
ระยะเวลาการปรับลดขั้นตอน  และระยะการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
เทศบาลตําบลกานเหลือง  อําเภอแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

 
ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ

ใหบริการ 
หมายเหตุ 

 
๑ 

กองคลัง 
การจัดเก็บภาษีปาย 

 
๑.ผูมีหนาที่เสียภาษีปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษี  
(ภ.ป. 1)  พรอมเอกสารประกอบ 
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
๓. ผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระเงินและ 
รับใบเสร็จรับเงิน   (ภ.ป. ๗)   

 
๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บาน 
๒. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายปที่ผานมา  (ภ.ป. ๗)   

 
๕ นาท/ีราย 

 
กรณีรายเกา 

๒ การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที ่ ๑. ผูปนเจาของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน  
(ภ.บ.ท.๕)  
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
๓. ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษี  (ภ.บ.ท.๕) 

๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บาน 
๒. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองที่ปที่ผานมา  
(ภ.บ.ท.๕) 

๕  นาท/ีราย กรณีรายเกา 

๓ การจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 
 
 
 
 

๑.ผูมีหนาที่ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินย่ืนแบบ
แสดงรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด. ๒) 
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
๓. ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินชําระเงิน  
และรับใบเสร็จรับเงิน   (ภ.ร.ด. ๑๒) 

๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บาน 
๒. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดินปที่ผาน
มา  (ภ.ร.ด. ๑๒) 

๕ นาท/ีราย กรณีรายเกา 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบรกิาร เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ

ใหบริการ 
หมายเหตุ 

 
๔ 

กองชาง 
ขออนุญาตกอสรางอาคาร 

 
๑. ผูขอย่ืนคําขออนุญาตกอสรางอาคารตามแบบคํา
ขออนุญาตกอสรางอาคาร  รื้อถอน  ดัดแปลง  
(แบบ ข. ๑) พรอมเอกสารประกอบ 
๒.  นายตรวจ ตรวจสอบ  เอกสารเบื้ องตน /
ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
๓. นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
๔. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร 

 
๑. คําขออนุญาต  (แบบ  ข  ๒) 
๒. แผนผังบริเวณแบบแปลน  ๕  ชุด  
๓. รายการคํานวณ  ๑  ชุด  (เฉพาะอาคารบาง
ประเภท 
๔. สําเนาใบประกอบวิชาชีพของผูออกแบบ  
(กรณีอาคารควบคุมตามกฎหมายวิชีพ 
๕. เอกสารการตรวจสอบการคํานวณ (อาคาร  ๗  
ประเภท)  โดยวุฒิวิศวกร 
๖. หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคาร
ในที่ดิน 
  - กรณีผูขออนุญาตกอสรางในที่ดินของผูอื่น 
  - กรณีเจาของที่ดินเสียชีวิตและมีทายาทหลาย
คน  และเขาไมไดจัดการมรดก 
๗. สําเนาโฉนดที่ดิน/สส.  ๓/ส.ค.  ๑ 
๘. หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคาร
ติดเขตที่ดินผูอื่น 
๙. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีตัวแทนเจาของ
อาคารเปนผูขออนุญาต 
๑๐. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลออกใหไมเกิน  ๖  เดือน 

 
๓ ๐  วั น / ร า ย  
( ก ร ณี ผู ข อ
อนุญาตใชแบบ
กอสร างอาคาร
ของกรมโยธา ธิ
การและผังเมือง
ห รื อ แ บ บ ข อ ง
องคการปกครอง
สวนทอง ถ่ิน น้ัน
ร ะ ย ะ เ ว ล า
ใหบริ การ   ๑๐  
วัน/ราย 

 

 
 

 
 



-๓- 
ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ

ใหบริการ 
หมายเหตุ 

๕ การขออ นุญาตรื้ อถอน
อาคาร 

๑. ผูขอย่ืนคําขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาตรื้อถอน
อาคารตามแบบคําขออนุญาตกอสรางอาคารรื้อ
ถอน  ดัดแปลง (แบบ ข. ๑)  พรอมเอกสาร
ประกอบ 
๒. นายตรวจ  ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน/
ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
3. นายชาง/วิศวกรตรวจ พิจารณาแบบ 
4. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร 
 
 

๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานของผูขออนุญาต 
๒. สําเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ต้ังของอาคารที่ขอ
อนุญาตรื้อถอนขนาดเทาตนฉบับทุกหนา 
๓. หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกร
ควบคุมของผูออกแบบ  ข้ันตอนวิธีการ  และสิ่ง
ปองกัน  วัสดุรวงหลนในการรื้อถอนอาคาร  (กรณี
ที่เปนอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปน
วิศวกรควบคุม) 
๔. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผูควบคุม
งาน  (แบบ น.๔) 

๕  นาท/ีราย กรณีรายเกา 

๖ ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ๑. ผูขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ตามแบบคําขอกอสรางอาคารรื้อถอน  ดัดแปลง  
(แบบ  ข.๑)  พรอมเอกสารประกอบ 
๒. นายตรวจ  ตรวจสอบ  เอกสารเบื้องตน/ 
ตรวจสอบสถานที่ / ตรวจสอบผั ง เ มื อ งและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
๓. นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
๔. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร 

๑. คําขออนุญาต  (แบบ  ข  ๒) 
๒. แผนผังบริเวณแบบแปลน  ๕  ชุด  
๓. รายการคํานวณ  ๑  ชุด  (เฉพาะอาคารบาง
ประเภท 
๔. สําเนาใบประกอบวิชาชีพของผูออกแบบ  (กรณี
อาคารควบคุมตามกฎหมายวิชีพ 
๕. เอกสารการตรวจสอบการคํานวณ (อาคาร  ๗  
ประเภท)  โดยวุฒิวิศวกร 
๖. หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคาร
ในที่ดิน 
  - กรณีผูขออนุญาตกอสรางในที่ดินของผูอื่น 
  - กรณีเจาของที่ดินเสียชีวิตและมีทายาทหลาย
คน  และเขาไมไดจัดการมรดก 
๗. สําเนาโฉนดที่ดิน/สส.  ๓/ส.ค.  ๑ 

๑๐ วัน/ราย    



-๔- 
ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ

ใหบริการ 
หมายเหตุ 

   ๘. หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารติด
เขตที่ดินผูอื่น 
๙. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีตัวแทนเจาของ
อาคารเปนผูขออนุญาต 
๑๐. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ออกใหไมเกิน  ๖  เดือน 

  

 
๗ 

ดานกองสาธารณะสุขฯ 
ขออนุญาตประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
 
 

 
๑. ผูขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาตประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ        (แบบ  ก.อ.  ๑) 
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพื้นที่  และสถานที่ต้ัง
ประกอบกิจการ  แลวพิจารณาออกใบอนุญาต  
(แบบ ก.อ.๒) 

 
๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานของผูขออนุญาต 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานผูจัดการ  หากไม เปนบุคคลคน
เดียวกับผูถือใบอนุญาต 
๓. สําเนาทะเบียนบานที่ ใช เปนที่ ต้ั งสถานที่
ประกอบการ 
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูแทนนิติ
บุคคล  (กรณีผูขอเปนนิติบุคคล) 
๕. สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารที่ใชแสดงวา
อาคารที่ใชเปนสถานประกอบการไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
๖. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูมอบและผูรับมอบกรณีผูรับใบอนุญาต
ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง 
 
 

 
๒๐  วัน/ราย 

 
กรณีรายใหม- 



-๕- 
ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ

ใหบริการ 
หมายเหตุ 

๘ ขออนุญาตจัดต้ังสถานที่
จํ าหน า ยอาหา รหรื อที่
สะสมอาหาร  (พื้นที่เกิน 
๒๐๐ ตร.ม.)  

๑. ผูขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาตจัดต้ังสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  (แบบ  ส.อ.๑)  
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร 
๓. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพื้นที่  และสถานที่
จําหนายอาหารแลวพิจารณาออกหนังสือรับรอง
การแจงจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร  (แบบส.อ.๒) 

๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานของผูขออนุญาต 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานผูจัดการ หากไม เปนบุคคลคน
เดียวกับผูถือใบอนุญาตประกอบการ 
๓. สําเนาทะเบียนบานที่ใชเปนที่ต้ังสถานที่ 
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติ
บุคคล  (กรณีผูขอเปนนิติบุคคล) 
๕. สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารที่ใชแสดงวา
อาคารที่ใชเปนสถานประกอบการไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมายอาคาร 
๖. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูมอบและผู รับมอบกร ณีผู ขอรั บ
ใบอนุญาตไมสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง 
 

๒๐  วัน/ราย  

๙ ขออนุญาตจัดต้ังตลาด ๑. ผูขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาตจัดต้ังตลาด  (แบบ  
ต.ล.๑, ต.ล.๒,ต.ล.๓ )  
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร 
๓. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพื้นที่  และสถานที่
จัดต้ังตลาด   (แบบ  ต.ล.๑, ต.ล.๒,ต.ล.๓ ) 

๑. แบบขออนุญาตการจัดต้ังตลาด  (แบบ  ต.ล.๑, 
ต.ล.๒,  และ  ต.ล.๓ ) 
๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานของผูขออนุญาต 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

๓๐  วัน/ราย  

 
 
 



-๖- 
ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ

ใหบริการ 
หมายเหตุ 

๑๐ ขออนุญาตจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ 

๑. ผูขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาตจําหนายสินคาใน
ที่หรือทางสาธารณะ    (แบบ  ส.ณ. ๑)  
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพื้นที่และสถานที่
จําหนายสินค าในที่หรือทางสาธารณะ ออก
ใบอนุญาตฯ(แบบ ส.ณ.๒)  
 

๑.  สํ า เนาบั ตรประจํ า ตัวประชาชนผู ขอรั บ
ใบอนุญาต 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูชวยจําหนาย 
๓. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวกไมสวมแวน 
ของผูรับใบอนุญาต และผูชวยจําหนายคนละ ๓ 
รูป  
๔. ใบรับรองแพทยของผูรับใบอนุญาต  และผูชวย
จําหนาย 
๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังที่จําหนายสินคา  (กรณี
เรขายไมตองมีแผนที่) 

๒๐  วัน/ราย  

๑๑ ขออนุญาตกําจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย 

๑. ผูขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาต (แบบ  สม. ๑)  
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. เจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตฯ 
(แบบ สม.๒)  
 

๑. บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจพรอมสําเนา 
๒. ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติ
บุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
๔. หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีเจาของกิจการไม
มาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 
๕. ใบรับรองแพทย 

๒๐  วัน/ราย  

 
 

 
 
 



-๗- 
ลําดับท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ

ใหบริการ 
หมายเหตุ 

 
๑๒ 

สํานักปลัด  
การย่ืนขอรับเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ผูสูงอายุและผูพิการ 

 
๑. เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติผูสูงอายุและผู
พิการ 
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. พิจารณาอนุมั ติเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพตาม
รายช่ือ 
๔. เบิกจายเงินสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ 
 

 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. สมุดประจําตัวคนพิการ 
๔. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถมารับไดดวย
ตนเอง) 
๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ 

 
๗  วัน/ราย 

 

๑๓ การรับแจงเรื่องราว                  
รองทุกข 
 
 

๑.  ย่ืนคํารอง 
๒.  เสนอเพื่อพิจารณา 
๓.  แจงผลดําเนินงาน 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หนังสือคํารอง 

๗  วัน/ราย  

๑๔ การสนับสนุนนํ้าอุปโภค
บริโภค 

๑.  ย่ืนคํารอง 
๒.  เสนอเพื่อพิจารณา 
๓.  แจงผลดําเนินงาน 

๑. หนังสือคํารอง ๓  ชม./ราย  

๑๕ การชวยเหลือสาธารณภัย
ตางๆ 

๑. ผูประสบภัย  แจงความประสงคหรือเทศบาลไดรับ
แจงจากบุคคลอ่ืน 
๒. ประสานรายละเอียด ขอมูล สถานท่ีเพ่ือใหบริการ 

 ทันทีท่ีไดรับแจง  

 
 

 
 
 
 
 
 



-๘- 
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ใหบริการ 
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๑๖ กองการศึกษา 
ดานการจดทะเบียน   
พาณิชย 
 
 
 

๑.ผูอนุญาตย่ืนคําขอ กรอกแบบฟอรม 
   ตามแบบ ทพ. 
๒.นายทะเบียน  ตรวจสอบเอกสาร   
   หลักฐาน ออกเลขรับคําขอ 
๓.เรียกเก็บ คาธรรมเนียม/ออก  
  ใบเสร็จรับเงิน 
๔.ออกใบทะเบียนพาณิชย 
๕.รับใบทะเบียนพาณิชย 

 เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย(ต้ังใหม) 
๑. คําขอจดทะเบียนพาณิชย(แบบทพ.) 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ 
๓. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ 
๔. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาของบาน 
ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม  ดังน้ี 

(๔.๑) หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ต้ัง
สํานักงานแหงใหม 
    (๔.๓) สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูให
ความยินยอมเปนเจาบานหรือสําเนาสัญญาเชาโดย
ใหมีผูใหความยินยอมเปนผูเชาหรืเอกสารสิทธ์ิอยาง
อื่นหรือ เอกสารสิท ธ์ิอย างอื่นที่ ผู เ ปนเจ าของ
กรรมสิทธ์ิเปนผูใหความยินยอม 

(๔.๓) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใชประกอบพาณิช
กิจและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป 

(๕) หนังสือมอบอํานาจ(ถาม)ี 
(๖) สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ(ถาม)ี 
(๗) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผน
ซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดีทัศน ดีวีดี หรือแผน
วีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให
สงสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผู
จําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธ์ิ
ของสินคาที่ขายหรือใหเชาหรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวลรัษฏากรหรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ตางประเทศ 

 
๓๐  นาท/ีราย 
 

 



-๙- 
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ใหบริการ 
หมายเหตุ 

  
 
 

   (๘)  กรณีประกอบพาณิชยกิจการคาอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณีใหตรวจสอบและ
เรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนโดยเชิญผูประกอบ
พาณิชยกิจมาใหขอเท็จจริงของแหลงที่มาของเงินทุน
หรือช้ีแจงเปนหนังสือพรอมแนบหลักฐานดังกลาว
แทนก็ได 
 
 

 
 

 

 


