
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศ  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง  แผนภูมิ  ข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินการบริการประชาชน 

 

**************************************************** 
 

  ตามแนวทางการปฏิบัติการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ืออํานวยความสะดวกและสนองความตองการของประชาชน  ใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  นั้น 
  องคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  พิจารณาเห็นวาในปจจุบันการใหบริการประชาชน               
ในกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการขออนุญาต  อนุมัติ  ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมีข้ันตอน   
และวิธีการปฏิบัติ  ตลอดจนการเรียกตรวจเอกสารหลักฐานตางๆ มีความแตกตางกันหลายข้ันตอน  ทําใหเกิดความ
ลาชา  ดั้งนั้นเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติในการใหบริการประชาชนเปนไปในแนวทางเดียวกัน  และเปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมารับบริการในกระบวนการเพ่ือประชาชนท่ีไดดําเนินการปรับลดข้ันตอน        
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี  7  ตุลาคม   พ.ศ.2556 
 
 

 

(นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ

พิจารณา 

ระยะเวลา 

การใหบริการ(เดิม) 

ใหม 



 

1. 

ดานการคลัง 

การจัดเก็บภาษปีาย 

 

1.  ผูมีหนาทีเ่สียภาษีปายย่ืน

แบบแสดงรายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1)  พรอมเอกสาร

ประกอบ 

2.  เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร 

3.  ผูมีหนาทีเ่สียภาษีปาย

ชําระเงิน  และรับ

ใบเสรจ็รับเงิน (ภ.ป.7) 

 

 

1.  บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบาน 

2.  ใบเสร็จรบัเงนิคา

ภาษีปายปทีผ่านมา 

(ภ.ป.7) 

 

5  นาที/ราย 

 

3 นาที/ราย 

2. การจัดเก็บภาษบีํารุง

ทองที ่

1.  ผูเปนเจาของทีด่ินย่ืน

แบบแสดงรายการทีด่ิน 

(ภ.บ.ท.5) 

2.  เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร 

3.  ผูมีหนาทีเ่สียภาษีบํารุง

ทองที่ชําระเงิน และรบั

ใบเสรจ็รับเงินคาภาษีบํารุง

ทองที่ (ภ.บ.ท.11) 

 

1.  บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบาน 

2.  ใบเสร็จรบัเงนิคา

ภาษีบํารุงทองที่ปผาน

มา (ภ.บ.ท.11) 

5  นาที/ราย 3 นาที/ราย 

3. การจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดนิ 

1.  ผูมีหนาทีเ่สียภาษี

โรงเรือนและที่ดนิย่ืนแบบ

แสดงรายการเสียภาษี

โรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.2) 

2.  เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร 

3.  ผูมีหนาทีเ่สียภาษีบํารุง

ทองที่ชําระเงิน  และรับ

ใบเสรจ็รับเงินคาภาษี

โรงเรือน(ภ.ร.ด.12) 

 

 

 

 

 

1.  บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบาน 

2.  ใบเสร็จรบัเงนิคา

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

ปที่ผานมา (ภ.ร.ด.12) 

5  นาที/ราย 3 นาที/ราย 

4. ดานการโยธา 

ขออนุญาตกอสราง

 

1.  ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

 

1.  สําเนาบัตรประจําตัว

 

30 วัน/ราย  

 

15 วัน/ราย 



อาคาร อนุญาตกอสรางอาคาร ตาม

แบบคําขออนุญาตกอสราง

อาคารรื้อถอน ดัดแปลง 

(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร 

2.  นายตรวจ ตรวจสอบ

เอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบ

ผังเมือง และตรวจสอบ

สภาพสาธารณะ 

3.  นายชาง/วิศวกรตรวจ

พิจารณาแบบ 

4.  เจาพนักงานทองถ่ิน

พิจารณาคําขออนุญาต

กอสรางอาคาร 

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของผูขอ

อนุญาต 

2.  สําเนาโฉนดที่ดนิ

ขนาดเทาตนฉบับทุก

หนา พรอมเจาของทีด่ิน

ลงนามรับรองสําเนาทุก

หนา (กรณีผูขอไมใช

เจาของตองมีหนังสือ

ยินยอมของเจาของทีด่ิน

ใหกอสรางอาคารใน

ที่ดินหรือสําเนาสัญญา

เชาที่ดิน) 

3.  หนังสือยินยอมชิด

เขตที่ดินตางเจาของ 

4.  หนังสือรับรองของ

ผูประกอบการวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

ผูออกแบบและคํานวณ

โครงสรางอาคาร 

5.  หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม 

 

(กรณีผูขอ

อนุญาตใชแบบ

กอสรางอาคาร

ของกรมโยธาธิ

การและผังเมือง

หรือแบบของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

นั้นๆระยะเวลา

ใหบริการ 10 

วัน/ราย) 

5. ขออนุญาตรื้อถอน

อาคาร 

1.  ผูอนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตรื้อถอนอาคารตาม

แบบคําขออนุญาตกอสราง

อาคาร รื้อถอนดัดแปลง 

(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร 

2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ

เอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบ

ผังเมือง  และตรวจสอบ

สภาพสาธารณะ 

3.  นายชาง/วิศวกรตรวจ

พิจารณาแบบ 

 

4.  เจาพนักงานทองถ่ิน 

พิจารณาคําขออนุญาตรื้อ

1.  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสําเนา

ทะเบียนบานของผูขอ

อนุญาต 

2.  สําเนาโฉนดที่ดนิ

แปลงที่ตัง้ของอาคารที่

ขออนุญาตรื้อถอน 

ขนาดเทาตนฉบับทุก

หนา 

3.  หนังสือรับรองของ

ผูประกอบการวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

ผูออกแบบขั้นตอน

วิธีการ และส่ิงปองกัน

30 วัน/ราย 15วัน/ราย 



ถอนอาคาร 

 

วัสดุรวงหลนในการรื้อ

ถอนอาคาร (กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ ขนาด 

อยูในประเภทเปน

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

4.  หนังสือแสดงความ

ยินยอมของวิศวกรผู

ควบคุมงาน (แบบ น.4) 

5.  แผนผังบริเวณ แบบ

แปลน และรายการ

ประกอบแบบแปลน 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออนุญาตดดัแปลง

อาคาร 

1.  ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตดัดแปลงอาคารตาม

แบบคําขออนุญาตกอสราง

อาคาร  รื้อถอน  ดัดแปลง 

(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร

ประกอบ 

2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ

เอกสารเบื้องตน/ตรวจ

สถานที่/ตรวจสอบผังเมือง

และตรวจสอบสภาพ

สาธารณะ 

3.  นายชาง/วิศวกรตรวจ

พิจารณาแบบ 

4.  เจาพนักงานทองถ่ิน 

พิจารณาคําขออนุญาต

ดัดแปลงอาคาร 

1.  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสําเนา

ทะเบียนบานของผูขอ

อนุญาต 

2.  สําเนาโฉนดที่ดนิ

ขนาดเทาตนฉบับทุก

หนา พรอมเจาของทีด่ิน

ลงนามรับรองสําเนาทุก

หนา (กรณีผูขอไมใช

เจาของตองมีหนังสือ

ยินยอมของเจาของทีด่ิน

ใหกอสรางอาคารใน

ที่ดินหรือสําเนาสัญญา

เชาที่ดิน) 

3.  หนังสือยินยอมชิด

เขตที่ดินตางเจาของ 

4.  หนังสือรับรองของ

ผูประกอบการวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

ผูออกแบบและคํานวณ

โครงสรางอาคาร 

 

 

5.  หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ

30 วัน/ราย 

เอกสารเหมือน

การขออนุญาต

กอสรางอาคาร

เพ่ิมเติมเฉพาะ

เอกสาร 8  

และ  9 

15วัน/ราย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาปตยกรรม 

6.  แผนผังบริเวณ  แบบ

แปลนและรายการ

ประกอบแบบแปลน 

พรอมรายการคํานวณ

โครงสราง 

7.  รายการคํานวณ

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

(กรณีอาคารตองมี

ระบบบําบัดน้ําเสีย) 

8.  ใบอนุญาตกอสราง

อาคารเดิมทีไ่ดรบั

อนุญาต 

9.  กรณีตอเติมเพ่ิมช้ัน

อาคาร (วิศวกร

ผูออกแบบโครงสราง

อาคารมิใชคนเดิม)ตอง

มีหนังสือรับรองความ

ม่ันคงของอาคารเดิม

จากสถาบันที่เช่ือถือได 

     

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

ดานสาธารณสุข 

ขออนุญาตทําการ

โฆษณาโดยใชเครื่อง

ขยายเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวยเหลือบรรเทา 

 

1.  ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตทําการโฆษณา โดย

ใชเครื่องขยายเสียง (แบบ 

ฆ.ษ.1) 

2.  เจาหนาที่ตรวจสอบ

หลักฐาน 

3.  เจาพนักงานทองถ่ินผูมี

อํานาจลงนามอนุญาตใหทํา

การโฆษณาโดยใชเครื่อง

ขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.2) 

 

 

 

 

 

1.รับคํารองทุกข/เหตุรอง

 

1.  สําเนาทะเบียนบาน

ฉบับเจาบานของผูขอ

อนุญาตและสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน 

2.  ใบอนุญาตใหมีเพ่ือ

ใชซ่ึงเครื่องขยายเสียง

และไมโครโฟน (ถามี) 

3.  รายละเอียดของ

เครื่องขยายเสียงทีจ่ะใช 

เชน กําลังไฟฟาที่ใช

กําลังขยายเสียง 

4.  แผนที่แสดงที่ตั้งที่

ใชเครื่องขยายเสียง 

 

 

1.แบบคํารองทุกข/

 

15 นาที/ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน/ราย 

 

10นาที/ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในทันท ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธารณภัย 

 

ทุกขเสนอปลัด อบต. 

2.ตรวจสอบรายละเอียดขอ

รองทุกขเสนอนายก อบต. 

3.นายก อบต.ส่ังดําเนินการ

ใหหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

4.หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ

บรรเทาความเดือดรอน 

รองเรียน 

2.สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน 

3.สําเนาทะเบียนบาน 

 

 

 

 

9. ขออนุญาตประกอบ

กิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ (130 

ประเภท) 

1.  ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ 

(แบบ ก.อ.1) 

2.  เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน 

3.  เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พ้ืนที่ และสถานที่ตั้ง

ประกอบกิจการ แลว

พิจารณาออกใบอนุญาตฯ 

(แบบ ก.อ.2) 

1.  บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานผูขอ

อนุญาต 

2.  บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานผูจดัการ 

หากไมเปนบคุคล

เดียวกับผูถือใบอนุญาต 

3.  สําเนาทะเบียนบาน

ของบานที่ใชเปนที่ตั้ง

สถานประกอบการ 

4.  สําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียน

นิติบคุคลพรอมแสดง

บัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทน

นิติบคุคล (กรณีผูขอ

เปนนิติบคุคล) 

5.  สําเนาใบอนุญาต

ปลูกสรางอาคารที่ใช

แสดงวาอาคารที่ใชเปน

สถานประกอบการ

สามารถใชประกอบการ

นั้นไดโดยถูกตองตาม

กฎหมายควบคุมอาคาร 

6.  หนังสือมอบอํานาจ

พรอมสําเนาบัตร

5 วัน/ราย 3 วัน/ราย 



ประจําตัวประชาชนผู

มอบและผูรบัมอบกรณี

ผูขอรบัใบอนุญาตไม

สามารถดําเนินการดวย

ตนเอง 

 

10. 

 

ขออนุญาตจัดตั้ง

สถานที่จําหนายอาหาร

หรือที่สะสมอาหาร 

(พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.) 

 

1.  ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตจัดตั้งสถานที่

จําหนายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหาร (แบบ ส.อ.1) 

2.  เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน 

3.  เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พ้ืนที่ และสถานที่จําหนาย

อาหาร แลวพิจารณาออก

หนังสือรับรองการแจงจัดตัง้

สถานที่จําหนายอาหาร 

(แบบ ส.อ.2) 

 

1.  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูขอรบั

ใบอนุญาต 

2.  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนหรือสําเนา

ทะเบียนบานของผูชวย

จําหนายฯ 

3.  รูปถายหนาตรงครึ่ง

ตัวไมสวมหมวก ไม

สวมแวน  ขนาด 1x 1.5 

นิ้ว ของผูรบัใบอนุญาต 

และผูชวยจําหนายคน

ละ 3 รูป 

4.  ใบรับรองแพทยของ

ผูขอใบอนุญาต และ

ผูชวยจําหนาย 

5.  แผนที่สังเขปแสดง

ที่ตั้งจําหนายสินคา 

(กรณีเรขายไมตองมี

แผนที)่ 

 

5วัน/ราย 

 

3วัน/ราย 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออนุญาตจัดตั้งตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ต.

1หรือแบบ ต.2) 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน 

3.เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พ้ืนที่และสถานทีจ่ัดตั้งตลาด 

แลวพิจารณาออกใบอนุญาต 

 

 

 

1.สําเนาทะเบียนบาน 

ฉบับเจาบานของผูขอ

อนุญาต และสําเนาบัตร 

ประจําตัวประชาชน 

2.บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานผูจดัการ 

หากไมเปนบคุคล

เดียวกับผูถือใบอนุญาต

ประกอบการ 

3.สําเนาทะเบียนบาน

5วัน/ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 วัน/ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของบานที่ใชเปนที่ตั้ง

สถาน 

4.สําเนาหนังสือรบัรอง 

การจดทะเบียนนิติ

บุคคลพรอมแสดงบตัร 

ประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนติิบคุคล

(กรณีผูขอเปนนติิ

บุคคล) 

5.สําเนาใบอนุญาตปลูก

สรางอาคารที่ใชแสดง

วาที่อาคารที่ใชเปน

สถานประกอบการนั้น

ไดโดยถูกตองตาม

กฎหมายควบคุมอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

ดานการโยธา 

การขออนุญาตขดุดิน

และถมดิน 

 

1.ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตขุดดินและถมดนิ 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน 

3.เจาพนักงานทองถ่ิน

พิจารณาตรวจพ้ืนที่แลว

พิจารณาออกหนังสือรับรอง 

 

1.  ผังบริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบ

แปลนตามกฎกระทรวง 

หรือขอบัญญัตทิองถ่ิน

จํานวน 3 ชุด 

2.รายการคํานวณทาง

วิศวกรรม  วิธีปองกัน

การพังทลาย จํานวน 

 3 ชุด  

3.สําเนาทะเบียนบาน

และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนผู

แจง จํานวน 3 ชุด 

4.สําเนาการจดทะเบียน

นิติบคุคลผูแจงจํานวน 

3 ชุด  

5.หนังสือมอบอํานาจ

ในกรณีที่ผูขุดดนิและ

ถมดินใหกับบคุคลอ่ืนไป

ยื่นแจงแทน จํานวน 3 ชุด 

20นาที/ราย 

 

เพิ่มเติม 

 

13. 

 

การขออนุญาต

ประกอบกิจการน้ํามัน

1. เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน 

1.  บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

15  วัน/ราย 

 

เพิ่มเติม 

 



เช้ือเพลิง 

 

2.  เจาหนาที่ตรวจสอบพ้ืนที่

แลวพิจารณาออกใบอนุญาต 

 

ทะเบียนบาน 

2. หนังสือแสดงเปน

ตัวแทนของบคุคลหรือ

นิติบคุคลผูแจงจํานวน 

3 ชุด 

3.สําเนาหรือภาพถาย

โฉนดที่ดิน น.ส.3 ส.ค.1 

จํานวน 3 ชุด 

4.สําเนาเอกสารแสดง

วาผูแจงสิทธิใชที่ดนิ

หรือหนงัสือยินยอม

ของเจาของที่ดนิจํานวน 

3 ชุด 

5.สําเนาหนังสืออนุญาต

พรอมแผนผังบริเวณที่

ไดอนุญาตทําทางเช่ือม 

กับสาธารณะหรือถนน

ทางหลวง จํานวน 3 ชุด 

 

14. 

 

การขออนุญาตใช

น้ําประปา 

1.ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตใชน้ําประปา 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร 

3.ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียม

ชําระเงินและรบั

ใบเสรจ็รับเงินฯ 

 

1.สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน 

2.สําเนาทะเบียนบาน

ขออนุญาต 

 

15 นาที/ราย เพิ่มเตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการ  ข้ันตอน  และวิธีปฏิบัติในการใหบริหารประชาชนที่กําหนดข้ึน 

(เพิ่มเติม) 
 

ลําดับ

ท่ี 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ

พิจารณา 

ระยะเวลา 

การใหบรกิาร 

หมายเหตุ 

 

1. 

ดานการโยธา 

การขออนุญาตขดุดิน

และถมดิน 

 

1.ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตขุดดินและถมดนิ 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน 

3.เจาพนักงานทองถ่ิน

พิจารณาตรวจพ้ืนที่แลว

พิจารณาออกหนังสือรับรอง 

 

1.  ผังบริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบ

แปลนตามกฎกระทรวง 

หรือขอบัญญัตทิองถ่ิน

จํานวน 3 ชุด 

2.รายการคํานวณทาง

วิศวกรรม  วิธีปองกัน

การพังทลาย จํานวน 3 

ชุด  

3.สําเนาทะเบียนบาน

และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนผู

แจง จํานวน 3 ชุด 

4.สําเนาการจดทะเบียน

นิติบคุคลผูแจงจํานวน 

3 ชุด  

5หนงัสือมอบอํานาจใน

กรณีที่ผูขุดดินและถม

ดินใหกับบคุคลอ่ืนไป

ย่ืนแจงแทน จํานวน  

3 ชุด 

 

 

20  นาที/ราย 

 

(ออกใบรบั

แจงฯ) 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขออนุญาต

ประกอบกิจการน้ํามัน

เช้ือเพลิง 

 

 

 

 

 

 

1. เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน 

2.  เจาหนาที่ตรวจสอบพ้ืนที่

แลวพิจารณาออกใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

1.  บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบาน 

2. หนังสือแสดงเปน

ตัวแทนของบคุคลหรือ

นิติบคุคลผูแจงจํานวน 

3 ชุด 

 

 

15  วัน/ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.สําเนาหรือภาพถาย

โฉนดที่ดิน น.ส.3 ส.ค.1 

จํานวน 3 ชุด 

4.สําเนาเอกสารแสดง

วาผูแจงสิทธิใชที่ดนิ

หรือหนงัสือยินยอม

ของเจาของที่ดนิจํานวน 

3 ชุด 

5.สําเนาหนังสืออนุญาต

พรอมแผนผังบริเวณที่

ไดอนุญาตทําทางเช่ือม 

กับสาธารณะหรือถนน

ทางหลวง จํานวน 3 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การขออนุญาตใช

น้ําประปา 

1.ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตใชน้ําประปา 

2.เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร 

3.ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียม

ชําระเงินและรบั

ใบเสรจ็รับเงินฯ 

 

1.สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน 

2.สําเนาทะเบียนบาน

ขออนุญาต 

 

 

15 นาที/ราย 

 

 

4. การจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดนิ 

1.  ผูมีหนาทีเ่สียภาษี

โรงเรือนและที่ดนิย่ืนแบบ

แสดงรายการเสียภาษี

โรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.2) 

2.  เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร 

3.  ผูมีหนาทีเ่สียภาษีบํารุง

ทองที่ชําระเงิน  และรับ

ใบเสรจ็รับเงินคาภาษี

โรงเรือน(ภ.ร.ด.12) 

 

 

 

 

 

 

 

1.  บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบาน 

2.  ใบเสร็จรบัเงนิคา

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

ปที่ผานมา (ภ.ร.ด.12) 

5  นาที/ราย (กรณีราย

เกา) 



5. ดานการโยธา 

ขออนุญาตกอสราง

อาคาร 

 

1.  ผูขออนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตกอสรางอาคาร ตาม

แบบคําขออนุญาตกอสราง

อาคารรื้อถอน ดัดแปลง 

(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร 

2.  นายตรวจ ตรวจสอบ

เอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบ

ผังเมือง และตรวจสอบ

สภาพสาธารณะ 

3.  นายชาง/วิศวกรตรวจ

พิจารณาแบบ 

4.  เจาพนักงานทองถ่ิน

พิจารณาคําขออนุญาต

กอสรางอาคาร 

 

1.  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของผูขอ

อนุญาต 

2.  สําเนาโฉนดที่ดนิ

ขนาดเทาตนฉบับทุก

หนา พรอมเจาของทีด่ิน

ลงนามรับรองสําเนาทุก

หนา (กรณีผูขอไมใช

เจาของตองมีหนังสือ

ยินยอมของเจาของทีด่ิน

ใหกอสรางอาคารใน

ที่ดินหรือสําเนาสัญญา

เชาที่ดิน) 

3.  หนังสือยินยอมชิด

เขตที่ดินตางเจาของ 

4.  หนังสือรับรองของ

ผูประกอบการวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

ผูออกแบบและคํานวณ

โครงสรางอาคาร 

5.  หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม 

 

 

30 วัน/ราย  

(กรณีผูขอ

อนุญาตใชแบบ

กอสรางอาคาร

ของกรมโยธา   

ธิการและผัง

เมืองหรือแบบ

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ินนัน้ๆ

ระยะเวลา

ใหบริการ 10 

วัน/ราย) 

 

6. ขออนุญาตรื้อถอน

อาคาร 

1.  ผูอนุญาตย่ืนคําขอ

อนุญาตรื้อถอนอาคารตาม

แบบคําขออนุญาตกอสราง

อาคาร รื้อถอนดัดแปลง 

(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร 

2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ

เอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบ

ผังเมือง  และตรวจสอบ

สภาพสาธารณะ 

3.  นายชาง/วิศวกรตรวจ

พิจารณาแบบ 

 

1.  สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสําเนา

ทะเบียนบานของผูขอ

อนุญาต 

2.  สําเนาโฉนดที่ดนิ

แปลงที่ตัง้ของอาคารที่

ขออนุญาตรื้อถอน 

ขนาดเทาตนฉบับทุก

หนา 

3.  หนังสือรับรองของ

ผูประกอบการวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

30 วัน/ราย  



4.  เจาพนักงานทองถ่ิน 

พิจารณาคําขออนุญาตรื้อ

ถอนอาคาร 

 

ผูออกแบบขั้นตอน

วิธีการ และส่ิงปองกัน

วัสดุรวงหลนในการรื้อ

ถอนอาคาร (กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ ขนาด 

อยูในประเภทเปน

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

4.  หนังสือแสดงความ

ยินยอมของวิศวกรผู

ควบคุมงาน (แบบ น.4) 

5.  แผนผังบริเวณ แบบ

แปลน และรายการ

ประกอบแบบแปลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
เรื่อง  การปรับปรุงและลดข้ันตอนการใหบริการประชาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

**************************************************** 
 

  เพ่ือใหการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนไปอยางรวดเร็ว
และถูกตอง สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
  องคกาบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  จึงไดพิจารณาคัดเลือกงานบริการ จํานวน 17 กระบวนงาน
และไดดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชน  ดังนี้ 
 

กระบวนงานบริการ เวลาปฏิบัติงานเดิม เวลาปฏิบัติงานใหม 
ข้ันตอน ระยะเวลา ข้ันตอน ระยะเวลา 

สํานักปลัดฯ     
1. การจดทะเบียนพาณิชย 4 20 นาที 3 15 นาที 
2. การขอขอมูลขาวสาร 3 20 นาที 3 15 นาที 
3. การรับแจงเรื่องราวรองทุกข 3 20 นาที 3 15 นาที 
4. การชวยเหลือสาธารณภัย 4 3 วัน 4 1 วัน 
5. การจดทะเบียนผูสูงอายุ-ผูพิการ 8 10 นาที 5 5 นาที 
6. การขอรับเงินสงเคราะหการจัดการศพผูสูงอายุ 3 5 วัน 3 3 วัน 
7. การขอรับรองสิ่งปลูกสราง 3 20 นาที 3 15 นาที 
8. การขอยืมครุภัณฑ (เต็นท-โตะ-เกาอ้ี) 4 30 นาที 4 25 นาที 
กองคลัง     
9. การจัดเก็บภาษีบํารุงทองถ่ิน 4 10 นาที 4 5 นาที 
10. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 4 10 นาที 4 5 นาที 
11. การจัดเก็บภาษีปาย 4 10 นาที 4 5 นาที 
12. การรับชําระเงินคาน้ําประปา 2 5 นาที 2 2 นาที 
13. การรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 1 5 นาที 1 2 นาที 
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กระบวนงานบริการ เวลาปฏิบัติงานเดิม เวลาปฏิบัติงานใหม 
ข้ันตอน ระยะเวลา ข้ันตอน ระยะเวลา 

กองสาธารณสุข     



14. การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

5 24 4 20 

กองชาง     
15. แจงซอมทอประปา 5 3 ชั่วโมง 5 2 ชั่วโมง 
16. แจงขอมี/เปลี่ยนมิเตอรน้ําประปา 5 3 ชั่วโมง 4 2 ชั่วโมง 
17. ขออนุญาตกอสรางอาคาร 5 15 วัน 4 10 วัน 

 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี   7  ตุลาคม  พ.ศ.2556 
 
 
 
 

(นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


