอบสถานที่ก่อเหตุ
3. ให้คําแนะนําแก้ไขบกพร่อง
ของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือออกหนังสือเป็นคําสั่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ระงับเหตุ
รําคาญนั้นๆ
4. แจ้งผู้ร้องทราบ

1 วัน

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ทะเบียนพาณิชย์หรือ
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียน
4. แผนที่ตั้งพอสังเขป
5. หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีไม่สามารถมาติดต่อ
ด้วยตนเอง)
1. ใบอนุญาตของปีที่ผ่าน
มา

1. ยื่นคําร้องพร้อมเอกสาร
หลักฐาน
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ตรวจสอบสถานที่
4. ออกใบอนุญาต

2 วัน

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบ
3. ออกใบอนุญาต

10 นาที

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

1. สําเนาบัตรประจําตัว

1. ยื่นคําร้อง

10 นาที

กอง

5. การประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
- ขออนุญาต

- ต่ออายุใบอนุญาต

6. การประกอบกิจการ
สะสมอาหารและ
สถานที่จําหน่ายอาหาร
- การขออนุญาต

หมายเหตุ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กรณีออก
ใบอนุญาต
บุคคลรับจ้าง
และชําระค่า
ใบอนุญาตใช้
สถานที่

ประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. สําเนาใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารของสถาน
ประกอบการ

2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ตรวจสถานที่
4. ออกใบอนุญาต

สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

งานบริการ

- ขอต่อใบอนุญาต

7. การจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาต

- ขอต่อใบอนุญาต

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้
ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วย
จําหน่ายอาหารและ
ผู้ประกอบการ
5. แผนที่แสดงที่ตั้ง
โดยสังเขป
1. ใบอนุญาตเดิม
2. ใบรับรองแพทย์ของผู้
ได้รับอนุญาต

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. แผนที่ตั้งโดยสังเขป
1. ใบอนุญาตเดิม

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

สถานที่
ติดต่อ

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ออกใบอนุญาต

10 นาที

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ตรวจสถานที่
4. ออกใบอนุญาต

15 วัน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบเอกสาร
3. ออกใบอนุญาต

7 วัน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

สถานที่
ติดต่อ

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงก่อน
ทําการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและ
ซักประวัติก่อนการฉีดยา
คุมกําเนิด
1. ยื่นคําร้องหรือแจ้งทาง
โทรศัพท์

5 นาที

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

5 นาที

กอง
สาธารณสุข

หมายเหตุ

งานบริการด้านอนามัย
งานบริการ
1. การป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
- ฉีดวัคซีนและยา
คุมกําเนิดสุนัข

- การกําจัดสุนัขบ้า

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. คําร้อง

1. คําร้อง

หมายเหตุ

2. การควบคุมแมลง
1. คําร้อง
และพาหะนําโรค
บริการฉีดพนหมอกควัน
กําจัดยุงและแมลง

2. ตรวจสอบ
3. ดําเนินการ
1. ยื่นคําร้อง พร้อมทั้งระบุ
สถานที่ ที่จะให้ฉีดพ่นหมอก
ควัน
2. ดําเนินการ

1 วัน

และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

งานบริการ
3. บริการให้คําแนะนํา
งานวางแผนครอบครัว

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. บัตรประจําตัว
ประชาชน/บัตรประกัน
สุขภาพ

4. การวางแผน
ครอบครัว
- การจ่ายถุงยางอนามัย 1. บัตรประจําตัว
ประชาชน / บัตรประกัน
สุขภาพ
- การรับยาคุมกําเนิด
ผู้ป่วยในเขต
1. บัตรประจําตัว
ประชาชน
2. บัตรประกันสุขภาพ
ผู้ป่วยนอกเขต
1. บัตรประจําตัว
ประชาชน
2. บัตรประจําตัวผู้ป่วย
ในกรณีรายเก่า
1. บัตรประกันสุขภาพ
- การฉีดยาคุม
ผู้ป่วยในเขต
1. บัตรประจําตัว
ประชาชน
2. บัตรประกันสุขภาพ
ผู้ป่วยนอกเขต
1. บัตรประจําตัว
ประชาชน
2. บัตรประจําตัวผู้ป่วย
ในกรณีรายเก่า
1. บัตรประกันสุขภาพ
5. การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในเขต
เบื้องต้น
1. บัตรประจําตัว
ประชาชน
2. บัตรประกันสุขภาพ
ผู้ป่วยนอกเขต
1. บัตรประจําตัว

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

สถานที่
ติดต่อ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

1. ยื่นบัตรผู้ขอรับบริการ
2. ตรวจดูประวัติและชั่งน้ําหนัก
3. ให้บริการวางแผนครอบครัว
ตามประเภทที่ขอรับบริการ

15 นาที

1. กรอกชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่
ลงในทะเบียนการจ่าย

3 นาที

1. บันทึกประวัติผมู้ ารับบริการ
2. ตรวจร่างกายคัดกรอง
เบื้องต้น
3. ให้คําปรึกษาการวางแผน
ครอบครัว
4. บริการคุมกําเนิด

10 นาที

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

1. บันทึกประวัติผมู้ ารับบริการ
2. ตรวจร่างกายคัดกรอง
เบื้องต้น
3. ให้คําปรึกษาการวางแผน
ครอบครัว
4. บริการคุมกําเนิด

10 นาที

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

1. บันทึกประวัติผมู้ ารับบริการ
2. ตรวจร่างกายคัดกรอง
เบื้องต้น
3. ให้การรักษาพยาบาล
4. ให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วย
เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของ

30 นาที

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

ประชาชน
2. บัตรประจําตัวผู้ป่วย
ในกรณีรายเก่า
1. บัตรประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
5. รับยาและให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับการใช้ยาและการ
ปฏิบัติตัว
6. ออกใบเสร็จรับเงิน

งานบริการ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

6. การให้วัคซีน

ผู้ป่วยในเขต
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. บัตรประกันสุขภาพ
ผู้ป่วยนอกเขต
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. บัตรประจําตัวผู้ป่วย
ในกรณีรายเก่า
1. บัตรประกันสุขภาพ

1. บันทึกประวัติผู้มารับ
บริการ
2. ตรวจร่างกายคัดกรอง
เบื้องต้น
3. ประเมินภาวะสุขภาพ
- ประเมินภาวะ
โภชนาการ
- ประเมินพัฒนาการ
เด็ก
- ประเมินการเลี้ยงดู
เด็ก
4. ฉีด / หยอดวัคซีน
5. ให้คําแนะนําและแก้ไข
ปัญหาทางด้านสุขภาพ
6. ตรวจรักษาในกรณีป่วย
ร่วมกัน
7. รับยาและให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับการใช้ยาและการ
ปฏิบัติตัว
8. ออกใบเสร็จรับเงิน

30 นาที

7. การขอมีบัตร
ประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า

1. อยู่ในเขตความรับผิดชอบ อายุตั้งแต่
15 ปีขึ้นไป
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาสูติบัตร
2. อยู่นอกเขตความรับผิดชอบ
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาสูติบัตร
- สําเนาทะเบียนที่อาศัยอยู่จริงพร้อมให้
เจ้าบ้านเขียนรับรองว่ามี ใครบ้างได้เข้า
มาอยู่ในทะเบียนบ้านนี้จริงและรับรอง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
เจ้าบ้าน
- สําเนาบัตรทองจากที่เดิมและบัตร
ทองตัวจริง
3. ย้ายเข้ามาอยู่ในเขตที่จะมาขอบัตร

1. ยื่นคําร้อง
2. ผู้ร้องเซ็นชื่อในคําร้อง
ที่จะขอทําบัตรทองใหม่
และรับรองสําเนา
ถูกต้องในเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่อธิบายใน
การใช้หนังสือรับรอง
และแจ้งระยะเวลาที่จะ
มารับบัตรทองที่ทําไว้

1 วัน

สถานที่
ติดต่อ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

ทองใหม่
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาสูติบัตร
- สําเนาบัตรทองจากที่เดิมและบัตร
ทองตัวจริง

งานบริการด้านทะเบียนราษฎร
งานบริการ
1. การแจ้งเกิด
- เกิดในโรงพยาบาล ,
สถานีอนามัยหรือ
สถานพยาบาล

- เกิดนอก
สถานพยาบาล
1) เกิดในบ้าน
2) เกิดนอกบ้าน

2. การแจ้งตาย
- ตายในโรงพยาบาล
สถานีอนามัยหรือ
สถานพยาบาล

- ตายนอก
สถานพยาบาล
1) ตายในบ้าน
2) ตายนอกบ้าน

3. การกําหนด
บ้านเลขที่

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

สถานที่
ติดต่อ

หมายเหตุ

1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนผู้แจ้ง , บิดา ,
มารดา
3. หนังสือรับรองการเกิด
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนผู้แจ้ง , บิดา ,
มารดา
3. ใบรับแจ้งการเกิด (ถ้ามี)
4. พยานบุคคล

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบหลักฐาน
3. ออกสูติบัตร

10 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

บิดามารดา
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายแจ้ง
ภายใน 15 วัน

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบหลักฐาน
3. ออกสูติบัตร

10 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

เจ้าบ้านหรือ
บิดามารดา
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายแจ้ง
ภายใน 15 วัน

1. บัตรประจําตัว
ประชาชนผู้แจ้ง
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนผู้ตาย (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการตาย
4. สําเนาทะเบียนบ้านที่
คนตายมีชื่ออยู่
1. บัตรประจําตัว
ประชาชนผู้แจ้ง
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนผู้ตาย (ถ้ามี)
3. ใบรับแจ้งการตาย
4. สําเนาทะเบียนบ้านที่
คนตายมีชื่ออยู่
5. พยานบุคคลที่รู้เห็นการ
ตายหรือการพบศพ
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจําตัว
ประชาชน
3. ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (ถ้ามี)

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบหลักฐาน
3. ออกมรณบัตร

10 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายแจ้ง
ภายใน 24
ชั่วโมง

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบหลักฐาน
3. ออกมรณบัตร

10 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

เจ้าบ้านหรือ
ผู้พบศพหรือ
ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายแจ้ง
ภายใน 24
ชั่วโมง

1. ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐาน
2. ตรวจสอบสภาพบ้าน
3. อนุมัติและกําหนดบ้านเลขที่
4. จัดทําทะเบียนบ้านพร้อม
สําเนาทะเบียนบ้าน

10 นาที
ต่อรายไม่
รวมเวลา
นัดตรวจ
สภาพ

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

ภายใน 15 วัน
นับแต่ปลูก
สร้างบ้านเสร็จ

4. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
(ถ้ามี)

บ้าน

งานบริการ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

4. การแจ้งย้ายที่อยู่

1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้แจ้ง
3. หนังสือมอบหมายจาก
เจ้าบ้าน(ถ้ามี) กรณีเจ้า
บ้านไม่สามารถแจ้งได้
4. ใบแจ้งย้ายออก (กรณี
ย้ายเข้า)
5. การแจ้งย้าย
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
ปลายทาง
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้แจ้ง
3. บัตรประจําตัว
ประชาชนของเจ้าบ้านหรือ
หนังสือมอบหมายจากเจ้า
บ้าน(ถ้ามี) กรณีเจ้าบ้าน
ไม่สามารถแจ้งได้
6. การขอตรวจ
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐาน ขอคัดสําเนา/ 2. บัตรประจําตัว
คัดและรับรองสําเนา
ประชาชน
รายการทะเบียนราษฎร

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

สถานที่
ติดต่อ
สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

1. ยื่นคําร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจสอบ
3. ดําเนินการแจ้งย้าย/พิมพ์
รายการในสําเนาทะเบียนบ้าน
4. นายทะเบียนลงนาม

10 นาที

1. ยื่นคําร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจสอบ
3. ดําเนินการแจ้งย้าย/พิมพ์
รายการในสําเนาทะเบียนบ้าน
4. นายทะเบียนลงนาม

10 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. คัดสําเนา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับรอง

5 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

ระยะเวลา

สถานที่
ติดต่อ
สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

หมายเหตุ
แจ้งย้ายออก/
ย้ายเข้า
ภายใน 15 วัน

เจ้าตัวต้องมา
แจ้งต่อนาย
ทะเบียน
ภายใน 15 วัน

งานบริการด้านบัตรประชาชน
งานบริการ
1. ขอมีบัตรครั้งแรก
(15 ปีบริบูรณ์)

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. สูติบัตร

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ยื่นคําร้อง
2. พิมพ์ลายนิ้วมือ
3. ถ่ายรูป
4. ออกใบรับบัตรกรณีใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
2. ขอมีบัตรกรณีเพิ่มชื่อ 1. สําเนาทะเบียนบ้าน
1. ยื่นคําร้อง
ในทะเบียนบ้าน
2. บุคคลที่น่าเชื่อถือให้การ 2. พิมพ์ลายนิ้วมือ
รับรอง
3. ถ่ายรูป
4. ออกใบรับบัตรกรณีใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์

5 นาที

5 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

หมายเหตุ
อายุครบ 15 ปี
ต้องขอมีบัตร
ภายใน 60 วัน
นับแต่วันเกิด
ผู้ได้รับอนุมตั ิ
ให้เพิ่มชื่อ ต้อง
ขอมีบัตร
ภายใน 60 วัน

3. ขอมีบัตรกรณีได้รับ
การยกเว้น

1. สําเนาทะเบียนบ้าน
1. ยื่นคําร้อง
2. หลักฐานแสดงการเป็นผู้ 2. พิมพ์ลายนิ้วมือ
ได้รับการยกเว้น
3. ถ่ายรูป
4. ออกใบรับบัตรกรณีใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์

5 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

บุคคลที่ได้รับ
การยกเว้นจะ
ขอมีบัตร
ประจําตัวก็ได้
แต่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม

งานบริการ
4. การขอมีบัตรกรณี
พ้นจากสภาพได้รับการ
ยกเว้น

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

ขั้นตอนการให้บริการ

1. สําเนาทะเบียนบ้าน
1. ยื่นคําร้อง
2. เอกสารที่แสดงว่าได้พ้น 2. พิมพ์ลายนิ้วมือ
สภาพจากการได้รับยกเว้น 3. ถ่ายรูป
4. ออกใบรับบัตรกรณีใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์

5 นาที

สถานที่
ติดต่อ
สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

5. การขอมีบัตรกรณีได้ 1. สําเนาทะเบียนบ้าน
สัญชาติไทย
2. เอกสารได้สญ
ั ชาติไทย
3. บุคคลที่น่าเชื่อถือให้การ
รับรอง

5 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

6. การขอมีบัตรกรณี
บัตรเดิมหมดอายุ

5 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

5 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

5 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

5 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

5 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

7. การขอมีบัตรกรณี
บัตรหาย

8. การขอเปลี่ยนบัตร
กรณีบัตรชํารุดใน
สาระสําคัญ

9. การขอเปลี่ยนบัตร
กรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อ
สกุล

10. การออกใบแทนใบ
รับ (บ.ป.2 ก)

1. ยื่นคําร้อง
2. พิมพ์ลายนิ้วมือ
3. ถ่ายรูป
4. ออกใบรับบัตรกรณีใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
1. บัตรเดิมที่หมดอายุ
1. ยื่นคําร้อง
2. พิมพ์ลายนิ้วมือ
3. ถ่ายรูป
4. ออกใบรับบัตรกรณีใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
1. ยื่นคําร้อง
2. บุคคลที่น่าเชื่อถือให้การ 2. พิมพ์ลายนิ้วมือ
รับรองหรือเอกสารที่ทาง 3. ถ่ายรูป
ราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย 4. ออกใบรับบัตรกรณีใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
1. บัตรเดิมที่ชํารุด
1. ยื่นคําร้อง
2. บุคคลที่น่าเชื่อถือให้การ 2. พิมพ์ลายนิ้วมือ
รับรอง
3. ถ่ายรูป
4. ออกใบรับบัตรกรณีใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
1. บัตรเดิม
1. ยื่นคําร้อง
2. เอกสารในการเปลี่ยน 2. พิมพ์ลายนิ้วมือ
ชื่อตัว/ชื่อสกุล
3. ถ่ายรูป
4. ออกใบรับบัตรกรณีใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
1. ใบแจ้งความ ใบรับ
1. ยื่นคําร้อง
(บ.ป.2) หาย
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
เดิม
3. ออกใบแทนใบรับ

ระยะเวลา

หมายเหตุ
บุคคลที่พ้น
สภาพจากการ
ได้รับการ
ยกเว้นต้องขอ
มีบัตรภายใน
60 วัน
ต้องขอมีบัตร
ภายใน 60 วัน

บัตรเดิม
หมดอายุ
จะต้องขอมี
บัตรภายใน 60
วัน
บัตรหาย
จะต้องขอมี
บัตรภายใน 60
วัน

บุคคลที่เปลี่ยน
ชื่อตัว/ชื่อสกุล
ต้องขอเปลี่ยน
บัตรใหม่
ภายใน 60 วัน

11. การขอตรวจ
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐาน ขอคัดสําเนา/ 2. บัตรประจําตัว
คัดและรับรองสําเนา
ประชาชน
รายการเกี่ยวกับบัตร

1. ยื่นคําร้อง
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. คัดสําเนา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับรอง

5 นาที

สํานัก
ทะเบียน
ท้องถิ่น

งานบริการด้านสังคมสงเคราะห์
งานบริการ
1. งานบริการ
ลงทะเบียนรับเบี้ย
- เบี้ยผู้สูงอายุ
- ผู้พิการ
- ผู้ติดเชื้อ
2. การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพ
- เบี้ยผู้สูงอายุ
- ผู้พิการ
- ผู้ติดเชื้อ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. คําร้อง

1. บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มารับเบี้ย
และผูร้ ับแทน
2. สมุดผู้พิการหรือบัตร
ประจําตัวผู้พิการ และบัตร
ประจําตัวประชาชนผูร้ ับ
แทน

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

1. ยื่นคําร้อง
2. อนุมัติให้การสนับสนุนตามที่
ร้องขอ/ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดําเนินการ
3. แจ้งทางโทรศัพท์
1. ยื่นบัตรประจําตัวประชาชน
ผู้รับเบีย้

5 นาที
30 วัน

5 นาที

สถานที่
ติดต่อ
กองสวัสดิการ
สังคม

หมายเหตุ

กองสวัสดิการ การจ่ายเงิน
สังคม
เบี้ยยังชีพจะ
จ่ายทุกวันที่
1-10 ของทุก
เดือน

งานบริการด้านโยธา
งานบริการ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. ขอหนังสือรับรองเลข 1. บัตรประจําตัว
หมายประจําบ้าน
ประชาชนของเจ้าบ้าน
2. หนังสือมอบอํานาจ
3. ใบอนุญาตก่อสร้าง
พร้อมแบบแปลน
4. บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ
อํานาจ
5. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า
บ้าน
6. สัญญาซื้อขายบ้าน
2. ขอแบบบ้านบริการ 1. คําร้อง
ประชาชน

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

1. เขียนและยื่นคําร้อง
2. ลงรับเอกสาร/พิมพ์หนังสือ
รับรอง
3. นายตรวจเขตตรวจสอบ
อาคาร / งานทะเบียน
ตรวจสอบเลขบ้านข้างเคียงเลข
หมายประจําบ้าน
4. ออกหมายเลขประจําบ้าน

2 นาที
5 นาที

1. เขียนและยื่นคําร้อง
2. รับแบบบ้านบริการ

สถานที่
ติดต่อ
สํานักการช่าง

2 ชั่วโมง

2 นาที
3 นาที

สํานักการช่าง

หมายเหตุ

3. ขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
เจ้าของอาคาร
3. สําเนาโฉนดที่ดิน
4. สําเนาทะเบียนบ้านที่รื้อ
ถอน
5. รูปถ่ายอาคารที่จะรื้อ
ถอน

1. เขียนและยื่นคําร้องขอรื้อ
ถอนอาคาร
2. ลงรับตรวจเอกสาร
3. ส่งนายตรวจเขต
4. เสนอผู้บังคับบัญชาตาม
ขั้นตอน

2 นาที
5 นาที
30 นาที

สํานักการช่าง

งานบริการ
4. ขอหนังสือรับรอง
อาคาร

5. ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลง
ต่อเติมเคลื่อนย้าย
อาคาร

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
เจ้าของอาคาร
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่ให้
รับรอง
1. แบบแปลน จํานวน 5
ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. สําเนาโฉนดที่ดิน
5. สําเนาใบประกาศ
ผู้เขียนแบบ

1. เขียนและยื่นคําร้อง
2. ลงรับเอกสาร/พิมพ์หนังสือ
รับรอง
3. ส่งนายตรวจเขต/ออกตรวจ
อาคารกับเจ้าของอาคาร

2 นาที
5 นาที

1. เขียนและยื่นคําร้อง
2. ลงรับเอกสาร
3. ส่งนายตรวจเขต
4. นายช่างผังเมือง
5. สถาปนิก
6. วิศวกรโยธา
7. หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
8. ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
9. เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับขั้นตอน

สถานที่
ติดต่อ
สํานักการช่าง

1 ชั่วโมง

สํานักการช่าง

2 วัน

หมายเหตุ

