
 

   
 
 

 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

    เร่ือง  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
………………………………………..…………….. 

 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สําหรับปี พ.ศ.๒๕๕๘  แล้วนั้น เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก       
เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชนท่ีมารับบริการมากย่ิงข้ึน ในปี พ.ศ.๒๕๖๐  ได้ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จึงประกาศการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลา           
การปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่ ๖  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ลงช่ือ) 
(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  



ตารางแนบท้ายประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

งานบริการ ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลาเดิมที่

ให้บรกิาร 

ระยะเวลาที่ปรับลด
และปฏิบัติใน
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ 

กองคลัง 
๑. ภาษีบํารุงท้องที ่

 
1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสีย

ภาษา (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมิถุนายนของปีสุดท้ายทุก
รอบระยะเวลา ๔ ปี 

กรณีเจ้าของท่ีดินใหม่หรือจํานวนเ น้ือท่ีดินเ ดิม
เปล่ียนแปลงให้เจ้าของท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน 
ภายใน ๓๐ วัน จากวันท่ีเจ้าของท่ีดินข้ึนใหม่หรือจํานวน
เน้ือท่ีดินได้มีการเปล่ียนแปลง 

2. เจ้าหน้าท่ี ประเมินภาษีจะประเมินและคํานวณ
ภาษีพร้อมท้ังแจ้งการประเมินให้เจ้าของท่ีดินทราบ 

3. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีต้องชําระเงินค่าบํารุงท้องท่ี
ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ของทุกปี 

กรณีผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ ย่ืนแบบและชําระภาษี
ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด จะต้องเสีย
เงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ของจํานวนเงินค่าภาษี 

 

 
๕  นาที/ราย 

 
๕ นาที/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 
งานพัฒนา
และจัดเก็บ

รายได้ 
กองคลัง 

อบต.ด่านขุนทด 
 

๒. ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 

กรณีโรงเรือนรายใหม่ 
1. เจ้าของกรรมสิทธ์ิโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ียัง

ไม่เคยย่ีนแบบเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินมาก่อน ย่ืนแบบ
พิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าท่ี  
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดจากปี ท่ีมีการใ ช้
ประโยชน์ในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างน้ัน) 

2. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบเอกสาร 
3. เจ้าหน้าท่ีแจ้งนัดตรวจสอบโรงเรือนและท่ีดิน 
4. ออกตรวจโรงเรือนและท่ีดิน 
5. ออกใบแจ้งการประเมิน 
6. ผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งรายประเมิน (ภ.ร.ด)

ให้ชําระเงินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับใบ
แจ้งการประเมิน - ชําระด้วยตนเองท่ี อบต.ด่านขุนทด 

7. เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
กรณีโรงเรือนรายเก่า 
ให้เจ้าของกรรมสิทธ์ิโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างย่ืน

แบบ ภ.ร.ด.๒  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อม
ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) กรณี
เจ้าของเป็นนิติ บุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมการย่ืนแบบ ภ.ร.ด.๒ 

 

5  นาที/ราย 5 นาที/ราย ผู้รับผิดชอบ 
งานพัฒนา
และจัดเก็บ

รายได้ 
กองคลัง 

อบต.ด่านขุนทด 
 

 
 



 
 

งานบริการ ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลาเดิมที่

ให้บรกิาร 

ระยะเวลาท่ีปรับลด
และปฏิบัติใน
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ 

๓. ภาษีป้าย กรณีป้ายเดิม 
1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อ

เสียภาษีป้าย (แบบ ภ.ป.๑) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของทุกป ี

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3. ออกใบเสร็จรับเงิน 
 
กรณีติดตั้งป้ายใหม่ 
1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายจะต้องย่ืนแบบ ภ.ป.๑ 

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ติดตั้งป้ายใหม่ 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3. ขอเอกสารเพ่ิมเติม ออกสํารวจ ตรวจสอบป้าย 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) 
ให้ชําระเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมินหรือจะชําระภาษีในวันย่ืนแบบก็ได้ โดยสามารถ
ขําระได้ด้วยตนเองท่ี อบต.ด่านขุนทด 

 
 

 
๕  นาที/ราย 

 
 
 
 
 

ไม่เกิน 2 วัน/
ราย 

 
๕ นาที/ราย 

 
 
 
 
 

ไม่เกิน 2 วัน/ราย 
 

 
ผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 
อบต.ด่านขุนทด 

 

๔. งานทะเบียน
พาณิชย์ 

ข้ันตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) 
1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และ

ย่ืนคําขอต่อเจ้าหน้าท่ี/นายทะเบียน 
2. เจ้ าหน้า ท่ี /นายทะเ บียนตรวจคํ าขอ และ

หลักฐานต่าง ๆ  
3. ผู้ประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย์และ

ขําระค่าธรรมเนียม 
 

 
๓๐  นาที/ราย 

 

 
๓๐  นาที/ราย 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 
อบต.ด่านขุนทด 

 

กองช่าง 
๕. การขออนุญาต   
ปลูกสร้าง/รื้อถอน/
ดัดแปลง/ต่อเติม
อาคาร 

 
1. ผู้ขออนุญาตย่ืนคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวข้อง 
2. เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
3. เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ี ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

4. เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลน
และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้มารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑) 

5. เก็บค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต 
 

 
๔๕ วัน/ราย 

 
๔๕ วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองช่าง 
อบต.ด่านขุนทด 

 

 
 
 



 
 
 

งานบริการ ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลาเดิมที่

ให้บรกิาร 

ระยะเวลาท่ีปรับลด
และปฏิบัติใน
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ 

 
๖.การขออนุญาต     
ขุดดินถมดิน 

 
1. ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการขุดดิน/แจ้งการถมดิน

ตามท่ี กําหนดให้ เจ้าพนักงานท้อง ถ่ิน ดําเ นินการ
ตรวจสอบข้อมูล 

2. เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา 

3. เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งและแจ้งให้
ผู้รับแจ้งมารับใบรับแจ้ง 

 
๗ วัน/ราย 

 
 ๗ วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองช่าง 
อบต.ด่านขุนทด 

 

 
สํานักงานปลัด 
๗.ขอรับการ
สนับสนุน  
นํ้าอุปโภค-บริโภค 

 
1. รับแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุน 
2. ประสานหน่วยงานทีเก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือ

นํ้าอุปโภคบริโภค 
 

 
3 ช่ัวโมง/ราย 

 
3 ช่ัวโมง/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย) 
อบต.ด่านขุนทด 

 
 

๘.ขอรับการ
ช่วยเหลือสาธารณ
ภัย 

 
1. รับแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุน 
2. ออกให้การช่วยเหลือทันทีและประสานหน่วยงาน

ทีเก่ียวข้อง   
 

 
ทันที 

 
ทันที 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 
หรือกองช่าง 

อบต.ด่านขุนทด 

 
๙. รับแจ้งเรื่องราว
ร้องทุกข์ 

 
1. เขียนคําร้องพร้อมย่ืนเอกสาร และตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
2. บันทึกเสนอผู้บริหาร 
3. แจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
4. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
5. แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 

๗ วัน   
 

 
๗ วัน/ราย 

 
๗ วัน/ราย 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ด่านขุนทด 

1๐.การขอข้อมูล
ข่าวสาร 

 
1. เขียนคําร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
2. รับเร่ืองเสนอผู้บังคับบัญชา 
3. แจ้งหน่วยงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
4. จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารตามคําขอ 
5. แจ้งผู้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

 

1๕ วัน/ราย 
 

1๕ วัน/ราย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด 

อบต.ด่านขุนทด 

 
 
 



 
 

งานบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลาเดิม
ท่ีใหบ้ริการ 

ระยะเวลาที่ปรับ
ลดและปฏิบัติใน

ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
1๑.การขออนุญาต
ประกอบกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
(130 ประเภท) 

 

 
1. ผู้ประกอบกิจการยื่นคําร้องพร้อมเอกสาร
ประกอบและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีอนามัยร่วมออก
ตรวจพื้นท่ี และสถานท่ีต้ัง ประกอบกิจการ กรณีไม่
ถูกต้องแนะนําให้ปรับปรุงด้านสุขลักษณะ 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 
4. ผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียมพร้อมรับ
ใบอนุญาต 
 

 

 
 

๙  วัน/ราย 

 

  
 
 ๙ วัน/ราย 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
อบต.ด่านขุนทด 

 

1๒. การขอ
อนุญาตจัดต้ังตลาด 
   - ขออนุญาตใหม ่
   - ต่อใบอนุญาต 

 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตจัด ต้ังตลาด 
พร้อมเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีอนามัยร่วมออก
ตรวจพื้นท่ีและสถานท่ีต้ังประกอบกิจการ 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 
4. ผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียม พร้อมรับ
ใบอนุญาต 
 

 

 
 

๑๕ วัน/ราย 
๓๕ นาที/ราย
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 

 
 

๑๕ วัน/ราย 
30 นาที/ราย 
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
อบต.ด่านขุนทด 

 

1๓.การขออนุญาต
จั ด ตั้ ง ส ถ า น ท่ี
จํ า ห น่ า ย อ าห า ร
หรือสถานที่สะสม
อาหาร 
(พื้ นที่ เ กิ น  200 
ตร.ม.) 
  - ขออนุญาตใหม่ 
  - ต่อใบอนุญาต 

 
1. ผู้ประกอบกิจการยื่นคําร้องพร้อมตรวจสอบ

เอกสาร 
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีอนามัยร่วมออก

ตรวจพื้นท่ีและสถานท่ีจําหน่าย  
3. เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต 
4. ผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียม พร้อมรับ

ใบอนุญาต  ๑ ฉบับ ให้มีอายุ ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ี
ออกใบอนุญาตและให้มาขอต่อใบอนุญาต  กรณีไม่
ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคําขอบอก
เลิกการดําเนินกิจการนั้น หากผู้ประกอบการ
ดังก ล่าว  ไม่ มาขออนุญาตจะมี ความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕    
 
 

 

 
 
 
 

๑๕ วัน/ราย 
๓๕ นาที/ราย
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 

 
 
 
 

๑๕ วัน/ราย 
30 นาที/ราย 
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 
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งานบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลาเดิม
ท่ีใหบ้ริการ 

ระยะเวลาที่ปรับ
ลดและปฏิบัติใน

ปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

 
1 ๔ .  ก า ร ข อ
อนุญาตจําหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 
   - ข อ อ นุ ญ า ต
ใหม่ 
   - ต่อใบอนุญาต 

 
1. ผู้ขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาตจําหน่ายสินค้าใน

ท่ีสาธารณะ (แบบ ส.ณ.๑) และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 

2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพ้ืนท่ีและสถานท่ีต้ัง 
สถานท่ีจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ (แบบ 
ส.ณ.๒) 

3. การพิจารณาออกใบอนุญาต 
4. ชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและออก

ใบอนุญาต 
 

 
 
 
 

๙ วัน/ราย 
๓๕ นาที/ราย
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 

 
 

 
 

๙ วัน/ราย 
30 นาที/ราย 
(กรณีต่อ
ใบอนุญาต) 
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กองการศึกษาฯ 
1๕.การรับสมัคร
นักเรียนอนุบาล  
3  ขวบ 

 

1. แจกใบสมัครเข้าเรียน ณ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2. กรอกใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐาน 
3. ตรวจสอบหลักฐานของนักเรียน 

 
๕ นาที/ราย 

 
๕ นาที/ราย 
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กองสวัสดิการ
สังคม 
16.งานข้ึนทะเบียน
ผู้สู งอา ยุ , ผู้พิ การ
และผู้ป่วยเอดส์ 

 
ผู้สูงอายุ 

๑. ผู้ประสงค์จะขอรับเบ้ียยังชีพยื่นคําขอข้ึน
ทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 

๒. เจ้ าหน้า ท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 
สัมภาษณ์/ บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

๓. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
๔. เสนอผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร) /แจ้งผลการ

ข้ึนทะเบียน 
 

 

 

 
๑๕ นาที/ราย 

 

 
๑๕ นาที/ราย 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

อบต.ด่านขุนทด 

 
 
 
 
 

 

 
 


