
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการ  ข้ันตอน  และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน 
ขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

 
 ลําดับ 
 ท่ี 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา 
ระยะเวลาการ
ใหบริการ(เดิม) 

ระยะเวลาการ
ใหบริการ(ใหม) 

หมายเหตุ 

1 การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 

1.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการเสยีภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2)                         

2.เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร                           

3.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน
คาภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.12)  

1.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน            
2.ใบเสร็จรบัเวินคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินปท่ีผานมา 
(ภ.ร.ด.12)  

10 นาที/ราย 5 นาที/ราย (กรณีรายเกา) 

2 การจัดเก็บภาษี
บํารุงทองท่ี 

1. ผูเปนเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)                        
2.เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร                           3.ผูมีหนาท่ี
เสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุง
ทองท่ี (ภ.บ.ท. 11)  

1.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน            
2.ใบเสร็จรบัเงินคาภาษีบํารุงทองท่ีปท่ีผานมา (ภ.บ.ท.
11)  
3. สําเนาโฉนดท่ีดินท่ีม ี  กรรมสทิธ์ิอยู  

10 นาที/ราย 5 นาที/ราย  

  

  

 

(กรณีรายเกา) 

 

3 การจัดเก็บภาษีปาย 1.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) 
พรอมเอกสารประกอ               

2.เจาหนาท่ีตรวจสอบ  เอกสาร       3.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายชําระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

1. บัตรประจาํตัวประชาชน 
และสาํเนาทะเบียนบาน 
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปาย ปท่ีผานมา (ภ.ป.7) 

10 นาที/ราย 5 นาที/ราย (กรณีรายเกา) 

4 การจัดเก็บคา
นํ้าประปา 

1. ผูมหีนาท่ีชําระคานํ้าประปาแสดงใบเสร็จรับเงิน                

2. เจาหนาท่ีรับชําระเงินและออกใบเสร็จ                           

1. ใบเสร็จรับเงิน 5 นาที/ราย 2 นาที/ราย (กรณีรายเกา) 

5 ขออนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ
(130 ประเภท) 

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุภาพ(แบบ ก.อ. 1)                  

1. บัตรประจาํตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานผูขอ
อนุญาต                    

20 นาที/ราย 15 นาที/ราย (กรณีรายเกา) 
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 ลําดับ 
 ท่ี 

กระบวนงาน
บริการ 

ขั้นตอนการ
ใหบริการ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
ระยะเวลาการ
ใหบริการ(เดิม) 

ระยะเวลาการ
ใหบริการ(ใหม) 

หมาย
เหตุ 

  2. เจาหนาท่ี
ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน
................3. 
เจาพนักงาน
ทองถ่ินตรวจ
พ้ืนท่ี และสถาน
ท่ีตั้งประกอบ
กิจการ แลว
พิจารณาออก
ใบอนุญาตฯ 
(แบบ ก.อ. 2)  

1. บัตรประจาํตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต                    

2.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูจดัการ หากไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต                

3. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ              

 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล(กรณีผู
ขอเปนนิติบุคคล)                      5.  สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารท่ีใชแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานใช
ประกอบการสามารถใชประกอบการน้ันไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร                      

  6. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบกรณผีูขอรับใบอนุญาตไมสามารถ
ดําเนินการดวยตนเอง               

20 นาที/ราย 15 นาที/
ราย  

  

  

 

(กรณี
รายเกา) 

 

6 ขออนุญาต
จัดตั้งสถานท่ี
จําหนายอาหาร
หรือท่ีสะสม
อาหาร(พ้ืนท่ี
เกิน 200 ตร.
ม.) 

1. ผูขอยื่นคํา
ขออนุญาต
จัดตั้งสถานท่ี
จําหนายอาหาร
หรือสถานท่ี
สะสมอาหาร
(แบบ ส.อ. 1)         
2. เจาหนาท่ี
ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน 

 

1. บัตรประจาํตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต                    20 นาที/ราย 15 นาที/
ราย  

  

  

 

(กรณี
รายเกา) 
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ลําดับ 
 ท่ี 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา 
ระยะเวลาการ
ใหบริการ(เดิม) 

ระยะเวลา
การ

ใหบริการ
(ใหม) 

หมายเหตุ 

  2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน............... 

.3. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพ้ืนท่ี และสถานท่ีตั้ง
ประกอบกิจการ แลวพิจารณาออกใบอนุญาตฯ 
(แบบ ก.อ. 2)  

2.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานผูจดัการ หากไมเปน
บุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต                

3. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ              

 4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล(กรณีผูขอเปนนิติบุคคล)                       

5.  สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารท่ีใชแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานใช
ประกอบการสามารถใชประกอบการน้ันไดโดยถูกตองตามกฎหมายควบคุม
อาคาร                        

6. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับ
มอบกรณผีูขอรับใบอนุญาตไมสามารถดําเนินการดวยตนเอง               

20 นาที/ราย 15 นาที/
ราย  

  

  

 

(กรณีรายเกา) 

 

7 ขออนุญาตใช
นํ้าประปา 

1. ผูขอยื่นคําขออนุญาตใชนํ้าประปา 1. บัตรประจาํตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานผูขออนุญาตใช
นํ้าประปา 

10 นาที/ราย 7 นาที/
ราย  

(กรณีรายเกา) 

8 การซอมแซมบํารุง
ระบบประปา
หมูบาน 

1.ผูใชบริการแจงการซอมแซมระบบประปา...... 

.2. ผูรับเรื่องประสานเจาหนาท่ีออกซอมแซมบํารุง
ระบบประปา 

- 1 วัน/ราย 5 ช่ัวโมง/
ราย 

(กรณีชํารุดมาก) 

9 การขออนุญาต
กอสรางอาคารหรือ
ขออนุญาตขุดดิน     
ถมดินในพ้ืนท่ี 

1. ผูขอยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารหรือ          
ขออนุญาตขุดดินถมดิน     ในพ้ืนท่ี 

1. บัตรประจาํตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต 2 ช่ัวโมง/ราย 1 ช่ัวโมง/
ราย  
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ลําดับ 
 ท่ี 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา 
ระยะเวลาการ
ใหบริการ(เดิม) 

ระยะเวลาการ
ใหบริการ(ใหม) 

หมายเหตุ 

  2. ผูรบัเรื่องประสานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 2. โฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต    

10 การใชความชวยเหลือ
สาธารณภัย 

1. ผูใชบริการแจงเหตุ       สาธารณภยั                          
2. ผูรบัเรื่องประสานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 

- 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย  

  

 

11 การรับเรื่องราว
รองเรียนทุกตางๆ 

1. ผูใชบริการเขียนคํารอง  

2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตดิตอประสานงานและดําเนินการ 

- 2 วัน/ราย 1 วัน/ราย  

  

 

(กรณสีาํหรับ
เรื่องท่ีให

ความ
ชวยเหลือ
ทันทวงที) 

 


