ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่
เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
-----------------ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กระบวนการ
ขั้นตอน และวิธีป ฏิบัติในการบริก ารประชาชน ได้ป ระกาศกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีป ฏิบัติในการ
บริการประชาชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติราชการ เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของประชาชนให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารโดยเร็ ว และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็ น การปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวั น ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในคราวประชุ ม
คณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครเชียงใหม่
และก าหนดกระบวนงานขึ้ น ใหม่ (เพิ่ ม เติ ม ) จึ งให้ ย กเลิ ก ประกาศเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ลงวั น ที่ ๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ประกาศกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้แทน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายทัศนัย บูรณุปกรณ์)
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่
การปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนด ๑๗ กระบวนงาน
ลาดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การให้บริการ

หมายเหตุ

ด้านการคลัง
๑

๒

๓

๔

การจัดเก็บ
ภาษีปา้ ย

การจัดเก็บ
ภาษีบารุง
ท้องที่

๑.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปา้ ยยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปา้ ย (ภ.ป.๑)
พร้อมเอกสารประกอบ
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปา้ ยชาระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)

๑.บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
๒.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปา้ ยปีที่
ผ่านมา (ภ.ป.๗)

๕ นาที/
ราย
(กรณีราย
เก่า)

ผู้รับผิดชอบ
-งานคลัง

๑.ผู้เป็นเจ้าของทีด่ ินยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดนิ (ภ.บ.ท. ๕)
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
บารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๑๑)

๑.บัตรประจาตัวประชาชนและ
๕ นาที/
สาเนาทะเบียนบ้าน
ราย
๒.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุงท้องที่ (กรณีราย
ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.๑๑)
เก่า)

ผู้รับผิดชอบ
-งานคลัง

๑.บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
๒.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดนิ ปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.๑๒)
๓.สัญญาเช่าปีที่ผา่ นมา(กรณีให้
เช่า)

๕ นาที/
ราย
(กรณีราย
เก่า)

ผู้รับผิดชอบ
-งานคลัง

๑.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอจด
ทะเบียนพาณิชย์
๒.สาเนาทะเบียนบ้านที่ประกอบ
การพาณิชย์

๑๐ นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย
-งานจดทะเบียน
พาณิชย์

การจัดเก็บ ๑.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและ
ภาษีโรงเรือน ที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการเสีย
และที่ดนิ
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ภ.ร.ด.๒)
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่
ดินชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน(ภ.ร.ด.๑๒)
การจด
๑.ผู้ประกอบการพาณิชย์ยนื่
ทะเบียน
คาขอและกรอกข้อมูล (แบบท.พ.)
พาณิชย์
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.นายทะเบียนพิจารณาคาขอ
และจดทะเบียนพาณิชย์
๔.ชาระเงินค่าธรรมเนียมและรับ
ใบทะเบียนพาณิชย์

(สานักงาน
แขวงทุกแขวง)

(สานักงาน
แขวงทุกแขวง)

(สานักงาน
แขวงทุกแขวง)

(สานักการคลัง)

-๒ลาดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การให้บริการ

หมายเหตุ

ด้านการโยธา
๕

ขออนุญาต
ก่อสร้าง
อาคาร

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารตามแบบคาขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.๑)พร้อมเอกสาร
๒.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
๓.นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณา
แบบ
๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
คาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
๒.สาเนาโฉนดที่ดนิ ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของทีด่ ินลงนาม
รับรองสาเนาทุกหน้า (กรณีผขู้ อไม่ใช่
เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดนิ ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
หรือสาเนาสัญญาเช่าที่ดนิ )
๓.หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ
๔.หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออก
แบบและคานวณโครงสร้างอาคาร
๕. หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
๖. แผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน พร้อม
รายการคานวณโครงสร้าง
๗. รายการคานวณระบบบาบัดน้า
เสีย (กรณีอาคารต้องมีระบบบาบัด
น้าเสีย)

๖

ขออนุญาต
รื้อถอน
อาคาร

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
รื้อถอนอาคารตามแบบคาขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.๑) พร้อม
เอกสาร
๒.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
๓.นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณา
แบบ
๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
คาขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

๑.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
๒.สาเนาโฉนดที่ดนิ แปลงที่ตั้งของ
อาคารที่ขออนุญาตรือ้ ถอนขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า
๓.หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
การวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ ขั้นตอน วิธีการและสิ่ง
ป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรือ้ ถอน
อาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรรมควบคุม)
๔.หนังสือแสดงความยินยอมของ
วิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ น.๔)
๕.แผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน

๓๐ วัน/ราย ผู้รับผิดชอบ
(กรณีผขู้ อ -สานักการช่าง
อนุญาตใช้
แบบก่อสร้าง
อาคารของ
กรมโยธาธิ
การและผัง
เมืองหรือ
แบบของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ
ระยะเวลา
ให้บริการ
๑๐ วัน/
ราย)

15 วัน/
ราย

ผู้รับผิดชอบ
-สานักการช่าง

-๓ลาดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๗
ขออนุญาต
ดัดแปลง
อาคาร

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การให้บริการ
๓๐ วัน/ ผู้รับผิดชอบ
๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต ๑.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
ราย -สานักการช่าง
ดัดแปลงอาคารตามแบบคาขอ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ๒.สาเนาโฉนดที่ดนิ ขนาดเท่าต้นฉบับทุก
ดัดแปลง (แบบ ข.๑) พร้อม
หน้า พร้อมเจ้าของทีด่ ินลงนามรับรอง
เอกสารประกอบ
สาเนาทุกหน้า(กรณีผขู้ อไม่ใช่เจ้าของ
๒.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดนิ ให้
*เอกสาร
เบื้องต้น/ ตรวจสถานที่/ตรวจ
ก่อสร้างอาคารในทีด่ ินหรือสาเนา
เหมือนการขอ
สอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพ สัญญาเช่าที่ดนิ )
อนุญาตก่อ
สาธารณะ
๓.หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่าง
สร้างอาคาร
๓.นายช่าง/ วิศวกรตรวจพิจารณา เจ้าของ
เพิ่มเติมเฉพาะ
แบบ
๔.หนังสือรับรองของผู้ประกอบการ
เอกสาร ๘
๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออก
และ ๙
คาขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
แบบและคานวณโครงสร้างอาคาร
๕.หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
๖. แผนผัง บริเวณ แบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน พร้อม
รายการคานวณโครงสร้าง
๗. รายการคานวณระบบบาบัด
น้าเสีย(กรณีอาคารต้องมีระบบบาบัดน้า
เสีย)
๘.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้
รับอนุญาต
๙. กรณีต่อเติมเพิ่มชั้นอาคาร (วิศวกรรม
ผู้ออกแบบโครงสร้างอาคารมิใช่คนเดิม)
ต้องมีหนังสือรับรองความมัน่ คงของ
อาคารเดิมจากสถาบันที่เชื่อถือได้

ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
๘

แจ้งเกิด

๑.เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งการ เกิด
ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่เด็กเกิด
๒.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน
บันทึกรายการคนเกิดในฐานข้อมูลการเกิด
แล้วเพิ่มชื่อและรายการบุคคลตามสูตบิ ัตร
ลงในทะเบียนบ้านกลางของสานักทะเบียน
หรือสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อม
จัดเก็บภาพเอกสาร(Scan)
๓.มอบสูตบิ ัตรตอนที่ ๑ พร้อมหลักฐานคืน
ผู้แจ้ง

๑.สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
และบัตรประจาตัวประชาชนผู้แจ้งหรือ
บัตรประจาตัวประชาชนของบิดา
มารดา
๒.หนังสือรับรองการเกิดจาก
โรงพยาบาล
(ท.ร.๑/๑) (ถ้ามี)

๑๐นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน

ราษฎร
(สานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สานักปลัดฯ)

-๔ลาดับ กระบวนงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
ที่
บริการ
๙
แจ้งตาย
๑.เจ้าบ้านแจ้งการตายต่อนายทะเบียน
(ในบ้าน)
ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ทม่ี ีคนตาย ในกรณีท่ี
ไม่มีเจ้าบ้านให้ผพู้ บศพเป็นผู้แจ้ง
๒.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและลง
รายการในมรณบัตร
๓.จาหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน
และสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๔.มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ พร้อมหลักฐาน
คืนผู้แจ้ง

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑.สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า
บ้านที่คนตายมีชื่อ และบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้แจ้ง
๒.หนังสือรับรองการตายจาก
โรงพยาบาล (กรณีตายที่
โรงพยาบาล)

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๑๐นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน
ราษฎร

๑๐

- บัตรประจาตัวประชาชนเจ้า
บ้าน และสาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน(บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้ยา้ ยทีอ่ ยู่กรณี
แจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง โดยผู้
ย้ายทีอ่ ยูส่ ามารถร้องขอทา
หน้าที่เจ้าบ้านเพื่อแจ้งย้ายที่อยู่
ของตนเองได้)

๑๐นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน
ราษฎร

๑๑

แจ้งย้ายที่อยู่ ๑.เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ตอ่
(ย้ายออก) นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
๒. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานบันทึก
รายการย้ายในระบบพิมพ์ใบแจ้งย้ายที่อยู่
พร้อมจัดเก็บภาพเอกสาร(Scan)
๓.จาหน่ายชื่อและรายการบุคคลที่ย้าย
ออกจากสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
โดยประทับตราคาว่า “ย้าย” สีน้าเงินไว้
หน้ารายการคนย้ายออก
๔.มอบใบแจ้งการย้ายที่อยูต่ อนที่ ๑,๒
พร้อมหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง
กาหนด
เลขที่บา้ น

๑.เจ้าบ้านแจ้งการปลูกสร้างบ้าน
๑.บัตรประจาตัวประชาชน และ
ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ท่บี ้าน เอกสารแสดงกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ
ตั้งอยู่
๒.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
๒.นายทะเบียนตรวจสอบว่าเป็นบ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือไม่
๓.จัดทาทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียน
บ้านโดยการบันทึกการออกเลขบ้านใน
ระบบพร้อมจัดเก็บภาพเอกสาร(Scan)
๔.กาหนดเลขรหัสประจาบ้านพิมพ์สมุด
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๕.มอบหลักฐานพร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
คืนให้แก่ผู้แจ้ง

(สานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สานักปลัดฯ)

(สานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สานักปลัดฯ)

๓ วัน/
ราย

ผู้รับผิดชอบ
-งานทะเบียน
ราษฎร
(สานักงานแขวง
ทุกแขวง)

-๕ลาดับ กระบวนงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
ที่
บริการ
๑๒ การทาบัตร ๑.ยื่นคาขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
ประจาตัว
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประชาชน
๓.ออกใบขอมีบัตรประจาตัว
ครั้งแรก
ประชาชน และถ่ายรูป
(อายุ ๗ ปี ๔.สแกนลายนิว้ มือและรอรับบัตร
บริบูรณ์)
ประจาตัวประชาชน
๑๓ การทาบัตร ๑.ยื่นคาขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
ประจาตัว
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประชาชน
๓.ออกใบขอมีบัตรประจาตัว
(บัตรเดิม
ประชาชน และถ่ายรูป
หมดอายุ)
๔.สแกนลายนิว้ มือและรอรับบัตร
ประจาตัวประชาชน

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑.สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒.สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการ
ออกให้หรือนาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้
การรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณี
พนักงานเจ้าหน้าที่รอ้ งขอ
๑.สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒.บัตรประจาตัวประชาชนเดิมที่หมด
อายุ

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๘ นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย - งานบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(สานักปลัดฯ)
๘ นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย - งานบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(สานักปลัดฯ)

ด้านสาธารณสุข
๑๔ ขออนุญาต
ทาการโฆษณา
โดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง

๑๕

ขออนุญาต
ประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตราย
ต่อสุขภาพ
(๑๔๑
ประเภท)

๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
ทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง(แบบ ฆ.ษ.๑)
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นผูม้ ี
อานาจลงนามอนุญาตให้ทาการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
(แบบ ฆ.ษ.๒)
๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจ
สถานที่ประกอบกิจการ
แล้วพิจารณาออกใบอนุญาตฯ
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนาม
๔. ชาระค่าธรรมเนียมพร้อมรับ
ใบอนุญาต

๑.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒.ใบอนุญาตให้มีเพือ่ ใช้ซึ่งเครื่อง
ขยายเสียงและไมโครโฟน (ถ้ามี)

๑๕นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย -งานคลัง
(สานักงาน
แขวงทุกแขวง)

๑.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
๒๐วัน/
ทะเบียนบ้านผู้ประกอบการกรณีขอในนาม
ราย
บุคคล
(กรณีราย
๒.สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง ใหม่)
สถานประกอบการหรือสัญญาเช่า
๓.สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ ุคคลพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอ
เป็นนิติบุคคล)
๔.สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถาน
ประกอบการสามารถใช้ประกอบการนัน้ ได้
โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร
๕.หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้มอบและผูร้ ับมอบ
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดาเนิน
การด้วยตนเอง

ผู้รับผิดชอบ
-งาน
สุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
(สานักงาน
แขวงทุก
แขวง)

-๖ลาดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๑๖ ขออนุญาตจัด
ตั้งสถานที่
จาหน่าย
อาหารหรือ
สถานที่สะสม
อาหาร (พื้นที่
เกิน
๒๐๐ ตร.ม.)

๑๗

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต ๑.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา ๑๕ วัน/ ผู้รับผิดชอบ
ทะเบียนบ้านผู้ประกอบการกรณีขอในนาม
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
ราย -งาน
บุคคล
หรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
สุขาภิบาล
๒.สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
อนามัยและ
เป็นที่จัดตั้งสถานประกอบการหรือ
หลักฐาน
สิ่งแวดล้อม
๓.เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจ สัญญาเช่า
๓.สาเนาหนังสือรับรองการจด
สถานที่จาหน่ายอาหาร แล้ว
(สานักงาน
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสาเนาบัตร
พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตัง้
แขวงทุก
สถานที่จาหน่ายอาหารเสนอต่อ ประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
แขวง)
(กรณีผขู้ อเป็นนิติบุคคล)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนาม
๔.หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนา
๔.ชาระค่าธรรมเนียมพร้อมรับ
บัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบหรือ
ใบอนุญาต
ผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
๕.ใบรับรองแพทย์
๖.สาเนาเอกสารแสดงการผ่านการอบรม
ความรูด้ ้านสุขาภิบาลอาหาร
ขออนุญาต
๑.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต ๑.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
๒๐ วัน/ ผู้รับผิดชอบ
จาหน่ายสิน จาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ราย -งานรักษา
ค้าในที่หรือ สาธารณะ (แบบ ส.ณ.๑)
๒.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ความสงบ
ทางสาธารณะ ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หรือสาเนาทะเบียนบ้านของผูช้ ่วย
เรียบร้อยและ
หลักฐาน
จาหน่ายฯ
ความมั่นคง
๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพืน้ ที่ ๓.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวม
และสถานที่จาหน่ายสินค้าในที่
หมวกไม่สวมแว่นขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้
(สานักปลัดฯ)
หรือทางสาธารณะแล้วพิจารณา ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ชว่ ยจาหน่าย
ออกใบอนุญาต (แบบ ส.ณ.๒)
คนละ ๓ รูป
๔.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาต
และผู้ชว่ ยจาหน่าย
๕.แผนที่สังเขปแสดงทีต่ ั้งจาหน่ายสินค้า
(กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่)

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ของเทศบาลนครเชียงใหม่กาหนด จานวน ๓๓ กระบวนงาน (ลาดับที่ ๑๘-๕๐)
ลาดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๑๘ สนับสนุน
น้าอุปโภคบริโภค

๑๙

๒๐

ชวยเหลือ
สาธารณภัย

รับเรื่องราวร้องทุกข์

๒๑

การอานวยความ
สะดวกด้านการจราจร
ทั่วไป

๒๒

การขอกาลัง
สนับสนุนและรักษา
ความปลอดภัย

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การให้บริการ
1. ประชาชนหรือหน่วยงานโทรศัพท์/ 1. วิทยุ/หมายเลขโทรศัพท์
ทันที
วิทยุ/ยืน่ หนังสือขอรับการสนับสนุน ติดต่อกลับ (ถ้ามี)
เมื่อสั่งการ
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขออนุมัติ 2. หนังสือขอสนับสนุน
ผู้บังคับบัญชา
น้าอุปโภคบริโภค
๓. ผู้บังคับบัญชาอนุมตั ิ / สัง่ การ
ชวยเหลือทันที
๑. ประชาชนหรือหน่วยงาน
ทันที
๑.วิทยุสอื่ สาร/ หมายเลข
โทรศัพท์/วิทยุส่อื สาร แจ้งเหตุ
เมื่อได้รับแจ้ง
โทรศัพท์
สาธารณภัย
เหตุหรือสั่ง
๒.หนังสือขอรับความ
๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบให้
การ
ช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือทันที พร้อมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือออกปฏิบัตหิ น้าที่
ทันทีเมื่อได้รับสั่งการ
๑. ประชาชน หรือหน่วยงาน ยื่นคาร้อง
๑.หนังสือ รองเรียน
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเสนอ
๒.ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บังคับบัญชา รับทราบ
เรื่องร้องเรียน (ถ้ามี)
๓. ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนิน
การต่อไป

การคืนทรัพย์สินกรณี
๑. ประชาชนยืน่ คาขอทรัพย์สินคืน
ยึดไว้ตาม พ.ร.บ.รักษา ๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจ
ความสะอาดและความ สอบและเปรียบเทียบปรับ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ชาระค่าปรับ และคืน
ของบ้านเมือง
ทรัพย์สินให้ผยู้ นื่ คาขอ

๑. บัตรประจาตัวประชาชน
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

ผู้รับผิดชอบ
-งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
(สานักปลัดฯ)
ผู้รับผิดชอบ
-งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
(สานักปลัดฯ)
ผู้รับผิดชอบ
-งานธุรการ
(สานักปลัดฯ)

๑. ประชาชนหรือหน่วยงาน
๑.วิทยุ/ หมายเลขโทรศัพท์
๒๕ นาที/ราย
โทรศัพท์ / วิทยุ หรือ ยื่นหนังสือขอ ติดต่อกลับ (ถ้ามี)
สนับสนุนกาลัง
๒.หนังสือขอความอนุเคราะห์
๒. เจ้าหน้าทีร่ ับเรื่องตรวจสอบ
สนับสนุนกาลัง
นาเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ / สั่งการ
เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัตงิ าน
๑.วิทยุ/ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๕ นาที/ราย
๑. ประชาชนหรือหน่วยงาน
โทรศัพท์ / วิทยุ หรือ ยื่นหนังสือ ติดต่อกลับ (ถ้ามี)
๒.หนังสือขอความ
ขอสนับสนุนกาลัง
อนุเคราะห์สนับสนุนกาลัง
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

นาเรียนผู้บงั คับบัญชาอนุญาต
๓.ผู้บังคับบัญชาอนุญาต /
สั่งการ เจ้าหน้าที่ออกปฏิบตั ิงาน
๒๓

๕ วัน/ราย

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
-งานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง
(สานักปลัดฯ)
ผู้รับผิดชอบ
-งานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง
(สานักปลัดฯ)

๓๐ นาที/ราย ผู้รับผิดชอบ
-งานรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง
(สานักปลัดฯ)

-๘ลาดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๒๔ การแก้ไข
เปลี่ยน
แปลงรายการ
ในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร
(กรณีมเี อกสาร
ทางราชการมา
แสดง)
๒๕ การบริการขอ
คัดและรับรอง
สาเนา
รายการ
ทะเบียน
ราษฎร

๒๖ การขอรับ
ข้อมูลข่าวสาร

๒๗ การบริการ
สถานที่สนาม
กีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่

๒๘ ขอต่ออายุใบ
อนุญาต
จัดตั้งตลาด

ขั้นตอนการให้บริการ

๑. ประชาชนยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานทางราชการ
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร รับคา
ร้อง และแก้ไขรายการในฐาน
คอมพิวเตอร์และทะเบียนบ้าน
๓. ผู้ช่วยนายทะเบียนตรวจสอบอนุมัติ
และลงนามในคาร้องพร้อม สแกนคา
ร้องเอกสารหลักฐานเก็บในฐานข้อมูล
๔. ส่งมอบเอกสาร
๑.ประชาชนยื่นหลักฐานการมีสว่ น ได้
เสีย
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและ
บันทึกสอบสวนกรณีผู้ร้องเป็นผู้มสี ่วน
ได้เสียโดยทางอ้อม
๓. รับคาร้อง คัดและรับรองรายการ
จากฐานข้อมูล
๔. ผู้ช่วยนายทะเบียนตรวจสอบ
อนุมัตลิ งนามในคาร้องและแบบ
รับรองรายการพร้อมสแกนคาร้อง
เอกสารหลักฐานประกอบ
๕. ส่งมอบเอกสารแบบรับรอง
รายการ
๑. ประชาชนหรือหน่วยงานยื่นหนังสือขอ
ข้อมูลข่าวสาร
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
๓. ผู้บังคับบัญชา อนุมัตบิ ริการข้อมูล
ข่าวสารได้
๑. ประชาชนหรือหน่วยงานยื่นหนังสือ ขอใช้
สถานที่
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้สนาม
กีฬานาเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ/เข้าใช้สนาม
กีฬา
๑.ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อม
หลักฐาน
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พิจารณาต่อใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนาม
๔.ชาระค่าธรรมเนียมและรับ
ใบอนุญาต

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒ บัตรประจาตัวประชาชนของ
เจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง
๓. หนังสือมอบหมาย
๔. เอกสารทางราชการ

๑. บัตรประจาตัวประชาชนเจ้าบ้านผู้ได้
รับมอบหมาย
๒. หลักฐานผู้มีสว่ นได้เสียโดยทางอ้อม

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การ
ให้บริการ
๘ นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน
ราษฎร
(สานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สานักปลัดฯ)

๔ นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน
ราษฎร
(สานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สานักปลัดฯ)

๑.บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตร
ประจาตัวข้าราชการ
๒.หนังสือขอข้อมูลข่าวสาร

๑ วัน/ราย ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มงานนิติ
การ
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

๑.หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่

๑ วัน/ราย ผู้รับผิดชอบ
-ฝ่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
(สานัก
การศึกษา)

๑.สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ประกอบการ) ๒ วัน/ราย ผู้รับผิดชอบ
๒.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
-งานสุขาภิบาล
(ผู้ประกอบการ)
และ
๓.สาเนาใบทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
สิ่งแวดล้อม
๔.สัญญาเช่า(ถ้ามี)
๕.ใบมอบอานาจ(กรณีผู้ประกอบการไม่
(สานักงาน
สามารถดาเนินการเองได้)พร้อมสาเนา
แขวงทุกแขวง)
บัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ

-๙ลาดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การให้บริการ

หมายเหตุ

๖.ใบอนุญาตฉบับจริง
๗.สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
พร้อมสาเนาเอกสารผู้แทนนิติ
บุคคลกรณีย่นื ขอในนามนิตบิ ุคคล
กรณีเปลี่ยนเจ้าของกิจการ
๑.ใบอนุญาตฉบับจริง(เจ้าของเดิม)
๒.สาเนาทะเบียนบ้าน
(ผู้ประกอบการใหม่)
๓.สาเนาบัตรประชาชน(รายใหม่)
๔.สาเนาทะเบียนการค้า(ถ้ามี)
๕.ใบมอบอานาจ(กรณี
ผู้ประกอบการไม่สามารถดาเนินการ
เองได้)พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
ผู้มอบและผู้รับมอบ
๖.สัญญาเช่า (ถ้ามี)
๗.หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อม
เอกสารผู้แทนนิติบุคคลกรณีย่นื ขอ
ในนามนิตบิ ุคคล

๒๙

๓๐

การให้บริการ
ด้านยาแก่
ผู้ปว่ ยนอก

การทาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(กรณี
บัตรหาย
บัตรถูก
ทาลาย)

๑.เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยานอก
ตรวจสอบความถูกต้องในใบสั่งยาและ
คอมพิวเตอร์ก่อนพิมพ์สติ๊กเกอร์ยา
๒.เจ้าหน้าที่จัดยา ตรวจสอบฉลากยา
/จัดยา/บันทึกข้อมูลการทางานผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์
๓.เภสัชกรตรวจสอบใบสั่งยาและ
รายการยาก่อนจ่ายยา
๔.เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จ่ายยาพร้อมให้คาแนะนาด้านยาแก่
ผู้รับบริการ
๑.ยื่นคาขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.เจ้าหน้าที่บนั ทึกสอบปากคาผู้ขอ
มีบัตร
๔.ออกใบขอมีบัตรประจาตัว
ประชาชน และถ่ายรูป
๕.สแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
สแกนลายนิว้ มือและรอรับบัตร
ประจาตัวประชาชน

๑.บัตรประจาตัวผู้รับบริการ
โรงพยาบาลเทศบาล
๒.บัตรแสดงสิทธิการรักษา
๓.ใบสั่งยา
4.สติ๊กเกอร์ยา

๒๐ นาที/ราย ผู้รับผิดชอบ
-โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
(สานักการ
สาธารณสุขฯ)

๑.สาเนาทะเบียนบ้าน
๒.สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (ถ้ามี)
๓.หลักฐานที่ทางราชการออก
ให้ หรือนาเจ้าบ้านหรือบุคคล
ที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือ
ไปให้การรับรองอย่างใดอย่าง
หนึ่ง กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่
ร้องขอ

๑๓ นาที/
ราย

ผู้รับผิดชอบ
-งานบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(สานักปลัดฯ)

-๑๐ลาดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๓๑ การทาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(กรณี
บัตรชารุดใน
สาระสาคัญ)

๓๒

๓๓

๓๔

ขั้นตอนการให้บริการ
๑.ยื่นคาขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.ออกใบขอมีบัตรประจาตัว
ประชาชน และถ่ายรูป
๔.สแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
สแกนลายนิว้ มือและรอรับบัตร
ประจาตัวประชาชน

การทาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(กรณีเปลี่ยน
ชื่อตัว/ชื่อสกุล
/เปลี่ยนทีอ่ ยู/่
เปลี่ยนคานา
หน้านาม)
การทาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(กรณีพน้
สภาพบุคคล
ได้รับการ
ยกเว้น
พิสูจน์ตัว
บุคคลได้)

๑.ยื่นคาขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.ออกใบขอมีบัตรประจาตัว
ประชาชน และถ่ายรูป
๔.สแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
สแกนลายนิว้ มือและรอรับบัตร
ประจาตัวประชาชน
๑.ยื่นคาขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.เจ้าหน้าที่บนั ทึกสอบปากคาผู้
ขอมีบัตร
๔.ออกใบขอมีบัตรประจาตัว
ประชาชน และถ่ายรูป
๕.สแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
สแกนลายนิว้ มือและรอรับบัตร
ประจาตัวประชาชน

การทาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(กรณีเพิ่ม
ชื่อใน
ทะเบียนบ้าน)

๑.ยื่นคาขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๓.เจ้าหน้าที่บนั ทึกสอบปากคาผู้ขอ
มีบัตร
๔.ออกใบขอมีบัตรประจาตัว
ประชาชน และถ่ายรูป
๕.สแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
สแกนลายนิว้ มือและรอรับบัตร
ประจาตัวประชาชน

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒.บัตรประจาตัวประชาชนที่
ชารุด
๓.หลักฐานที่ทางราชการออก
ให้ หรือนาเจ้าบ้านหรือบุคคล
ที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือ
ไปให้การรับรองอย่างใดอย่าง
หนึ่ง กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่
ร้องขอ
๑.ทะเบียนบ้าน
๒.บัตรประจาตัวประชาชน
๓.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ได้แก่ ใบเปลี่ยนชื่อตัว
ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบร่วมชื่อ
สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียน
หย่า เป็นต้น
๑.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒.หลักฐานที่แสดงว่าได้รับ
การยกเว้น เช่น หนังสือรับรอง
จากหน่วยงานราชการต้น
สังกัด, หนังสือประจาตัว
คนพิการ, หนังสือสุทธิสาหรับ
พระภิกษุ สามเณร, หนังสือเดินทาง
หรือ นาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่เจ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การ
รับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณี
พนักงานเจ้าหน้าที่รอ้ งขอ
๑.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒.หลักฐานที่แสดงว่าได้รับ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
๓.นาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่เจ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไป
ให้การรับรอง อย่างใดอย่าง
หนึ่ง กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่
ร้องขอ

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๑๓ นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย
-งานบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(สานักปลัดฯ)

๘ นาที/
ราย

ผู้รับผิดชอบ
-งานบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(สานักปลัดฯ)

13 นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย
-งานบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(สานักปลัดฯ)

๑๓ นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย
-งานบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
(สานักปลัดฯ)

-11ลาดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
35 การให้บริการ
ผู้ปว่ ยรายเก่า
ของคลินิก
กายภาพ
บาบัด

36

37

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑.บัตรประจาตัวผู้ปว่ ย

เจ้าหน้าทีห่ ้องเวชระเบียนค้นบัตร
ล่วงหน้าเช็คสิทธิก่อนนาบัตรไปไว้
ที่ชั้น ๓
๑.ยื่นใบนัด ผู้ปว่ ยขึน้ ไปชั้น ๓
ตามรอบเวลานัดวัดสัญญาณชีพ
และ
ลงข้อมูล ใช้เวลา ๕ นาที
๒.นักกายภาพบาบัด ซักประวัติ
การเจ็บป่วยประเมินอาการให้การ
รักษาทางกายภาพบาบัด
ใช้เวลา ๕๐ นาที
๓.ผู้ปว่ ยรับบัตรนัดการรักษา
ใช้เวลา ๕ นาที
การให้บริการ ๑.ยื่นบัตรลงทะเบียนทีง่ านแพทย์ ๑.บัตรประจาตัวผู้ปว่ ย
งานแพทย์แผน แผนไทย/ชาระเงิน ใช้ระยะเวลา ๕
ไทย
นาที
๒.เจ้าหน้าที่ซักประวัติการเจ็บป่วย
/วินิจฉัย/ประเมินการรักษาทาง
ด้านการแพทย์แผนไทยใช้ระยะ
เวลา ๕ นาที
๓.รับการบริการนวดใช้ระยะเวลา
๑๒๐ นาที
๔.เจ้าหน้าที่ประเมินอาการหลัง
การให้บริการ ใช้ระยะเวลา ๒ นาที
แนะนาการปฏิบัติตัวใช้ระยะเวลา
๕ นาที
๕.รับใบรับรองแพทย์และนัดหมาย
การรักษาต่อเนื่อง ใช้ระยะเวลา ๑
นาที
การให้บริการ
ผู้ปว่ ยรายเก่า
ของการบริการ
ฝังเข็ม

เจ้าหน้าทีห่ ้องเวชระเบียนค้นบัตร ๑.บัตรประจาตัวผู้ปว่ ย
ล่วงหน้าเช็คสิทธิก่อน นาบัตรไป
ไว้ท่ชี ั้น ๓
๑. ยืน่ ใบนัด ผู้ปว่ ยขึน้ ไปชั้น ๓ ตาม
รอบเวลานัดวัดสัญญาณชีพและ
ลงข้อมูล ใช้เวลา ๕ นาที
๒. แพทย์ทาการรักษาโดยการ
ฝังเข็มใช้เวลา ๓๐ นาที
๓. รับใบนัดการรักษาครั้งต่อไปใช้
เวลา ๕ นาที

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๖๐ นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย
- โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
(สานักการ
สาธารณสุขฯ)

๑๓๘ นาที/ ผู้รับผิดชอบ
ราย
- โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
(สานักการ
สาธารณสุขฯ)

๔๐ นาที/ราย ผู้รับผิดชอบ
- โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม่
(สานักการ
สาธารณสุขฯ)

-๑๒ลาดับ
กระบวนงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
เอกสารประกอบ
ที่
บริการ
การพิจารณา
๓๘ การรับสมัคร
๑. ผู้ปกครองนานักเรียนมาสมัคร ๑.๑ บัตรประชาชนผู้ปกครอง
นักเรียน
พร้อมยื่นเอกสารตามข้อตามข้อ
๑.๒ บัตรประชาชนนักเรียน
เข้าเรียน
๑.๑ – ๑.๕
๑.๓ สูติบัตร
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ(เด็ก ๑.๔ รูปถ่ายนักเรียน ๑½ นิ้ว
มีอายุตามเกณฑ์)และเอกสาร
๑.๕ เอกสารการย้ายจาก
๓. กรอกใบสมัคร
โรงเรียนเดิม(แบบ ปศ.๒๐ หรือ
๔. ทดสอบความรู้พื้นฐาน
บค.๒๐)
๕. แจ้งผลการรับนักเรียน
3๙ ขออนุญาต
๑. ผู้ประกอบการยื่นคาขอพร้อม ๑.สาเนาทะเบียนบ้าน
จัดตั้งตลาด
หลักฐาน
(ผู้ประกอบการ)
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/ ๒.สาเนาบัตรประจาตัว
นัดวันตรวจสอบสถานที่
ประชาชน (ผู้ประกอบการ)
๓. เจ้าพนักงานตรวจสถานที่
๓.สาเนาใบทะเบียนการค้า
๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา (ถ้ามี)
ออกใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
๔.สัญญาเช่า(ถ้ามี)
๕. รับชาระค่าธรรมเนียม
๕.สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง
๖. ออกใบอนุญาตและขึน้ ทะเบียน อาคารและระบบบาบัดน้าเสีย
ใบอนุญาต
๖.ใบมอบอานาจ(กรณี
ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ดาเนินการเองได้)
๔๐ ขออนุญาตนาโค/ ๑.ผู้ประกอบการยื่นคาขออนุญาต ๑. แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
กระบือเข้าฆ่าใน ฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
(ฆจส.๔)
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล การฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
๒. ตั๋วรูปพรรณ กรณีเป็นสัตว์ที่
นคร เชียงใหม่
(๑๕ นาที)
เข้านิยามสัตว์พาหนะตาม
พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดส่ง
พ.ศ. ๒๔๘๒
คาขออนุญาตฆ่าสัตว์ไปยังพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา
(๒๐ นาที)
๓.กรณีได้รับอนุญาตผูป้ ระกอบการ
นาสัตว์เข้าตรวจโรคก่อนฆ่า
ณ โรงพักสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาล
นครเชียงใหม่
(๖ ชั่วโมง)
๔.เจ้าหน้าที่ออกแบบตอบรับแจ้งการ
ฆ่าและจาหน่าย ตามชนิดของสัตว์
ให้แก่ผู้ประกอบการ (ฆจส.๕ สาหรับ
โค,ฆจส.๖ สาหรับกระบือ) พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์
(๒๐ นาที)

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๑ วัน/ราย ผู้รับผิดชอบ
- งานโรงเรียน
(สานักการศึกษา)

๑๕ วัน/ราย ผู้รับผิดชอบ
-งานสุขาภิบาล
และ
สิ่งแวดล้อม
(สานักงาน
แขวงทุกแขวง)

๖ ชั่วโมง
๕๕ นาที/
ราย

ผู้รับผิดชอบ
-งานสัตวแพทย์
(สานักการ
สาธารณสุขฯ)

-๑๓ลาดับ
กระบวนงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
ที่
บริการ
๔๑ การจัดตั้งชุมชน ๑. ประชาชน/ผู้แทนกลุ่มยื่นคาร้องขอ
ในเขตเทศบาล จัดตั้งชุมชน
(๑ วันทาการ)
นครเชียงใหม่

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การให้บริการ
๑. คาร้องขอจัดตั้งชุมชน
๒๗วันทาการ
พร้อมแผนที่แนวเขตที่จะ ขอ
จัดตั้งชุมชนโดยมีขอบเขตที่
ชัดเจน
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอจัดตั้ง ๒. สาเนาบัตรประจาตัว
ชุมชน เอกสารประกอบคาร้องและ
ประชาชนของประชาชนที่มี
ตรวจสอบที่ตั้งขอบเขตและผังบริเวณที่จะ ความประสงค์ขอจัดตั้งชุมชน
ขอจัดตั้งชุมชน
จานวนไม่น้อยกว่า ๕๐
(๔ วันทาการ)
หลังคาเรือน
๓. นาเสนอผูบ้ ริหารเพื่อขออนุมัติ กาหนด
วันและดาเนินการประชุมประชาคมใน
พื้นที่ขอจัดตั้งชุมชน
(๕ วันทาการ)
๔. เจ้าหน้าที่ลงพืน้ ที่เพื่อประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชน ในพืน้ ที่ขอจัดตั้งเข้า
ร่วมการประชุมประชาคมเพื่อมีมติเห็น
ชอบในการจัดตั้งชุมชนพร้อมคัดเลือก
คณะกรรมการชุมชน
(๑๐ วันทาการ)
๕. เจ้าหน้าที่จัดทาประกาศจัดตัง้ ชุมชน
และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ชุมชน
นาเสนอผู้มีอานาจลงนามในประกาศและ
แจ้งการจัดตั้งชุมชนให้จังหวัดเชียงใหม่
ทราบ
(๕ วันทาการ)
๖. แจ้งคณะกรรมการชุมชนมารับเอกสาร
ประกาศจัดตั้งชุมชนและประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุมชน
(๒ วันทาการ)

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
-งานพัฒนาเมือง
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

-๑๔ลาดับ
กระบวนงาน
ที่
บริการ
๔๒ การออกหนังสือ
รับรองสถาน
ประกอบการ
OTOP

๔๓

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การให้บริการ
๑. ประชาชน/ผู้ประกอบการ/กลุ่ม ๑. คาร้องกรอกข้อความครบถ้วน
๑๐
วิสาหกิจ/ยื่นคาร้องขอออกหนังสือ ๒. สาเนาบัตรประชาชนของ
วันทาการ
รับรองสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ ผู้ยื่นขอหนังสือรับรอง OTOP
OTOP
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยนื่
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ขอหนังสือรับรอง OTOP
๓. เจ้าหน้าที่นัดหมายและลงพืน้ ที่ไป ๔. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่
ตรวจสอบสถานประกอบการของ
ยื่นขอหนังสือรับรอง OTOP
ผู้ผลิตสินค้า OTOP
๔. เจ้าหน้าที่นาเอกสารเสนอผูม้ ี
อานาจเพื่อพิจารณาออกหนังสือ
รับรอง/หรือไม่รับรอง
๕. แจ้งผู้ยื่นขอมารับหนังสือรับรอง
หรือมีหนังสือชี้แจงกรณีไม่สามารถ
ออกหนังสือรับรองให้ได้

การเข้ารับบริการ ๑. ชั้น๑ ห้องเวชระเบียน
๑. บัตรประจาตัวประชาชน(หรือ) ๔๕ นาที +
คลินิกทางทันต
– ยื่นบัตร/เช็คสิทธิ
๒. บัตรประจาตัวผู้ป่วย
X นาที / ราย
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
กรรมผู้ป่วยทั่วไป รอรับบัตร (ใช้เวลา ๑๐ นาที)
๒. ชั้น ๒ เคาเตอร์หน้าห้องทันต
กรรม
- ยื่นบัตร/รับบัตรคิวสีเขียว
- รอเจ้าหน้าที่ซักประวัติ/วัด
สัญญาณชีพจร
- รอเข้าการรักษา (ใช้เวลา ๒๐
นาที)
๓. ชั้น ๒ ห้องคลินิกทันต กรรม
- เข้ารับการรักษา (ใช้เวลา ×
นาที ทัง้ นี้เวลาขึ้นอยู่กับวิธีการรักษา
นั้นๆ)
๔. ชั้น ๒ เคาเตอร์หน้าห้องทันต
กรรม
- ชาระเงิน รับยา
- รับใบนัด (ใช้เวลา ๑๕ นาที)

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
-งานพัฒนา
ชุมชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

ผู้รับผิดชอบ
-กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
(สานักการ
สาธารณสุขฯ)

-๑๕ลาดับ
กระบวนงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
ที่
บริการ
๔๔ การเข้ารับบริการ ๑. ชั้น๑ ห้องเวชระเบียน
คลินิกทางทันต
– ยื่นบัตร/เช็คสิทธิ
รอรับบัตร (ใช้เวลา ๑๐ นาที)
กรรมผู้ป่วยนัด
๒. ชั้น ๒ เคาเตอร์หน้าห้องทันต
(
กรรม
- ยื่นบัตร/รับบัตรคิวสีชมพู
- รอเจ้าหน้าที่ซักประวัติ/วัด
สัญญาณชีพจร
- รอเข้าการรักษา (ใช้เวลา ๒๐
นาที)
๓. ชั้น ๒ ห้องคลินิกทันตกรรม
- เข้ารับการรักษา (ใช้เวลา ×
นาที ทัง้ นี้เวลาขึ้นอยู่กับวิธีการรักษา
นั้นๆ)
๔. ชั้น ๒ เคาเตอร์หน้าห้องทันต
กรรม
- ชาระเงิน รับยา
- รับใบนัด (ใช้เวลา ๑๕ นาที)
๔๕ การออกใบรับแจ้ง ๑. ผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถ
ของผู้ประสงค์จะ ยื่นคาร้องและแบบใบแจ้งของผู้
แสดงความ
ประสงค์จะแสดงความสามารถ (ใน
สามารถตาม
เขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่)
พระราชบัญญัติ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลัก
ควบคุมการขอทาน ฐานให้คาแนะนา
พ.ศ.๒๕๕๙
๓. เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารเสนอผู้มี
อานาจเพื่อพิจารณาออกใบรับแจ้ง
ของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถ
(ให้แสดงตามที่แจ้ง/ไม่สามารถแสดง
ได้เนื่องจาก)
๔. แจ้งผู้ยื่นคาร้องมารับใบรับแจ้ง
ของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถ
(และชี้แจงกรณีไม่อนุญาตให้แสดง
ความสามารถได้ตามที่แจ้ง)

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชน(หรือ)
๒. บัตรประจาตัวผู้ป่วย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
๓. ใบนัด

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๔๕ นาที + ผู้รับผิดชอบ
X นาที / ราย -กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
(สานักการ
สาธารณสุขฯ)

กรณียื่นคาขอด้วยตนเอง
๕ วันทาการ/
๑. คาร้องกรอกข้อความครบถ้วน
ราย
๒. สาเนาบัตรประจาตัวผู้แสดง
ความสามารถของผู้ขอใบรับแจ้ง
ของผู้ประสงค์จะแสดง
ความสามารถ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ขอใบรับแจ้งของผู้ประสงค์
จะแสดงความสามารถ
๔. รูปภาพที่แสดงว่าเคยทาการ
แสดงมาก่อน
๕. แบบใบแจ้งของผู้ประสงค์จะ
แสดงความสามารถตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
กรณีมอบอานาจ
๑. เอกสารตาม ๑
๒. เอกสารตาม ๒,๓ และ ๔
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓. แบบใบแจ้งของผู้ประสงค์จะ
แสดงความสามารถ(แบบกรณี
มอบอานาจ)

ผู้รับผิดชอบ
-งานสังคม
เคราะห์
(กองสวัสดิการ
สังคม)

-๑๖ลาดับ
กระบวนงาน
ที่
บริการ
๔๖ การลงทะเบียน
ขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การให้บริการ
๑. หญิงตั้งครรภ์/มารดาเด็กแรกเกิด ๑. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับ
๓๓
ยื่นคาขอลงทะเบียนพร้อมยื่น
สิทธิ์ฯ (แบบดร.๐๑)
วันทาการ/
เอกสารเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
๒. แบบรับรองสถานะครัวเรือน
ราย
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เจ้าหน้าที่ (แบบดร.๐๒)
ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(interview) ข้อมูลเบื้องต้น
ของหญิงตั้งครรภ์
(๑ วันทาการ)
๔. สาเนาเอกสารแสดงการฝาก
๒. เจ้าหน้าที่ลงพืน้ ที่เยี่ยมบ้าน
ครรภ์ หรือสาเนาสมุด
(Home visit) เพื่อทดสอบข้อเท็จจริง ๕. สาเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
(Fact Finding) พิจารณาคุณสมบัติ ๖. สาเนาสมุดบัญชี
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ธนาคารกรุงไทย
(๕ วันทาการ)
๗. สาเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๓. จัดทาบันทึกขออนุมัติประกาศ
รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๕ วันทาการ)
๔. ติดประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด
(๑๕ วันทาการ)
๕. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
(๑ วันทาการ)
๖. จัดทาหนังสือนาส่งเอกสารหลัก
ฐานถึงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเสนอ
ผู้บริหารลงนาม
(๕ วันทาการ)
๗. นาส่งหนังสือและเอกสารหลักฐาน
ถึงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
(๑ วันทาการ)

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
-งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

-๑๗-

ลาดับ
กระบวนงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
เอกสารประกอบ
ที่
บริการ
การพิจารณา
๔๗ การเข้ารับบริการ ๑. ห้องเวชระเบียน
๑. บัตรประจาตัวประชาชน(หรือ)
การบริการผูป้ ่วย
– ยื่นบัตร/เช็คสิทธิ์
๒. บัตรประจาตัวผู้ป่วย
รอรับบัตร (ใช้เวลา ๑๐ นาที)
นอกทางเภสัช
กรรม กรณีไม่ ๒. จุดคัดกรอง
- วัดสัญญาณชีพ
ชาระเงิน
- ซักประวัติ
รอเข้ารับการรักษา(ใช้เวลา ๑๕
นาที)
๓. ห้องตรวจ
-รอเข้ารับการรักษา
สั่งใช้ยา (ใช้เวลา ๒๐ นาที)
๔. จุดนัดผู้ป่วย
- รอนัดหมาย
รับทราบข้อมูล (ใช้เวลา ๕
นาที)
๕. จุดรับใบสั่งยา
- ตรวจสอบข้อมูล
พิมพ์สติ๊กเกอร์/ใบสั่งยา (ใช้
เวลา ๕ นาที)
๖. จุดจัดยา
- รอจัดยา
จัดยา (ใช้เวลา ๕ นาที)
๗. จุดจ่ายยา
- รอจ่ายยา
- ตรวจสอบยา
จ่ายยา (ใช้เวลา ๕ นาที)

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๕๕ นาที + ผู้รับผิดชอบ
X นาที / ราย -กลุ่มงานเภสัช
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
(สานักการ
สาธารณสุขฯ)

-๑๘-

ลาดับ
กระบวนงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
เอกสารประกอบ
ที่
บริการ
การพิจารณา
๔๘ การเข้ารับบริการ ๑. ห้องเวชระเบียน
๑. บัตรประจาตัวประชาชน(หรือ)
การบริการผูป้ ่วย
– ยื่นบัตร/เช็คสิทธิ์
๒. บัตรประจาตัวผู้ป่วย
รอรับบัตร (ใช้เวลา ๑๐ นาที)
นอกทางเภสัช
กรรม กรณีชาระ ๒. จุดคัดกรอง
- วัดสัญญาณชีพ
เงิน/เบิกตรง
- ซักประวัติ
รอเข้ารับการรักษา(ใช้เวลา ๑๕
นาที)
๓. ห้องตรวจ
-รอเข้ารับการรักษา
สั่งใช้ยา (ใช้เวลา ๒๐ นาที)
๔. จุดนัดผู้ป่วย
- รอนัดหมาย
รับทราบข้อมูล (ใช้เวลา ๕
นาที)
๕. จุดรับใบสั่งยา
- ตรวจสอบข้อมูล
พิมพ์สติ๊กเกอร์/ใบสั่งยา (ใช้
เวลา ๕ นาที)
๖. จุดจัดยา
- รอจัดยา
จัดยา (ใช้เวลา ๕ นาที)
๗. จุดชาระเงิน
- รอชาระเงิน
รอชาระเงิน/เซ็นชื่อ (ใช้เวลา
๑๕ นาที)
๘. จุดจ่ายยา
- รอจ่ายยา
- ตรวจสอบยา
จ่ายยา (ใช้เวลา ๕ นาที)

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การให้บริการ
๖๕ นาที + ผู้รับผิดชอบ
X นาที / ราย -กลุ่มงานเภสัช
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
(สานักการ
สาธารณสุขฯ)

-๑๙-

ลาดับ
กระบวนงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
ที่
บริการ
๔๙ โครงการสมาร์ท ๑. รับบัตรคิว เข้ารับบริการงาน
ออฟฟิศ(Smart ทะเบียน/งานคลัง
๒. เรียกคิวเข้าสู่ระบบ การรับบริการ
office)
การรับแจ้งของงานทะเบียน/การยื่น
และรับชาระภาษี ๓ ประเภท,รับ
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ
ของงานคลังด้วยเงินสด/ผ่านระบบ
QR CODE
๓. เรียกบัตรประจาตัวประชาชน
และเข้าสู่ระบบการรับแจ้งเพื่อออก
คาร้องเกี่ยวกับงานทะเบียน/เรียก
ใบเสร็จรับเงินปีทผี่ ่านมา หรือสาเนา
โฉนดที่ดนิ
๔. ส่งมอบเอกสารหลักฐานการรับ
แจ้งคืนผู้แจ้ง/ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน
ให้ผู้มาชาระเงิน
๕๐ การขอรับ
กรณีไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
ใบอนุญาตและ ๑. ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
หอพักเอกชน ยื่นคาขอ(แบบ หพ.๒)
การออก
ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานแขวงที่
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ หอพักตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน
หอพักเอกชน
เบื้องต้น ก่อนนาเสนอนายทะเบียน
พิจารณา (๑๕ นาที)
๒. หัวหน้าแขวงได้รับคาขอ
ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานแล้วให้ออกใบรับคาขอ
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน และมีหนังสือถึงเจ้า
พนักงานตารวจ ณ สถานีตารวจที่ผู้
ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักมี
ภูมิลาเนาอยู่เพื่อขอตรวจสอบ
ประวัติ (๗ วัน)
๓. เจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และ
หลักฐานดังกล่าว รวมทั้งตรวจ
มาตรฐานหอพักตามหมวด ๒ (๗
วัน)

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การให้บริการ
๑. บัตรประจาตัวประชาชน
๑๕ นาที/
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ราย
กรณีแจ้งย้าย
๓. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผา่ นมา(กรณี
รายเก่า)
๔. สาเนาโฉนดที่ดนิ (กรณีราย
ใหม่)

บุคคลธรรมดา
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบสาคัญประจาตัวของคนต่างด้าว
๒. สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของ
คนต่างด้าว
๓. หลักฐานแสดงความเป็น
เจ้าของอาคารสถานทีท่ ี่จะตัง้
หอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้
ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคาร
ตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี
๔. ระเบียบประจาหอพัก
๕. แผนที่โดยสังเขป แสดงที่ตั้ง
ของหอพัก
๖. ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพื่อ
ใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารหรือใบรับรอง
การตรวจสอบสภาพอาคาร ว่ามี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ

กรณีไม่มีการ
ปรับปรุง
แก้ไข
๒๖ วัน ๑๕
นาที/ราย
กรณีมีการ
ปรับปรุง
แก้ไข
๑๑๙ วัน ๑๕
นาที/ราย

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
-งานทะเบียน
-งานคลัง
(สานักงานแขวง
ทุกแขวง)

ผู้รับผิดชอบ
-งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

-๒๐-

ลาดับ
ที่

กระบวนงาน
บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ
๔. กรณีที่คาขอเอกสารและหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามที่
หลักเกณฑ์กาหนดไว้ในหมวด ๒
หัวหน้าแขวงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ เพื่อมาชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (๕ วัน)
๕. ผู้ขอรับใบอนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมพนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอเอกสารถึงนายทะเบียนเพือ่
ออกใบอนุญาตตามแบบ หพ.๒-๑
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต (๗ วัน)
กรณีมีการปรับปรุงแก้ไข
๑. ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ
หอพักเอกชน ยื่นคาขอ(แบบ หพ.๒)
ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานแขวงที่
หอพักตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน
เบื้องต้น ก่อนนาเสนอนายทะเบียน
พิจารณา (๑๕ นาที)
๒. หัวหน้าแขวงได้รับคาขอ
ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานแล้วให้ออกใบรับคาขอ
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐาน และมีหนังสือถึงเจ้า
พนักงานตารวจ ณ สถานีตารวจที่ผู้
ประสงค์จะประกอบกิจการหอพักมี
ภูมิลาเนาอยู่เพื่อขอตรวจสอบ
ประวัติ (๗ วัน)
๓. เจ้าหน้าที่ออกตรวจความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอ เอกสาร และ
หลักฐานดังกล่าว รวมทั้งตรวจ
มาตรฐานหอพักตามหมวด ๒ (๗
วัน)
๔. กรณีที่คาขอเอกสารหรือหลักฐาน
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือ
ลักษณะและมาตรฐานของหอพักไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
หัวหน้าแขวงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ เพื่อดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน (๕ วัน)
๕. กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
ดาเนินการแก้ไข หรือไม่ยื่นเอกสาร

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การให้บริการ
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นแล้วแต่กรณี
๗. แผนผังบริเวณ แบบแปลน
และรายการประกอบแบบแปลน
นิติบุคคล
๑. สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดง
รายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์
ที่ตั้งสานักงานและผู้มีอานาจลง
นามผูกพันนิตบิ ุคคล
๒. สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทน
นิติบุคคล
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบสาคัญประจาตัวของคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิตบิ ุคคล
๔. สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
เอกสารที่แสดงถึงภูมิลาเนาของ
คนต่างด้าวของผู้แทนนิตบิ ุคคล
๕. หลักฐานแสดงความเป็น
เจ้าของอาคารสถานทีท่ ี่จะตัง้
หอพัก หรือเอกสารแสดงว่าผู้
ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคาร
ตั้งหอพักไม่น้อยกว่าห้าปี
๖. ระเบียบประจาหอพัก
๗. แผนที่โดยสังเขป แสดงที่ตั้ง
ของหอพัก
๘. ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารเพื่อ
ใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารหรือใบรับรอง
การตรวจสอบสภาพอาคาร ว่ามี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
เพื่อใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นแล้วแต่กรณี
๗. แผนผังบริเวณ แบบแปลน
และรายการประกอบแบบแปลน

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

กระบวนงาน
บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ
และหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในกาหนดเวลา ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทิง้ คาขอและให้แจ้งผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบ (ภายใน ๓๐
วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับหนังสือแจ้ง)
๖. หากผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยรวมทั้งลักษณะและ
มาตรฐานของหอพักเป็นไปตามที่
หลักเกณฑ์กาหนดไว้ในหมวด ๒
หัวหน้าแขวงมีหนังสือแจ้งผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบเพื่อมาชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (๕ วัน)
๗. ผู้ขอรับใบอนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมพนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอเอกสารถึงนายทะเบียนเพือ่
ออกใบอนุญาตตามแบบ หพ.๒-๑
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หากไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมภายในกาหนดเวลาให้
ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาตและให้นายทะเบียน
จาหน่ายเรื่องออกจากสารระบบ
(ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือแจ้ง)
๘. กรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่
อนุญาต ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิ
อุทธรณ์ (๕ วัน)
๙. ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่
นั้น (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีม่ ี
คาสั่งไม่อนุญาต)

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
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