คู่มอื การให้บริการประชาชน
“ทีมงานคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการประจา พนักงาน ลูกจ้าง มีการ
บริ ห ารงานที่ โ ปร่ ง ใส ได้ ทุ่ ม เททั้ ง แรงกายและแรงใจ ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ความ
เจริญก้าวหน้ามาสู่ท้องถิ่นของเรา ตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบาย มี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดี เพราะสิ่งที่มุ่งหวัง คือ
ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ในทุ ก ๆ ด้ า น ของประชาชน ประชาชนต้ องได้ รั บ บริ ก าร
สาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ากว่าเดิมมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อ
ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด”

องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย

องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5312 3039 โทรสาร 0 5312 3039 ต่อ 25

ข้อมูลทั่วไป
1. ที่ตั้ง ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอพร้าวห่าง
จากที่ว่าการอาเภอพร้าว ประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ โดยใช้สันเขาเป็นแนวเขตแดน
ทิศตะวันออก
ติดต่อตาบลป่าไหน่และตาบลเวียง โดยใช้แนวสันเขาและที่นาเป็นแนวเขตแดน
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลบ้านโป่งโดยใช้สนั เขาและทีน่ าเป็นแนวเขตแดน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอเชียงดาวโดยใช้สันเขาและทีน่ าเป็นแนวเขตแดน
2. เนื้อที่ประมาณ 58,316 ไร่ 93.06 ตารางกิโลเมตร
3. ภูมิประเทศ เป็นที่ราบสลับภูเขาและเชิงเขา อยู่ในชั้นความสูง 439 – 1,342 เมตร
ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงทางทิศเหนือมาทิศใต้ ทิศตะวั นตกลงทิศตะวันออก ลักษณะเป็นพื้นที่
ราบอยู่ทางตอนกลางของตาบลเป็นที่ราบตามแม่น้าแม่งัด ซึ่งเป็นลาน้าสายหลักของตาบลและ
ลาน้าแม่โก๋นผ่านอีกทางส่วนหนึ่ง ทางด้านตะวันออกเป็นลาน้าสายหลักอีกส่วนหนึ่งด้วย
4. จานวนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองปิด
หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้
หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะเกี๋ยง
หมู่ที่ 5 บ้านสันปง
หมู่ที่ 6 บ้านขามสุ่ม
หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย
หมู่ที่ 8 บ้านศรีค้า
หมู่ที่ 9 บ้านต้นโชค
หมู่ที่ 10 บ้านหนองครก
หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า
หมู่ที่ 12 บ้านแม่ปาคี
หมู่ที่ 13 บ้านโป่งเย็น
หมู่ที่ 14 บ้านผาแดง
หมู่ที่ 15 บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
5. ประชากร มี จ านวน 6,469 คน แยกเป็ น ชาย
3,222 คน หญิง 3,247 คน จานวนครัวเรือน 2,314
ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

๑๕. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนยื่นแบบคาร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย
ขั้นตอนที่ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าหน้าที่เสนอแบบคาร้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ขั้นตอนที่ ๔ เสนอแบบคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นลงนามอนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
๒. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันตัวจริงแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
๑๖. การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ (เฉพาะกรณีย้ายภูมิลาเนา)
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนยื่นแบบคาร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย
ขั้นตอนที่ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าหน้าที่เสนอแบบคาร้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ขั้นตอนที่ ๔ เสนอแบบคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นลงนามอนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวคนพิการตัวจริงแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
๒. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนามใบอนุญาต
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
๒. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอ
3. สาเนาทะเบียนบ้านที่ขอน้า และสัญญาซื้อ – ขาย หรือสาเนาโฉนดที่ดินหน้า –
หลัง
๑๓. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ แสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ทั้งรับด้วยตนเองหรือมอบอานาจ)
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๓ ลงลายมือชื่อรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับเบี้ยยังชีพหรือของผู้ได้รับมอบอานาจ
๑๔. การจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ประสงค์ ขอรับใบทะเบียนพาณิ ช ย์ยื่นค าขออนุญาตต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมรับชาระ
เงินและออกใบเสร็จรับเงิน
ขั้นตอนที่ ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอนายทะเบียนพาณิชย์พิจารณาลงนามรับรอง
คาขอและลงนามใบอนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์
ขั้นตอนที่ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบทะเบียนพาณิชย์แก่ผู้ยื่นคาขอ
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์
๒. สาเนาทะเบียนบ้านที่ประกอบการพาณิชย์
๓. กรณีที่ตั้งกิจการเป็นของบุคคลอื่น ให้มีสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียน
บ้านของเจ้าบ้านพร้อมรับรองสาเนาโดยเจ้าบ้านว่ายินยอมให้ประกอบกิจการประกอบด้วย

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบตั ิในการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสันทราย
๑. งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ แจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๒ ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๓ รายงานผลการตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ทราบ
และแจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๑๕ วันทาการ
เอกสารประกอบ
๑. บัตรประจาตัวประชาชน
๒. งานสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ยื่นคาร้องขอสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ ๒ เสนอเรื่องต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ
เอกสารประกอบ
๑. บัตรประจาตัวประชาชน

๓. งานช่วยเหลือ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุสาธารณภัยเข้าสารวจพื้นที่และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ขั้นตอนที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจ
ขั้นตอนที่ ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบต่อไป
เอกสารประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายภาพความเสียหาย
๔. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อ
สุขภาพ (แบบ ก.อ.๑)
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่ และสถานที่ตั้งประกอบ กิจการ แล้ว
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ (แบบ ก.อ.๒)
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
๒. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบ หากไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ถือใบอนุญาต
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ
๔. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
๕. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถาน
ประกอบการสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร
๖. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง

๑๑. การอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารรื้นถอน ดัดแปลง (แบบ ข.๑) พร้อมเอกสาร
ขั้นตอนที่ ๒ นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง และ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ขั้นตอนที่ ๓ นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ
ขั้นตอนที่ ๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและ
เจ้าของที่ดิน อย่างละ 2 ชุด
๒. สาเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้า (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดินหรือสาเนาสัญญาเช่าที่ดิน) จานวน 1 ชุด
๓. แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบอย่างละ 5 ชุด
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
เอกสารประกอบการพิจารณาเฉพาะเรื่อง
1. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
2. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
3. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
4. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว (กรณีที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)
5. รายการคานวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อนสร้างด้วยวัตถุถาวร
และทนไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
6. แบบระบบบาบัดน้าเสียสาหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ
หรืออื่นๆ)
๑๒. การอนุญาตใช้น้าประปา
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ยื่นแบบคาร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของแบบคาร้องและเอกสาร
ประกอบการยื่น

๙. การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
บารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๑๑)
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุงท้องที่ปีผ่านมา (ภ.บ.ท.๑๑)
๑๐. การจัดเก็บภาษีป้าย
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อม
เอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป.๗)

๕. การขออนุญาตตั้งตลาด
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้ น ตอนที่ ๑ ผู้ ป ระสงค์ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ตลาดยื่ น ค าขอต่ อ เจ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นตามแบบ ตล.๑
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคา
ขอ
ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต ตามแบบ ตล.๒
ขั้นตอนที่ ๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นทาหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบและให้ มารับ
ใบอนุญาต
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้ยื่นคาร้องขอจัดตั้งตลาดชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน ๑๕
วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. แผนผังแสดงการจัดสถานที่ภายในและบริเวณตลาด
๒. หลักฐานแสดงว่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้เป็นตลาดได้ทาการก่อสร้างโดย
ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๓. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตและ ของ
ผู้จัดการตลาด
๔. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นนิติ
บุคคล
๕. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้มอบอานาจและของผู้รับ มอบ
อานาจกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคาขอด้วยตนเองได้

๖. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ ส.อ.๑
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่ และสถานที่จาหน่ายอาหาร
ขั้นตอนที่ ๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารตามแบบ ส.อ.๒
ขั้นตอนที่ ๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นทาหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบและให้มารับ
ใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียม
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
๒. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ถือใบอนุญาตประกอบการ
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่
๔. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
๕. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถาน
ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร
๖. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง

๗. การขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(แบบ ส.ณ.๑)
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่ และสถานที่จาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะแล้วพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ตามแบบ ส.ณ.๒
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจาหน่ายฯ
๓. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด ๑x๑.๕ นิว้ ของผู้รับ
ใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่ายคนละ ๓ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย
๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจาหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่)
๘. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒)
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
โรงเรือน (ภ.ร.ด.๑๒)
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.๑๒)

