
 
 

 

       ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
      เร่ือง    การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 

 ************************** 
  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ไดมี้ค าสั่งแต่งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะ 
เวลาการปฏิบติัราชการเพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการประชาชนในเร่ืองต่างๆ  นั้น 

  เพื่อใหก้ารบริการประชานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
แคนเหนือจึงก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการประชาชน  ดงัน้ี 
 
   (เดิม) ลดขั้นตอน 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

  

งานบริการ เอกสารทีใ่ช้ติดต่อ  ขั้นตอนการให้บริการ ใช้เวลา และระยะเวลา หมายเหตุ 

   ประมาณ การให้บริการ  
1.ภาษบี ารุงท้องที่        
1.1 ภาษีช าระตามปกติ 1.ใบเสร็จรับเงินของ 1.ยื่นเอกสาร 8 นาที/ราย 3 นาที/ราย ส่วนการคลงั  
 ปีท่ีผา่นมา 2.ตรวจสอบการใช ้     
  ประโยชนจ์ากท่ีดิน     
  3.ออกใบเสร็จรับเงิน     
1.2 กรณีประเมินใหม่ 1.ส าเนาทะเบียนบา้น 1.ยื่นค าร้อง 8 นาที/ราย 3 นาที/ราย ส่วนการคลงั  
 2.ส าเนาบตัรประจ า 2.ตรวจสอบเอกสาร     
 ตวัประชาชน 3.ออกใบเสร็จรับเงิน    มีการ 
 3.ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ     ประเมิน 
 4.ส าเนาหนงัสือ     ภาษี 
 เปล่ียนแปลงเจา้ของ           ทุกรอบ 
 ท่ีดิน      4 ปี 
2.ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ       
2.1 กรณีประเมินใหม่ 1.ส าเนาทะเบียนบา้น 1.ยื่นแบบประเมินภาษี 10 นาที/ราย 3 นาที/ราย ส่วนการคลงั  
 2.แผนท่ีตั้งพอสังเขป 2.ตรวจสอบเอกสาร     
 3.หนงัสือมอบอ านาจ 3.ประเมินภาษี     
 (กรณีไม่มาดว้ยตนเอง) 4.ออกใบเสร็จรับเงิน     
 4.เอกสารท่ีดิน      
2.2 กรณีแจง้ใหม่ 1.ส าเนาทะเบียนบา้น 1.ยื่นแบบประเมินภาษี 8 นาที/ราย 3 นาที/ราย ส่วนการคลงั  
 2.แผนท่ีตั้งพอสังเขป 2.ตรวจสอบเอกสาร     
 3.หนงัสือมอบอ านาจ 3.ประเมินภาษี     
 (กรณีไม่มาดว้ยตนเอง) 4.ออกใบเสร็จรับเงิน     
 4.เอกสารท่ีดิน      
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   (เดิม) ลดขั้นตอน 
หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

  

งานบริการ เอกสารทีใ่ช้ติดต่อ  ขั้นตอนการให้บริการ ใช้เวลา และระยะเวลา หมายเหตุ 

   ประมาณ การให้บริการ  
3.ภาษป้ีาย        
1.1 ป้ายเดิม 1.ใบเสร็จรับเงินของ 1.ยื่นแบบประเมินภาษี 10 นาที/ราย 3 นาที/ราย ส่วนการคลงั 1.ระยะเวลา 
 ปีท่ีผา่นมา 2.ตรวจสอบเอกสาร    ท่ียื่นช าระ 
 2.ส าเนาบตัรประจ าตวั 3.ออกใบเสร็จรับเงิน    ภาษี 
 ประชาชน พร้อมแจง้นดัตรวจสอบ    2.หากพน้ 
 3.ส าเนาทะเบียนบา้น 4.ตรวจสอบโรงเรือน    ก าหนดจะ 
 หรือหนงัสือรับรอง และท่ีดิน    ตอ้งเสียภาษี 
 การจดทะเบียน     ร้อยละ 2 ต่อ 
 4.แผนท่ีตั้งพอสังเขป     เดือนของ 
 5.หนงัสือมอบอ านาจ     จ านวนท่ีตอ้ง 
3.2ป้ายใหม่ 1.ส าเนาบตัรประจ าตวั 1.ยื่นแบบประเมินภาษี 10 นาที/ราย 3 นาที/ราย ส่วนการคลงั เสียภาษี 
 ประชาชน 2.ตรวจสอบเอกสาร     3.หากแจง้เท็จ 
 2.ส าเนาทะเบียนบา้น 3.ขอเอกสารหลกัฐาน    หรือละเลย 
 หรือหนงัสือรับรอง เพ่ิมเติม ออกส ารวจ    ไม่แสดง 
 การจดทะเบียน ตรวจสอบป้าย    รายการตอ้ง 
 3.แผนท่ีตั้งพอสังเขป 4.ค านวณภาษี แจง้ให ้    ระวางโทษ 
 4.หนงัสือมอบอ านาจ ผูแ้จง้ภาษีทราบ    ปรับ  
  5.ออกใบเสร็จรับเงิน     5,000-50,000 
      บาท 
4.ขออนุญาตก่อสร้าง      -ลกัษณะ 
อาคาร      อาคารท่ีตอ้ง 
กรณีทัว่ไป 1.ส าเนาบตัรประจ าตวั 1.ขั้นตอนตรวจสอบ 7 วนั/ราย 3 วนั/ราย ส่วนโยธา ยื่นรับใบ 
 ประชาชน เอกสาร/พ้ืนท่ีก่อสร้าง    อนุญาต 
 2.ส าเนาทะเบียนบา้น 2.ขั้นตอนการพิจารณา    1.อาคาร 
 หรือหนงัสือรับรอง ออกใบอนุญาต    ก่อสร้าง 
 การจดทะเบียน(กรณี     ใหม่ 
 เป็นนิติบุคคล)     2.ดดัแปลง 
 3.ส าเนาบตัรขา้ราชการ     ต่อเติม 
 ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น     3.ก่อสร้าง 
 4.ค าร้องขออนุญาต     อาคาร 
 ก่อสร้าง     ดดัแปลงผิด 
 5.แบบแปลนบา้น     ไปจากใบ 
 6.เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน     อนุญาต 
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   (เดิม) ลดขั้นตอน 
หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

  

งานบริการ เอกสารทีใ่ช้ติดต่อ  ขั้นตอนการให้บริการ ใช้เวลา และระยะเวลา หมายเหตุ 

   ประมาณ การให้บริการ  
  7.กรณีสร้างอาคารใหม่     4.ร้ือถอน 
 ในท่ีดินของคนอ่ืน     อาคาร 
 (หนงัสือยินยอม)     5.ดดัแปลง 
กรณีก่อสร้างตามแบบ 1.ส าเนาบตัรประจ าตวั 1.ขั้นตอนตรวจสอบ 7 วนั/ราย 3 วนั/ราย ส่วนโยธา ท่ีจอดรถ 
ของกรมโยธาธิการและ ประชาชน เอกสาร/พ้ืนท่ีก่อสร้าง    ทางเขา้-ออก 
ผงัเมือง 2.ส าเนาทะเบียนบา้น 2.ขั้นตอนการพิจารณา     
 หรือหนงัสือรับรอง ออกใบอนุญาต     
 การจดทะเบียน(กรณี      
 เป็นนิติบุคคล)      
 3.ส าเนาบตัรขา้ราชการ      
 ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น      
 4.ค าร้องขออนุญาต      
 ก่อสร้าง      
 5.แบบแปลนบา้น      
 6.เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน      
 7.กรณีสร้างอาคารใหม่      
 ในท่ีดินของคนอ่ืน      
 (หนงัสือยินยอม ส าเนา      
 เอกสารสิทธ์ิใหเ้จา้ของ      
 ท่ีดินรับรอง)      
 8.อาคารก่อสร้างเป็น      
 คอนกรีตทนไฟหรือ      
 อาคารพิเศษ      
 9.อาคารท่ีอยูใ่นการ      
 ควบคุมตาม พ.ร.บ.      
 วิศวกรรม ตอ้งมี      
 หนงัสือรับรองจาก      
 วิศวกรรมควบคุม      
5.สนับสนุนน ้าอุปโภค  1.ยื่นหนงัสือขอความ 1 วนั 2 ชม./ราย งานป้องกนัฯ  
บริโภค  ประสงค ์   ส านกัปลดั  
  2.เสนอผูบ้ริหาร     
  3.พิจารณาใหก้าร     
  ช่วยเหลือ     
  4.แจง้เจา้ตวัทราบ     
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   (เดิม) ลดขั้นตอน 

หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

  

งานบริการ เอกสารทีใ่ช้ติดต่อ  ขั้นตอนการให้บริการ ใช้เวลา และระยะเวลา หมายเหตุ 

   ประมาณ การให้บริการ  
6.ช่วยเหลือสาธารณภัย  1.รับแจง้เร่ือง 1 ชม. ในทนัที งานป้องกนัฯ  
  2.เสนอผูบ้ริหาร   ส านกัปลดั  
  3.พิจารณาใหก้าร     
  ช่วยเหลือ     
  4.แจง้เจา้ตวัทราบ     
7.รับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์  1.รับเร่ืองร้องทุกข ์ 30 วนั แจง้ตอบรับการ ส านกัปลดั  

  2.เสนอผูบ้ริหาร  ด าเนินการใหผู้ ้   
  3.พิจารณาใหก้าร  ร้องเรียนทราบ   
  ช่วยเหลือ  ภายใน 15 วนั   
  4.แจง้เจา้ตวัทราบ     
 8.การขออนุญาตประกอบ       
กจิการที่เป็นอนัตรายต่อ       
สุขภาพ (130 ประเภท)       
กรณีขออนุญาตใหม่ 1.ส าเนาบตัรประจ าตวั 1.ยื่นแบบค าร้องการ 20 วนั/ราย 5 วนั/ราย ส่วนโยธา  
 ประชาชน ขออนุญาต     
 2.ส าเนาทะเบียนบา้น 2.ตรวจสอบเอกสาร     
 3.แบบค าร้องการ 3.พิจารณาออกใบ     
 ขออนุญาต อนุญาต     
กรณีต่อใบอนุญาต 1.ส าเนาบตัรประจ าตวั 1.ยื่นแบบค าร้องการ 20 วนั/ราย 5 วนั/ราย ส่วนโยธา  
 ประชาชน ขอต่อใบอนุญาต     
 2.ส าเนาทะเบียนบา้น 2.ตรวจสอบเอกสาร     
 3.แบบค าร้องการ 3.พิจารณาการออก     
 ขออนุญาต ใบอนุญาต     
 4.แบบค าร้องส าหรับ      
 ผูป้ระกอบการ      
 5.ส าเนาหนงัสือรับรอง      
 การจดทะเบียนเป็น      
 นิติบุคคล(กรณีเป็น      
 นิติบุคคล)      
 6.ส าเนาใบอนุญาตปีท่ี      
 ผา่นมา      
9. การขออนุญาตจดัตั้ง       
ตลาด       
-ขออนุญาตใหม่/ 1.ส าเนาบตัรประจ าตวั 1.ยื่นค าขออนุญาต/ต่อ 20 วนั/ราย 1 วนั/ราย ส่วนการคลงั  
ต่อใบอนุญาต ประชาชน ใบอนุญาต     
 2.ส าเนาทะเบียนบา้น 2.ตรวจสอบเอกสาร/     
  3.ค าขออนุญาตแบบ ตล. พ้ืนท่ีก่อสร้าง     
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   (เดิม) ลดขั้นตอน 
หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

  

งานบริการ เอกสารทีใ่ช้ติดต่อ  ขั้นตอนการให้บริการ ใช้เวลา และระยะเวลา หมายเหตุ 

   ประมาณ การให้บริการ  
  3. ขั้นตอนการพิจารณา     
  ออกใบอนุญาต/ต่อใบ     
  อนุญาต     
10.การขออนุญาตจดัตั้ง       
สถานที่จ าหน่ายอาหาร       
สถานที่สะสมอาหาร       
(พื้นที่เกนิ 20 ตร.ม.)       
-ขออนุญาตใหม่/ 1.ส าเนาบตัรประจ าตวั 1.ยื่นค าขออนุญาต/ต่อ 20 วนั/ราย 1 วนั/ราย ส่วนการคลงั  
ต่อใบอนุญาต ประชาชน ใบอนุญาต     
 2.ส าเนาทะเบียนบา้น 2.ตรวจสอบเอกสาร/     
  3.ค าขออนุญาตจดัตั้ง พ้ืนท่ีก่อสร้าง     
 สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 3.ขั้นตอนการพิจารณา     
 หรือสถานท่ีสะสม ออกใบอนุญาต/ต่อใบ     
 อาหาร อนุญาต     
 4.แผนผงัและรายการ      
 ปลูกสร้างในสถานท่ี      
 จดัตั้งตลาด      
11.การขออนุญาต       
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือ       
ทางสาธารณะ       
-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบ 1.ส าเนาบตัรประจ าตวั 1.ยื่นค าขออนุญาต/ต่อ 20 วนั/ราย 1 วนั/ราย ส่วนการคลงั  
อนุญาต ประชาชน ใบอนุญาต     
 2.ส าเนาทะเบียนบา้น 2.ตรวจสอบเอกสาร/     
  3.ค าขออนุญาตจ าหน่าย พ้ืนท่ีก่อสร้าง     
 สินคา้ในท่ีหรือทาง 3.ขั้นตอนการพิจารณา     
 สาธารณะ ออกใบอนุญาต/ต่อใบ     
 4.แผนผงัและรายการ อนุญาต     
 ปลูกสร้างในสถานท่ี      
 จดัตั้งตลาด      
12.การมอบสวัสดกิาร 1.ส าเนาบตัรประจ าตวั   9 วนั/587 ราย   1 วนั/587 ราย ส านกัปลดั  
เบีย้ยงัชีพ ประชาชน      
 2.ส าเนาทะเบียนบา้น      
 3.หนงัสือมอบอ านาจ      
 (กรณีไม่มารับดว้ย      
 ตนเอง)      
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   (เดิม) ลดขั้นตอน 
หน่วยงานที่ 
รับผดิชอบ 

  

งานบริการ เอกสารทีใ่ช้ติดต่อ  ขั้นตอนการให้บริการ ใช้เวลา และระยะเวลา หมายเหตุ 

   ประมาณ การให้บริการ  
  3. ขั้นตอนการพิจารณา     
  ออกใบอนุญาต/ต่อใบ     
  อนุญาต     
13.ส านักปลดั       
-.งานขอ้มูลข่าวสาร   1.ส าเนาบตัรประจ าตวั  10 นาที/ราย 5 นาที/ราย ส านกัปลดั  
     ประชาชน      
-บริการอินเตอร์เน็ต       
-การบริการช่วงพกั   12.00-13.00 น. 12.00-13.00 น  ส านกัปลดั,ส่วน  
  กลางวนั      การคลงั,ส่วน

โยธา 
 

14. หน่วยกู้ชีพ       
-การใหบ้ริการขอ้มูล   1.ส าเนาบตัรประจ าตวัฯ  15 นาที/ราย 5-10 นาที/ราย งานป้องกนัฯ  
ข่าวสาร     ส านกัปลดั  
-รับแจง้เหตุขอความ   20-25 นาที/ 5-15 นาที/ราย  งานป้องกนัฯ  
ช่วยเหลือ   ราย  ส านกัปลดั  
-การใหบ้ริการผูป่้วย    บริการ 24 งานป้องกนัฯ  
ฉุกเฉิน    ชัว่โมง ส านกัปลดั  

 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  เดือน กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2564 

     (ลงช่ือ)      จ่าสิบต ารวจ  ธนชั ศรีภูมิ 
                  (ธนชั ศรีภูมิ) 
      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


