
 
 
 

   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เรื่อง  การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

……………………………… 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ได้ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแล้วนั้น  คณะท างานปรับปรุงขั้ นตอนและระยะการปฏิบัติราชการได้ท าการประชุมเพื่อ
ทบทวน  และปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชน   และมีมติในการประชุม เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2559  ให้ปรับ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในบางกระบวนงานเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ  
ให้ได้ รับความสะดวกและรวดเร็ว  และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2556   อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก พ .ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 59 ประกอบหนังสือท่ี มท 08924/435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  
จึงขอประกาศกระบวนงานที่ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  จ านวน  36  กระบวนงาน  ดังนี้ 

ล าดับที่ กระบวนการงาน เวลาเต็ม เวลาที่ปรับลด 
1. จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 31  วัน 25  วัน 
2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 31  วัน 25  วัน 
3. จัดเก็บภาษีป้าย 46   วัน 40  วัน 

4. 
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อ
ถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

6 วัน 5  วัน 

5. 
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

15 วัน 13  วัน 

6. 
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตาม
มาตรา 33 

25 วัน 22  วัน 

7. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 40 วัน 35  วัน 

8. 
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพ่ือการอ่ืน
ตามมาตรา 34 

40 วัน 35  วัน 

9. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 40 วัน 35  วัน 
10. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 40 วัน 35  วัน 
11. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 40 วัน 35  วัน 
12. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 5 วัน 4  วัน 
13. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 15 วัน 13  วัน 
14. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 40 วัน 35  วัน 
15. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ        40  วัน 35  วัน 
16. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 40 วัน 35  วัน 



17. การแจ้งขุดดิน 7 วัน 5  วัน 
18. การแจ้งถมดิน 7   วัน 5  วัน 

19. 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด   
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 
60 นาที 

45   นาที 

20. 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา 

 
60  นาที 

45   นาที 

21. 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา 

 
60  นาที 

45   นาที 

22. 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

30 วัน 28  วัน 

23. 
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   
พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

 
  7  วัน 

 
5  วัน 

24. 
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตาราง 
เมตร 

30 วัน 28  วัน 

25. 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

30 วัน 28  วัน 

26. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 30 วัน - 

27. 
การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

    30  วัน - 

28. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์     13  วัน 10 

29. 
การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความ
พิการ 

30 นาที 20 

30. 
การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

    30  นาท ี 20 

31. 

การขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จราย
เดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

  15  วัน - 



32. 
การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณี
ลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือ
บ าเหน็จพิเศษ (รายเดือนถึงแก่กรรม) 

15  วัน - 

33. 

การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณี
ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถึงแก่กรรม) 
 

15  วัน - 

34. 

การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณี
ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจาก
การปฏิบัติงานในหน้าที่) 

15  วัน - 

35. 
การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ า
หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

15  วัน - 

36. 
การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของ
ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15  วัน - 

                                         
                        
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                       ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2559 
            

          
            (ลงชื่อ) 

                  (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


