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สารบัญ 

แผนผังข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติบริการประชาชน  หนา 

 สํานักการชาง----------------------------------------------------------------- 1 

สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม------------------------------------- ๙ 

 สํานักปลัดเทศบาล 

- งานรักษาความสงบ--------------------------------------------- ๑๓ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย-------------------------- ๑๕ 
กองคลัง---------------------------------------------------------------------- ๑๗ 

กองวิชาการและแผนงาน-------------------------------------------------- ๒๑ 

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน---------------------- ๒๓ 

กองสวัสดิการสังคม--------------------------------------------------------- ๓๐ 

 กองกิจการสภา-------------------------------------------------------------- ๓๒ 

 กองการศึกษา--------------------------------------------------------------- ๓๓
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน 

สํานักการชาง 

๑. การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 

ระยะเวลาดําเนินการ  11  วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ธุรการและ

งานสถาปตยกรรม

ตรวจสอบแบบแปลน

เอกสารที่เก่ียวของ 

นายตรวจเขต

ตรวจสอบแนวระยะรน

สถานที่กอสราง 

(ระยะเวลา ๒ วัน) 

งานผังเมืองตรวจสอบ

การใชประโยชนที่ดิน

แนวผังเมือง 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

งานสถาปตยกรรม

ตรวจสอบทางดาน

สถาปตยกรรม 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

งานวิศวกรรม

ตรวจสอบทางดาน

วิศวกรรม 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

หัวหนาฝายควบคุม

อาคารและผังเมือง 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

ผูอํานวยการ 

สํานักการชาง 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

 

ปลัดเทศบาล 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

เจาพนักงานทองถิ่น 

(นายกเทศมนตรี) 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

แจงเจาของอาคาร

ชําระคาธรรมเนียม

ออกใบอนุญาต 

(ระยะเวลา ๒ วัน) 
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๒. การขออนุญาตปลูกสรางอาคารทั่วไป (อาคารไมเกิน  2  ช้ัน) 

    ระยะเวลาดําเนินการ  13  วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ธุรการและ

งานสถาปตยกรรม

ตรวจสอบแบบแปลน

เอกสารที่เก่ียวของ 

นายตรวจเขต

ตรวจสอบแนวระยะรน

สถานที่กอสราง 

(ระยะเวลา ๒ วัน) 

งานผังเมืองตรวจสอบ

การใชประโยชนที่ดิน

แนวผังเมือง 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

งานสถาปตยกรรม

ตรวจสอบทางดาน

สถาปตยกรรม 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

งานวิศวกรรม

ตรวจสอบทางดาน

วิศวกรรม 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

หัวหนาฝายควบคุม

อาคารและผังเมือง 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

ผูอํานวยการ 

สํานักการชาง 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

 

ปลัดเทศบาล 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

เจาพนักงานทองถิ่น 

(นายกเทศมนตรี) 

(ระยะเวลา 2 วัน) 

แจงเจาของอาคาร

ชําระคาธรรมเนียม

ออกใบอนุญาต 

(ระยะเวลา ๓ วัน) 
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๓. การขออนุญาตปลูกสรางอาคารทั่วไป (อาคารเกิน  2  ชั้น) 

ระยะเวลาดําเนินการ  15  วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ธุรการและ

งานสถาปตยกรรม

ตรวจสอบแบบแปลน

เอกสารที่เก่ียวของ 

นายตรวจเขต

ตรวจสอบแนวระยะรน

สถานที่กอสราง 

(ระยะเวลา ๒ วัน) 

งานผังเมืองตรวจสอบ

การใชประโยชนที่ดิน

แนวผังเมือง 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

งานสถาปตยกรรม

ตรวจสอบทางดาน

สถาปตยกรรม 

(ระยะเวลา ๒ วัน) 

งานวิศวกรรม

ตรวจสอบทางดาน

วิศวกรรม 

(ระยะเวลา ๒ วัน) 

หัวหนาฝายควบคุม

อาคารและผังเมือง 

(ระยะเวลา ๒ วัน) 

ผูอํานวยการ 

สํานักการชาง 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

 

ปลัดเทศบาล 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

เจาพนักงานทองถิ่น 

(นายกเทศมนตรี) 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

แจงเจาของอาคาร

ชําระคาธรรมเนียม

ออกใบอนุญาต 

(ระยะเวลา ๓ วัน) 
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๔. การตรวจสอบอาคารเพื่อขอเลขที่อาคาร   

ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. การขอความอนุเคราะหเรื่องตางๆ  

ระยะเวลาดําเนินการ  1  วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นเอกสารชาง

ตรวจสอบ 

หัวหนาฝาย

ตรวจสอบ  

(๑ วัน) 

ผูอํานวยการ

ตรวจสอบ  

(๑ วัน) 

 

อนุญาต  

(๑ วัน) 

ยื่นคํารองหรือ

ติดตอประสาน

ดวยวาจา 

ตอบผูยื่นคํารองหรือ

ประสานดวยวาจา  

(๕ นาท)ี 

 

อนุญาต  

(๑ วัน) 
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เอกสารที่ใชในการติดตอ 

 การขออนุญาตกอสราง 

 ผูยื่นคํารองขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือ

เคล่ือนยายอาคาร  ใหยื่นคําขออนุญาตที่งานธุรการ  ฝายแบบแผนและกอสราง  

สํานักการชาง  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  พรอมเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปน้ี 

1. แบบฟอรมคําขออนุญาต 

2. แบบแปลน  แผนผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลน  จํานวน 5 

ชุด 

3. รายการคํานวณ  1  ชุด  (กรณีที่เปนอาคารที่เขาขายวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  อาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ  หรืออาคารที่กอสรางดวย

วัตถุถาวร  และวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 

4. สําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ (กรณีที่

เปนอาคารเขาขายวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สถาปตยกรรมควบคุม) 

5. สํานาโฉนด/น.ส.3/ส.ค.1 

6. หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน  (กรณีที่เจาของ

อาคารไมไดเปนเจาของที่ดินที่อาคารน้ันตั้งอยู) 

7. หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน  (กรณีที่

อาคารกอสรางชิดเขตที่ดินนอยกวา  50  เซนติเมตร)  หรือใชผนัง

รวมกัน 

8. หนังสือแสดงความเปนตัวแทนเจาของอาคาร (หรือหนังสือมอบอํานาจ 

กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 

9. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมีอํานาจลง

ช่ือแทนนิติบุคคล ผูขออนุญาต ที่ออกใหไมเกินหกเดือน 

10. หนังสือแสดวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการของนิติ

บุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
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การตรวจสอบอาคารเพื่อขอเลขที่อาคาร 

1. สําเนาใบอนุญาตกอสราง 

2.  แบบแปลนที่ไดรับอนุญาต  1  ชุด 

3.  สําเนาทะเบียนบาน 

4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5.  สําเนาเอกสารสิทธ์ิที่ดิน 

6.  บานเลขที่ใกลเคียง 

 

 หมายเหตุ 

  จากเดิม 

-  การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร  (ตามแบบบริการและแบบมาตรฐาน)

  ปรับลดลงเหลือ  11  วัน 

-  การขออนุญาตสรางอาคาร  45  วัน  

ปรับลดลงเหลือ  13  วัน 

-  การขออนุญาตสรางอาคารสูงเกิน 2 ช้ัน  45 วัน 

ปรับลดลงเหลือ  15  วัน 

-  การตรวจสอบอาคารเพื่อขอเลขที่อาคาร  5  วัน 

ปรับลดลงเหลือ  3  วัน 

-  การขอความอนุเคราะหเรื่องตางๆ  1  วัน 

ปรับลดลงเหลือ  1  วัน 

 

สอบถามรายละเอียด 

โทรศัพท  0 4374 0826 - 28  ตอ  111  และ  112 
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๖. การยื่นคํารองขออนุญาตปลูกสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร 

หนังสือรับรองส่ิงปลูกสราง  ระยะเวลาดําเนินการ  10 – 25  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับคํารองพรอมเอกสาร 

จากสํานักการชาง 

ตรวจสอบคนทะเบียนทรัพยสิน 

(ผ.ท.4,5)(2-3 นาที) 

กรณีมีในฐานขอมูล กรณีไมมีในฐานขอมูล 

 

ตรวจสอบการชําระภาษีรวมกับ 

เจาหนาที่จัดเก็บรายได 

(2-3 นาที) 

 

ตรวจสอบขอเท็จจริง 

ในพ้ืนที่ 

 (๑๐ นาที) 

 

ชําระภาษีแลว 

 

คางชําระภาษ ี

 

ยื่นแบบพรอมชําระ

ภาษี (๓-๕ นาท)ี 

สงคํารองใหสํานักการชาง

ดําเนินการขั้นตอนตอไป 

(1 นาที) 

 

ปรับขอมูลในฐานขอมูลและ

โปรแกรมสําเร็จรูป 

(5 นาที) 
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หมายเหตุ 

จากเดิม 

-  การยื่นคํารองขอหนังสือรับรองส่ิงปลูกสราง ที่ดิน  40  นาที 

   ปรับลดลงเหลือ  10 – 25  นาที 

-  การปรับขอมูลทรัพยสินของผูชําระภาษีไมถูกตอง  40  นาที 

   ปรับลดลงเหลือ  10 – 20  นาที 

 

เอกสารที่ใชในการติดตอ 

1.  สําเนาโฉนดที่ดิน  นส.3  สค.1 

2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3.  สําเนาทะเบียนบานผูยื่นคํารอง 

4.  สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว 

 5.  หลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  ไดแก   

 -  สําเนาคําส่ังศาลใหเปนผูจัดการมรดก 

 -  สําเนาหนังสือจดทะเบียนตั้งชื่อ – สกุลใหม 

 -  หนังสือมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมป 

 -  หนังสือจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน (ทด.1) 

 -  สัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ เชน สัญญาเชา ฯลฯ 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

  โทรศัพท  0 4374 0826 - 28  ตอ 106 
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แผนผงัขนัตอนการปฏิบติังานบริการประชาชน 

สาํนักการสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

 

1. การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

ระยะเวลาดําเนินการ  6 นาที – ๑ ช่ัวโมง ๓๐นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การพนหมอกควันเพื่อกําจัดยุงลาย  ระยะเวลาดําเนินการ ½ - 1 วัน 

      (กรณีมีผูปวยและการระบาดของโรค) 

 

 

 

 

 

ยื่นบัตร

ประจําคนไข 

 

ซักประวัติ

คนไข 

๑ – ๓ นาท ี

ตรวจสุขภาพ

คนไขพรอม

รับใบส่ังยา 

๓ – ๕ นาท ี

 

จายยา 

๒ นาที 

ยื่นคํารองหรือ

แจงทาง

โทรศัพท 

รายงานขอ

อนุมัติ

ผูบังคับบัญชา 

๓๐ นาที 

ดําเนินการพน

หมอกควัน 

½ - 1 วัน 

ใหคําปรึกษา/

แนะนํา/นัด 

๓ นาที 

บริการหัตถการ (๒ - ๓นาที) 

๑ – ๓ นาท ี

บริการแพทยแผนไทย (๑ – ๑.๓๐ชั่วโมง) 

๑ – ๓ นาท ี

บริการทันตกรรม(๓๐ นาที – ๑ชั่วโมง) 

๑ – ๓ นาท ี
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๓. การแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 ระยะเวลาดําเนินการ  ½ - 3  วัน 

 

 

 
 

 

 

๔. การบริการเก็บขนขยะมูลฝอยหรือก่ิงไม 

 ระยะเวลาดําเนินการ  ½ - 3  วัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ยื่นคํารองพรอม

ตรวจสอบขอมูล

และรายงานขอ

อนุมัติผูบังคับบัญชา 

ดําเนินการ

แกไขปญหา 

½ - 3  วัน 

รายงานผลตอ

ผูบังคับบัญชา 

๓๐ นาที 

ยื่นคํารองพรอม

ตรวจสอบขอมูล

และรายงานขอ

อนุมัติผูบังคับบัญชา 

ดําเนินการเก็บ

ขนขยะมูลฝอย

หรือก่ิงไม 

½ - 3  วัน 

รายงานผลตอ

ผูบังคับบัญชา 

๓๐ นาที 
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๕. การขออนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหาร   

ระยะเวลาดําเนินการ ½-3 วัน 

 

 

 

       

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

๖. การตอใบอนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหาร 

ระยะเวลาดําเนินการ 3-5วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นคํารอง 
ตรวจสอบสถาน

ประกอบการ  

½-๒วัน 

ออก 

ใบอนุญาต 

๕ วัน 

แจงผูประกอบการ

ทราบและแกไข

ภายใน ๗ วัน 

ออก 

ใบอนุญาต 

๕ วัน 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

ถูกตอง 

 

ยื่นคํารอง 
ตรวจสอบสถาน

ประกอบการ  

½-๒วัน 

ออก 

ใบอนุญาต 

๕ วัน 
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๗. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  ระยะเวลาดําเนินการ 3 – 5 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. การตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

          ระยะเวลาดําเนินการ 3 – 5 วัน 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

โทรศัพท  043740826 - 28 ตอ 119 และ 120 

 

ยื่นคํารอง 
ตรวจสอบ 

ขอมูล 

๑-๒วัน 

ออก 

ใบอนุญาต 

๓ - ๕ วัน 

 

ยื่นคํารอง 
ตรวจสอบสถาน

ประกอบการ  

(๑-๒วัน) 

ออก 

ใบอนุญาต 

(๕วัน) 

แจงผูประกอบการ

ทราบและแกไข

(ภายใน ๗ วัน) 

ออก 

ใบอนุญาต 

(๕ วัน) 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

ถูกตอง 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน 

งานรักษาความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล 

๑. การขออนุญาตใชถนน  ระยะเวลาดําเนินการ ๘ นาที 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในการยื่นคํารองจะตองติดตอขอยื่นคํารองกอนลวงหนาไมนอยกวา  7  วัน 
 การชําระคาบริการ/คาธรรมเนียม  ณ  กองคลัง 

  

เอกสารที่ใชในการติดตอ 

1.  สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือ 

2.  สําเนาทะเบียนบาน หรือ 

3.  หลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน หนังสืออนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

4.  แผนผังประกอบการขออนุญาต การแกไขปญหา 
 

สอบถามรายละเอียด 

  โทรศัพท  0 4374 0826 - 28  ตอ 315 

ยื่นคํารอง

ขออนุญาต 

ตรวจสอบ 

เอกสารหลักฐาน 

(๑ นาท)ี 

การพิจารณา 

อนุญาต/ไมอนุญาต 

- ขอใชไมเกิน ๓ วัน (๒ นาที) 

- ขอใชเกิน ๓ วัน(๑ นาท)ี 

กรณีอนุญาต 

รับหนังสืออนุญาต 

- ชําระคาธรรมเนียม (๕ นาที) 

- ติดตอประสานงาน สภ.อ.

เมืองมหาสารคาม 

หลักเกณฑ 

กรณีปดการจราจร 

- ไมปดก้ันถนน/การจราจร 

- ไมกีดขวางการจราจร/ 

การสัญจรไปมา 



คูมือประชาชน 14 

 

๒. การขออนุญาตใชเสียง  ระยะเวลาดําเนินการ  21  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 

  

 

 

 

 

ผูมาขอใชเคร่ืองขยายเสียงกรอกคํารอง/ 

ยื่นคํารอง (แบบ ฆ.ษ.๑) (๑ นาท)ี 

ขอความเห็นของเจาหนาที่ตํารวจที ่

สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม (๑๕ นาท)ี 

เจาหนาที่บันทึกตรวจสอบการขอออกใบอนุญาต 

(๒ นาที) 

เสนอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตออกคําส่ัง 

(2 นาที) 

ผูขออนุญาตรับใบอนุญาต 

(1 นาที) 

ยื่นคําขอ 

ตรวจสอบคําขอ 

พรอมเอกสาร

หลักฐาน 

 

รายงานผูบริหาร

พิจารณาส่ังการ 

(๗ วัน) 

 

ตรวจสอบ

สถานที่

ดําเนินการ 

ออกใบอนุญาต 

/ไมออกใบอนุญาต 

แจงใหผูยื่นคําขอ

ทราบ 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัดเทศบาล 

 

๑. การขอรับการสนับสนุนนํ้าอุปโภค – บริโภคระยะเวลาดําเนินการ  3  ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

๒. การขอรับการชว่ยเหลอืสาธารณภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นหนังสือ/คํารอง

ขอรับการ

สนับสนุน 

 

ผูมีอํานาจอนุมัติ  

(๓ ชั่วโมง) 

ใหการสนับสนุนทันที

ภายหลังจากการ

ไดรับอนุมัติ 

รับแจงเหตุเพลิงไหมทาง 

วิทยุ – โทรศัพท 

ในเขต หรือ นอกเขตเทศบาลฯ 

ออกระงับเหตุทันท ี

รับแจงเหตุวาตภัย 

บานพัง– ตนไมลม 

ตรวจสอบทันที 

พรอมใหการชวยเหลือเบ้ืองตน 

รับแจงเหตุอุทกภัย ตรวจสอบที่เกิดเหตุ 

พรอมใหการชวยเหลือทันที 

สาธารณภัยอ่ืนๆ 

สัตวรายเขาบาน สัตวงู มีพิษ 

ตรวจสอบที่เกิดเหตุ 

พรอมใหการชวยเหลือทันที 
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๓. การรับเรื่องราวรองทุกข (ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข/ศูนยดํารงธรรม)

ระยะเวลาดําเนินการทันที  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 สอบถามรายละเอียด 

  โทรศัพท  043740826 - 28 ตอ ๓๑๓ 

  สายดวน  1559และ 199 

 

๔. ศูนย อปพร. เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ขอสนับสนุนสมาชิก อปพร. จัดการ

จราจร/รักษาความสงบเรียบรอย  ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน 

 

 

 

 

 สอบถามรายละเอียด 

  โทรศัพท  043740826 - 28 ตอ ๓๑๕ 

  สายดวน  1559และ 199 

ยื่นหนังสือ/คํารอง

ขอรับ 

การสนับสนุน 

ผูมีอํานาจ 

พิจารณาอนุมัติ  

(๑ วัน) 

ใหการสนับสนุน

ตามวันเวลา 

ที่ขอกําหนด 

 

รับคํารองแจงเหตุ

รองทุกข 

แจงหนวยงาน

เจาของเร่ืองที่

รับผิดชอบบรรเทา

ความเดือดรอนทันท ี

หัวหนาหนวยงานที่

รับผิดชอบบรรเทาความ

เดือดรอนตามขอเท็จจริง

แลวแตลักษณะงาน 

(๑ วัน) 

แจงผลการ

ดําเนินการแก

ประชาชน 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน 

กองคลัง 

๑. การยื่นแบบเสียภาษีโรงเรือน,ปาย,บํารุงทองที่ 

      ระยะเวลาดําเนินงาน  10  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชําระภาษีพบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ 

เจาหนาที่รับแบบแจงรายการเพ่ือชําระภาษี (๑ นาท)ี 

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

คนทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔/ผ.ท.๕)(๑ นาท)ี 

ผูชําระภาษีตรวจสอบทรัพยสิน 

รวมกับเจาหนาที่ (๓ นาท)ี 

 

ทรพัยส์นิไม่ถูกตอ้ง 

 

 

ทรพัยส์นิถูกตอ้ง 

 

พบเจา้หน้าทปีรบัขอ้มูล

ใหถู้กตอ้งตาม 

ผ.ท. ๑,๒,๓ (๓ นาท)ี 

คํานวณภาษี/รับชําระ (๓๐ วินาท)ี 

ออกใบเสร็จรับเงิน (๓๐ วินาที) 

ผูชําระภาษีรับใบเสรจรับเงิน 
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๒. การปรับขอมูลทรัพยสินของผูชําระภาษีไมถูกตอง   

      ระยะเวลาดําเนินการ  10 -20  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร 

 (๕ นาท)ี 

 

กรณีขอมูลที่ดิน 

 

กรณีขอมูลโรงเรือน,ปาย 

 

ตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนที่  

(10 นาที) 

ปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสิน 

(ผ.ท.1,2,36,4) และโปรแกรม

สําเร็จรูประบบแผนที่ภาษีฯ ให

ถูกตองตามขอเท็จจริง (5 นาที) 
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๓. การขอจดทะเบียนพาณิชย  ระยะเวลาดําเนินการ ๒๗ นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใชในการติดตอขอจดทะเบียนพาณิชย 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ทะเบียนบาน ของเจาของหรือผูจัดการ

แลวแตกรณี 

๒. หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ 

๓. สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน หรือ

สําเนาสัญญาเชาโดยมีผูใหความยินยอมเปนผูใหเชา 

๔. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ 

๕. หนังสือมอบอํานาจ/สําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ 

  

 สอบถามรายละเอียด 

  โทรศัพท  0 4374 0826  ตอ ๑๐๖ 

 

ยื่นคํารองขอจด

ทะเบียนพาณิชย 

(๒ นาท)ี 

เจาหนาที่ตรวจ

เอกสาร/ตรวจสอบ

กรรมสิทธิ์ 

(๕ นาที) 

 

ลงขอมูลในระบบ 

(๑๐ นาที) 

 

เสนอนาย

ทะเบียน 

(๕ นาที) 

 

 

กรอกเอกสาร  

(๕ นาท)ี 
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๔. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด ทั้งกรณีขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใชในการติดตอ 

1. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต 

2. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานผูจัดการหากไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือ

ใบอนุญาต 

3. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 

4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทน

นิติบุคคลหากผูขอเปนนิติบุคคล 

5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารที่ใชแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการ 

สามารถใชประกอบการน้ันไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

6. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจและผูรับ

มอบ กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถมาดําเนินการดวยตนเอง 

 

ยื่นคําขอ 

ตรวจสอบคําขอ 

พรอมเอกสาร

หลักฐาน 

 

รายงานผูบริหาร

พิจารณาส่ังการ 

(๗ วัน) 

 

ตรวจสอบ

สถานที่

ดําเนินการ 

 

ออกใบอนุญาต/ไมออก

ใบอนุญาต แจงใหผูยื่น

คําขอทราบ (๒๐ วัน) 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน 

กองวิชาการและแผนงาน 

 

๑. การบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 วัน หรือ 3 วัน  (แลวแตกรณี) 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ยื่นคํารองเปนหนังสือ

ตามแบบฟอรม 

หรืออาจเขียนขึ้นเอง 

(๑-๕ นาที) 

ตรวจสอบคําขอวามี

ขอมูลขาวสาร 

อยูในความ

ครอบครองหรือไม 

(๑-๕ นาที) 

 

 

พิจารณาคําขอและ

การอนุญาต 

 

มีหนังสือแจงผูยื่นเพ่ือ

ปฏิเสธการใหขอมูล 

ภายใน ๓ วัน 

(กรณีไมอนุญาตใหขอมูล) 

 

จัดหาขอมูล/จัดทําสําเนา

และรับรองสําเนา 

ภายใน ๑ วัน 

(กรณีอนุญาตใหขอมูลได) 
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๒. บริการปดประกาศที่ดิน  ระยะเวลาดําเนินการ  10  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ 

 จากเดิม 

 -  ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ  3  วัน  หรือ  5  วัน   

  ปรับลดลงเหลือ  1  วัน  หรือ  3  วัน 

 -  ใหบริการปดประกาศที่ดิน  1  วัน  

  ปรับลดลงเหลือ  10  นาที 

 

 สอบถามรายละเอียด 

  โทรศัพท  0 4374 0826 – 28 ตอ 122 

 

 

ยื่นหนังสือจาก

สํานักงานที่ดิน

ตอเจาหนาที่ 

 

ยื่นหนังสือจาก

สํานักงานที่ดิน

ตอเจาหนาที่ 

 

ยื่นหนังสือจาก

สํานักงานที่ดิน

ตอเจาหนาที่ 

 

รายงานผลตอ

ผูบังคับบัญชา 

๓๐ นาที 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน 

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

 

๑. เกิดการแจง  ระยะเวลาดําเนินการ  10  นาที/ราย 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การแจงตาย  ระยะเวลาดําเนินการ  10 นาที/ราย 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นคํารอง 

พรอมรับบัตรคิว 

 

ตรวจสอบหลักฐาน  

(๒ นาที) 

 

เพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 

(๒ นาที) 

มอบหลักฐานคืน 

(1 นาที) 

ลงรายการในสูติบัตร 

(๕ นาที) 

 

ยื่นคํารอง 

พรอมรับบัตรคิว 

 

ตรวจสอบหลักฐาน  

(๒ นาที) 

 

จําหนายรายการ 

ในทะเบียนบาน (๒ นาที) 

มอบหลักฐานคืน 

(1 นาที) 

ลงรายการในมรณบัตร 

(๕ นาที) 
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๓. การแจงยายที่อยู (ยายออก)  ระยะเวลาดําเนินการ 10 นาที/ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การแจง้ยา้ยทอียู่ (ยา้ยเขา้)  ระยะเวลาดําเนินการ ๕ นาที/ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นคํารอง 

พรอมรับบัตรคิว 

 

ตรวจสอบหลักฐาน  

(๒ นาที) 

 

จําหนายรายการ 

ในทะเบียนบาน (๒ นาที) 

มอบหลักฐานคืน 

(1 นาที) 

ลงรายการในใบแจง

ยายที่อยู (๕ นาท)ี 

 

ยื่นคํารอง 

พรอมรับบัตรคิว 

 

ตรวจสอบหลักฐาน  

(๒ นาที) 

 

มอบหลักฐานคืน 

(๑ นาที) 

เพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 

(๒ นาที) 
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๕. การขอมบีตัรประจําตวัประชาชน  ระยะเวลาดําเนินการ ๗ นาที/ราย 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

จากเดิม 

-  แจงเกิด  20  นาที 

ปรับลดลงเหลือ  10  นาที 

-  แจงตาย  20  นาที 

 ปรับลดลงเหลือ  10  นาที 

-  แจงยายที่อยู (ยายออก)  20  นาที 

 ปรับลดลงเหลือ  10  นาที 

-  แจงยายที่อยู  (ยายเขา)  ๑0  นาที 

 ปรับลดลงเหลือ  ๕  นาที 

-  แจงยายที่อยู (ยายปลายทาง)  20  นาที 

 ปรับลดลงเหลือ  10  นาที 

-  การขอตรวจคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนราษฎร  15  นาที 

 ปรับลดลงเหลือ  10  นาที 

-  การขอมีบัตรประจําตัวประชาชน  ๑0  นาที 

 ปรับลดลงเหลือ  ๗  นาที 

 

ยื่นคํารอง 

พรอมตรวจสอบ

เอกสารและรับ        

บัตรคิว 

พิมพลายนิ้วมือ 

(2 นาที) 

 

ถายรูป  

(2 นาที) 

 

ผลิตบัตร 

(2 นาที) 

 

มอบหลักฐานคืน 

(1 นาที) 



คูมือประชาชน 26 

 

เอกสารที่ใชในการติดตอ 

การแจงเกิด 

 1.  สําเนาทะเบียนบาน 

 2.  บัตรประจําตัวประชาชน 

 3.  หนังสือรับรองการเกิด 

การแจงตาย 

1.  สําเนาทะเบียนบาน 

 2.  บัตรประจําตัวประชาชน 

 3.  หนังสือรับรองการตาย 

การแจงยายที่อยู (ยายออก) 

 1.  บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง 

 2.  สําเนาทะเบียนบาน 

การแจงยายที่อยู (ยายเขา) 

 1.  สําเนาทะเบียนบาน 

 2.  บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง 

 3.  ใบแจงยายที่อยู 

การแจงยายที่อยู (ยายปลายทาง) 

 1.  สําเนาทะเบียนบาน 

 2.  บัตรประจําตัวประชาชนเจาบาน 

 3.  บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง  

การขอมีบัตรประจําตัวประชาชน 

1.  ขอมีบัตรเปนครั้งแรก 

1.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

1.2  แสดงหลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกใหหรือนําเจาบา

หรือบุคคลที่นาเช่ือถือใหการรับรอง 
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2. ขอมีบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอายุ 

2.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1  พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

2.2  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนเดิม 

3. ขอมีบัตรกรณีไดรับการเพิ่มช่ือ 

 3.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

 3.2  แสดงหลักฐานการเพิ่มช่ือ เชน สูติบัตร 

 3.3  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ 

 3.4  นําเจาบานหรือบุคคลที่นาเช่ือถือใหการรับรอง 

4. ขอมีบัตรกรณีไดรับการยกเวน 

 ๔.๑ มีหลักฐานแสดงการไดรับการยกเวน 

    ๔.๑.๑ ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

    4.1.2  แสดงหลักฐานวาไดรับการยกเวน 

 4.2 ไมมีหลักฐานแสดงการไดรับการยกเวน 

    4.2.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

    4.2.2  แสดงหลักฐานวาไดรับการยกเวน 

    4.2.3  นําเจาบาน/บุคคลนาเชื่อถือใหการรับรอง 

5. ขอมีบัตรกรณีพนสภาพการยกเวน 

 5.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

 5.2  แสดงหลักฐานที่พนสภาพไดรับการยกเวน 

6. ขอมีบัตรครั้งแรกเกินกําหนดเวลา 

 6.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

 6.2  เปรียบเทียบคดีความผิด 

 6.3  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ 

 6.4  แสดงสูติบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให 

 6.5  นําเจาบานหรือบุคคลนาเช่ือถือใหการรับรอง 
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7. ขอมีบัตรกรณีไดสัญชาติไทย 

  7.1  ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 

 7.1.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

 7.1.2  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ 

 7.1.3  นําเจาบานหรือบุคคลนาเชื่อถือใหการรับรอง 

  7.2  โดยบดิามารดาเปนคนตางดาว 

 7.2.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

 7.2.2  แสดงหลักฐานใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

 7.2.3  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ 

 7.2.4  นําเจาบานหรือบุคคลที่นาเชื่อถือใหการรับรอง 

  7.3  โดยการแปลงสัญชาติหรือใหกลับคืนสัญชาติไทย 

 7.3.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

 7.3.2  แสดงหลักฐาน 

 7.3.3  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ 

8. ขอมีบัตรใหมกรณีบัตรหาย 

 8.1  หลักฐานการแจงความบัตรหาย 

 8.2  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

 8.3  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ 

 8.4  นําเจาบานหรือบุคคลที่นาเช่ือถือใหการรับรอง 

 8.5  แสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให 
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9. ขอมีบัตรใหมกรณีบัตรชํารุด 

 9.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

 9.2  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนเดิม 

 9.3  ใหถอยคําพนักงานเจาหนาที่ 

 9.4  นําเจาบานหรือบุคคลที่นาเช่ือถือไปใหการรับรอง 

10. ขอเปล่ียนบัตรใหม (กรณีเปล่ียนช่ือตัว/ชื่อสกุล) 

 10.1  ยื่นคํารองตามแบบ บ.ป.1 พรอมสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

 10.2  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนเดิม 

 10.3  แสดงหลักฐานการเปล่ียนชื่อตัว/ช่ือสกุล 

 

สอบถามรายละเอียด 

 โทรศัพท  0 4374 0826 - 28 ตอ 117 และ 118 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน 

กองสวัสดิการสังคม 

๑. การบริการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ/คนพิการระยะเวลาดําเนินการ  10  นาที/
ราย(ภายในวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การบริการจายเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยเอดสระยะเวลาดําเนินการ  
๔ นาที/ราย(กอนวันที่ ๑๐ ของเดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นเอกสาร 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ของบุคคล 

(๒ นาที) 

ตรวจสอบรายการในขอมูล 

(๒ นาที) 

รับหนังสือยืนยัน

การลงทะเบียน 

 

กรอกขอมูล 

(๒ นาที) 

 

รับบัตรคิว 

(๓๐ วินาท)ี 

 

ยื่นบัตร 

(๑ นาที) 

 

ลงชื่อในใบสําคัญรับเงิน 

(๓๐ วินาที) 

ตรวจสอบรายชื่อ 

(๑ นาที) 

 

รับเงิน 

(๑ นาท)ี 
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๓. จดทะเบียนแตงตั้งและเปล่ียนตัวกรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
 ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ วัน ๑ ช่ัวโมง ๑๐ นาที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นเอกสาร 

 

ตรวจสอบหลักฐาน

ตามเอกสาร 

(๓๐ นาที) 

พิมพเอกสารหนังสือแตงตั้ง 

(๓๐ นาที) 

ลงรับในทะเบียนรับ 

(๕ นาที) 

 

นําเสนอนายทะเบียน 

(ภายใน ๑ วัน) 

ออกเลขหนังสือ/ลงวันที ่

(๓ นาที) 

แจงใหรับหนังสือ 

(๒ นาที) 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน 

กองกิจการสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นคํารองพรอม

รายละเอียด 

(ระยะเวลา ๕ นาท)ี 

สงคํารองใหสํานัก

ปลัดเทศบาล 

(ระยะเวลา ๒ นาท)ี 

 

ติดตามผลตามคาํรอง 

(ระยะเวลา ๓ วัน) 

สรุปรายงานเขาที่

ประชุมผูบริหาร 

(๒ คร้ัง/เดือน) 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน 

กองการศึกษา 
 

๑. การขออนุญาตใชสถานที่ “อาคารศูนยเยาวชนเทศบาลเมือง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การขออนญุาตเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม” 

 

 

 

 

 

 

ยื่นคํารองหรือหนังสือ

ราชการ 

(๑ - ๓ นาท)ี 

เจาหนาที่รับคํารอง

หรือหนังสือราชการ 

(๑นาท)ี 

เสนอคํารอง/หนังสือ

ตอเจาหนาที่ศูนยฯ 

( ๑– ๓ นาที) 

เจาหนาที่ศูนยฯเสนอ 

ผอ.กองการศึกษา/

ผานปลัดฯ/ถงึนายกฯ/

อนุญาต (๑ วัน) 

( ๑ นาท)ี 

 

ตอบรับ/แจงใหผูขอ

อนุญาตทราบ 

( ๑ วัน) 

ยื่นคํารองหรือหนังสือ

ราชการ 

(๑ - ๓ นาท)ี 

เจาหนาที่รับคํารอง

หรือหนังสือราชการ 

(๑นาท)ี 

เสนอคํารอง/หนังสือ

ตอเจาหนาที่พิพิธภัณฑ 

( ๑– ๓ นาที) 

เจาหนาที่พิพิธภัณฑเสนอ 

ผอ.กองการศึกษา/ผาน

ปลัดฯ/ถึงนายกฯ/

อนุญาต (๑ วัน) 

( ๑ นาท)ี 

ตอบรับ/แจงใหผูขอ

อนุญาตทราบ 

( ๑ วัน) 
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๓. การขออนุญาตการถายเอกสาร “ทะเบียนประวัติ กพ.๗” 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การขอหนังสอื “รับรอง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนคํารอง/ยื่นคํารอง 

(๑ - ๓ นาท)ี 

เจาหนาที่รับคํารอง/

ลงทะเบียนรับ 

(๑นาท)ี 

เสนอคํารองตอ

เจาหนาที่ทะเบียน

ประวัติ( ๑ – ๓ นาท)ี 

เจาหนาที่ทะเบียนฯเสนอ ผอ.

กองการศึกษา/อนุญาต/ถาย

เอกสาร/รับรองสําเนา/สงผูขอ 

(๕ – ๑๐ นาที) 

 

เขียนคํารอง/ยื่นคํารอง 

(๑ - ๓ นาท)ี 

เจาหนาที่รับคํารอง/

ลงทะเบียนรับ 

(๑นาท)ี 

เสนอคํารอง/หัวหนา

ฝายบริหารงานทั่วไป

ออกหนังสือรับรอง 

( ๕– ๑๐ นาที) 

เสนอตอ  

ผอ.กองการศึกษา 

อนุญาต/สงใหผูขอ 

(๕ – ๑๐ นาที) 
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๕. การแจ้งเด็กเข้าเรียนภาคบงัคบั ประจําปีการศึกษาทกุปีการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

 โทรศัพท  0 4374 0826 ตอ ๑๑๕ 

 

 

ผูปกครองยื่นเอกสาร

หลักฐาน 

เจาหนาที่ตรวจสอบ

คุณสมบัตินักเรียนตาม

ประกาศการสงเด็กเขา

เรียนในสถานศึกษาที่

จัดการศึกษาภาค

บังคับ 

(๒นาท)ี 

การพิจารณา 

- กรณีคุณสมบัติตรง

ตามประกาศกรอก

แบบฟอรมใบรับแจง

การสงเด็กเขาเรียน 

(บค.08) พรอมให

ผูปกครองลงลายมือ

ชื่อไวเปนหลักฐาน 

( ๕ นาท)ี 

เจาหนาที่ออก

เอกสารแนบทายใบรับ

แจงเด็กเขาเรียน 

(แบบ บค.๐๘) ให

ผูปกครองเพ่ือนําไปยื่น

สถานศึกษา 

( ๕ นาท)ี 

การพิจารณา 

- กรณีคุณสมบัติไมตรง

ตามประกาศเจาหนาที่

แจงใหผูปกครอง

ประสานโรงเรียนที่

ประสงคจะนําเด็กเขา

เรียนโดยตรง 

( ๕ นาท)ี 
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รวบรวมและจดัทาํโดยสาํนกัปลดัเทศบาล 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

โทร๐ ๔๓๗๔ ๐๘๒๖ – ๒๘ 

WWW.mahasarakhamcity.org 


