
 
ประกาศเทศบาลตําบลโคกกรวด 

เรื่อง  การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
................................................... 

 
                   ดวยเทศบาลตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทําข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการในดานงานบริการ   ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดั
บ 
ท่ี 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ 
พิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

ดานการคลัง 
    การยื่นแบบเพ่ือ
ประเมินภาษี 
-  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
-  ภาษีปาย  
-  ภาษีบํารุงทองท่ี  
 
การจัดเก็บภาษีปาย 
 

 
 
 
ดําเนินการภายใน  28  ก.พ.  ของทุกป 
ดําเนินการภายใน  28  ก.พ.  ของทุกป 
ดําเนินการภายใน  30  เม.ย.  ของทุกป 
 
1.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปาย (ภ.ป.1)  พรอม
เอกสารประกอบ 
2.  เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายชําระเงิน  
และรับใบเสร็จรับเงิน 
(ภ.ป.7) 

 
 
 
 
 
 
 
1.  บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบาน 
2.  ใบเสร็จรับเงินคา
ภาษีปายปท่ีผานมา 
(ภ.ป.7) 

 
 
 
 
 
 
 
5  นาที/ราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 การจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองท่ี 

1.  ผูเปนเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดง
รายการท่ีดิน(ภ.บ.ท.5) 
2.  เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุง
ทองท่ี(ภ.บ.ท 11) 

1.  บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบาน 
2.  ใบเสร็จรับเงินคา
ภาษีบํารุงทองท่ีปผานมา 
(ภ.บ.ท.11) 

3  นาที/ราย 
 
 

 
 

3 การจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน 

1.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 
2.  เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3.  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงินคาภาษี
โรงเรือน(ภ.ร.ด.12) 

1.  บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบาน 
2.  ใบเสร็จรับเงินคา
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินป
ท่ีผานมา(ภ.ร.ด.12) 

5 นาที/ราย 
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ลําดับ 
ท่ี 

กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ 
พิจารณา 

ระยะเวลา 
การ

ใหบริการ 

หมายเหตุ 

4 การรับจดทะเบียน
พาณิชย 

1.  ผูประกอบการยื่นคําขอจดทะเบียน
พาณิชย (แบบ ทพ.) 
2.  นายทะเบียนพาณิชยตรวจสอบ
เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียน
พาณิชย 
3.  เก็บเงินคาธรรมเนียม 50.- บาท 
4.  ออกใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.
0403) 
5.  มอบใบทะเบียนพาณิชยใหแก
ผูประกอบการ 

1.  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 1 ฉบับ 
2.  สําเนาทะเบียนบาน 1 
ฉบับ 
3.  นําใบทะเบียนพาณิชย
ตัวจริงมาดวยทุกครั้งท่ีมา
ติดตอ (เปลี่ยนแปลง 
ยกเลิก มาขอรับรองสําเนา
หรือขอใบแทน) 
4.  สําเนาหลักฐานการ
เปลี่ยนคํานําหนาช่ือ ช่ือตัว  
ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส
หรือใบสําคัญการหยา 
5.  ใบมรณบัตร (กรณีผู
ประกอบกิจการถึงแก
กรรม) 
6.  ใบทะเบียนพาณิชยสูญ
หายหรือชํารุด  ตองนําใบ
แจงความมาดวยทุกครั้ง
ท่ีมาติดตอ 
7.  ใบลิขสิทธ์ิจากทางราน
ท่ีนําสินคามาขาย (กรณี
ขายแผน CD DVD VCD 
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการ
บันเทิง)  ท่ีตั้งรานละ 1 ใบ  
พรอมวาดแผนท่ีประกอบ 
8.  หนังสือแตงตั้งผูจัดการ
กรณีเปนหางหุนสวนสามัญ
หรือคณะบุคคล ติดอากร
แสตมป 30 บาท และนํา
สําเนาหลักฐานบัตร
ประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานของ
ผูจัดการและหุนสวนมา
ดวย ทุกคน 
9.  หนังสือมอบอํานาจ 
ติดอากรแสตมป 10 บาท 
(กรณีท่ีผูจัดการไมไดมา
ติดตอดวยตนเอง) 
 

10 นาที/ราย  

 

 



 3 

 

ลําดับ 
ท่ี 

กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ 
พิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

 
5 

ดานการโยธา 
ขออนุญาตกอสราง
อาคาร 

 
1.  ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร  ตามแบบคําขออนุญาต
กอสรางอาคารรื้อถอน  ดัดแปลง (แบบ 
ข.1)  พรอมเอกสาร 
2.  นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบ้ืองตน/ตรวจสอบผังเมือง และ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
3.  นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
4.  เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร 

 
1.  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  และสําเนา
ทะเบียนบานของผูขอ
อนุญาต 
2.  สําเนาโฉนดท่ีดินขนาด
เทาตนฉบับทุกหนา  
พรอมเจาของท่ีดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหนา 
(กรณีผูขอไมใชเจาของตอง
มีหนังสือยินยอมของ
เจาของท่ีดินใหกอสราง
อาคารในท่ีดินหรือสําเนา
สัญญาเชาท่ีดิน 
3.  หนังสือยินยอมชิดเขต
ท่ีดินตางเจาของ 
4.  หนังสือรับรองของ 
ผูประกอบการวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบและคํานวณ
โครงสรางอาคาร 
5.  หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบงาน
สถาปตยกรรม 
6.  แผนผังบริเวณแบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน  
พรอมรายการคํานวณ
โครงสราง 
7.  รายการคํานวณระบบ 
บําบัดนํ้าเสีย (กรณีอาคาร
ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสีย) 

 
7 วัน/ราย 
5  วัน/ราย(กรณี
ผูขออนุญาตใช
แบบกอสราง
อาคารของกรม
โยธิการและผัง
เมืองหรือแบบ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินน้ันๆ ) 
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ลําดับ 
ท่ี 

กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ 
พิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

6 ขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร 

1.  ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคารตามแบบคําขออนุญาต
กอสรางอาคารรื้อถอนดัดแปลง (แบบ 
ข.1)พรอมเอกสาร 
2.  นายตรวจ  ตรวจสอบเอกสาร
เบ้ืองตน/ตรวจสอบผังเมือง  และตรวจ
สภาพสาธารณะ 
3.  นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
4.  เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร 

1.  สําเนาบัตรประจํา     
ตัวประชาชน และสํานา
ทะเบียนบานของผูขอ
อนุญาต 
2.  สําเนาโฉนดท่ีดินแปลง
ท่ีตั้งของอาคารท่ีขอ
อนุญาตรื้อถอน  ขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนา 
3.  หนังสือรับรองของ
ผูประกอบการวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบข้ันตอนวิธีการ  
และสิ่งปองกันวัสดุรวง
หลนในการรื้อถอนอาคาร
(กรณีท่ีเปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาด อยูใน 
ประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
4.  หนังสือแสดงความ
ยินยอมของวิศวกรผู
ควบคุมงาน(แบบ น.4) 
5.  แผนผังบริเวณ  แบบ 

แปลน  และรายการ
ประกอบแบบแปลน 

30  วัน/ราย  

7 ขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร 

1.  ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ดัดแปลงอาคารตามแบบคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ 
ข.1)  พรอมเอกสารประกอบ 
2.  นายตรวจ  ตรวจสอบ เอกสาร
เบ้ืองตน/ตรวจสถานท่ี/ตรวจสอบผัง
เมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
3.  นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
4.  เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร 

1.  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  และสําเนา
ทะเบียนบานของผูขอ
อนุญาต 
2.  สําเนาโฉนดท่ีดินขนาด
เทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของท่ีดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหนา(กรณีผูขอ
ไมใชเจาของตองมีหนังสือ
ยินยอมของเจาของท่ีดินให
กอสรางอาคารในท่ีดินหรือ
สําเนาสัญญาเชาท่ีดิน) 
3.  หนังสือยินยอมชิดเขต
ท่ีดินตางเจาของ 
4.  หนังสือรับรองของ
ผูประกอบการวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบและคํานวณ 

30  วัน/ราย  
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ลําดับ 
ท่ี 

กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ 
พิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

   โครงสรางอาคาร 
5.  หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม 
6.  แผนผังบริเวณ แบบ
แปลน  พรอมรายการ
คํานวณโครงสราง 
7.  รายการคํานวณระบบ
บําบัดนํ้าเสีย(กรณีอาคาร
ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสีย) 
8.  ใบอนุญาตกอสราง
อาคารเดิมท่ีไดรับอนุญาต 
9.  กรณีตอเติมเพ่ิมช้ัน
อาคาร(วิศวกรผูออกแบบ
โครงสรางอาคารมิใชคน
เดิม) ตองมีหนังสือรับรอง
ความมั่นคงของอาคารเดิม
จากสถาบันท่ีเช่ือถือได 

  

8 การรับเรื่องรองเรียน 
- งานโยธา 

1. ลงทะเบียนรับ 
2. เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
3. ผูบังคับบัญชามอบหมายใหไป           
ปฎิบัติงาน 

1. สําเนาบัตรประจําตัว 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. รูปถายและแผนผัง 

ภายใน 1 วัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 การรับเรื่องรองเรียน 
- งานไฟฟา 

1. ลงทะเบียนรับ 
2. เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
3. ผูบังคับบัญชามอบหมายใหไป           
ปฎิบัติงาน 

1. สําเนาบัตรประจําตัว 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. รูปถายและแผนผัง 

ภายใน 1 วัน 
 
 
 
 

 

 
 

10 

ดานทะเบียนราษฏร 
 
แจงเกิด 

 
 
1.  เจาบานหรือบิดาหรือมารดาแจง
การเกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองท่ีเด็กเกิด 
2.  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน ลง
รายการในสูติบัตรท้ัง 3 ตอน แลวเพ่ิม
ช่ือและรายการบุคคลตามสูติบัตรลงใน
ทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนฉบับ
เจาบาน 
3.  มอบสูติบัตรตอนท่ี 1 ท.ร.26 
พรอมหลักฐานคืนผูแจง  สูติบัตร 

 
 
1.  สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน และบัตร
ประจําประชาชนผูแจง 
หรือบัตรประจําตัว
ประชาชนของบิดา มารดา 
2.  หนังสือรับรองการเกิด
จากโรงพยาบาล          
(ท.ร.1/1)   (ถามี) 

 
 

4 นาที/ราย 
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ลําดับ 
ท่ี 

กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ 
พิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

11 แจงตาย (ในบาน) 1.  เจาบานแจงการตายตอนาย
ทะเบียนทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีมี
คนตาย  ในกรณีท่ีไมมีเจาบานใหผูพบ
ศพเปนผูแจง 
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน  
และลงรายการในมรณะบัตร 
3. จําหนายช่ือผูตายออกจากทะเบียน 
บานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจา
บาน  โดยประทับตราคําวา “ตาย”        
สีแดง  ไวหนารายการคนตาย 
4. มอบมรณะบัตรตอนท่ี  1  พรอม
หลักฐานคืนผูแจง 

1.  สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบานท่ีคนตายมีช่ือ 
และบัตรประจําตัว
ประชาชนผูแจง 
2.  หนังสือรับรองการตาย
จากโรงพยาบาล (กรณีตาย
ท่ีโรงพยาบาล) 

4 นาที / ราย  

12 แจงยายท่ีอยู (ยายออก) 1. เจาบานแจงการยายท่ีอยูตอนาย
ทะเบียนผูรับแจง 
2.  นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน  
และรายการในใบแจงการยายท่ีอยู 
แลวกรอกรายการในใบแจงการยาย 
ท่ีอยูท้ัง  3  ตอน 
3.  จําหนายช่ือและรายการบุคคลท่ี
ยายออกจากทะเบียนบานและสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน  โดย
ประทับตราคําวา  “ยาย” สีนํ้าเงิน  ไว
หนารายการคนยายออก 
4.  มอบใบแจงการยายท่ีอยูตอนท่ี 
1,2 พรอมหลักฐานการแจงคืนผูแจง 

 - บัตรประจําตัวประชาชน
ของเจาบาน และสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
(บัตรประจําตัวประชาชน
ของ 
ผูยายท่ีอยูของตนเอง  โดย
ผูยายท่ีอยูสามารถรองขอ
ทําหนาท่ีเจาบานเพ่ือแจง
ยายท่ีอยูของตนเองได 

3 นาที / ราย  

13 
 
 
 

กําหนดเลขท่ีบาน 1. เจาบาน  แจงการปลูกสรางบานตอ
นายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ีบาน
ตั้งอยู 
2. นายทะเบียนตรวจสอบวาเปนบาน
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน                
ราษฏรหรือไม 
3. จัดทําทะเบียนบานและสําเนา
ทะเบียนบาน  โดยการกรอกรายการ
เลขประจําบานในทะเบียนบาน 
4. กําหนดเลขรหัสประจําบานจากแบบ
พิมพ  ท.ร.99 ก. 
5. มอบหลักฐานพรอมสําเนาทะเบียน
บานคืนใหแกผูแจง 

1. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  และสําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน 
2. ใบอนุญาตกอสรางและ
แบบอาคาร 

14 วัน / ราย  
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ลําดับ 
ท่ี 

กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ 
พิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

 
14 

ดานสวัสดิการสังคม 
การขอรับคาจัดการศพ
ผูสูงอายุ 

 
1.  รับคํารองพรอมเอกสาร 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3.  จัดทําหนังสือแจงสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  
จังหวัดนครราชสีมา 
4.  เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัต ิ
5.  จัดสงหนังสือ 

 
1.  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูเสียชีวิต 
3.  สําเนาใบมรณะบัตร 
4.  สําเนาทะเบียนและ
บัตรประชาชนผูจัดการศพ 

 
1 ช่ัวโมง / ราย 

 

15 การลงทะเบียน
ผูสูงอายุ/ผูพิการ 

1.  รับเอกสารผูประสงคลงทะเบียน 
2.  ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัต ิ
3.  รับลงทะเบียน 

1.  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 
2.  สําเนาทะเบียนบาน 

10 นาที/ราย  

 
16 

ดานสาธารณสุข 
ขออนุญาตทําการ
โฆษณาโดยใชเครื่อง
ขยายเสยีง 

 
1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตทําการ
โฆษณา  โดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ 
ฆ.ษ.1) 
2.เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน 
3. เจาพนักงานทองถ่ินผูมีอํานาจลง
นามอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.2) 

 
1. สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบานของผูขอ
อนุญาตและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน 
2. ใบอนุญาตใหมีเพ่ือใชซึ่ง
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน (ถามี) 
3. รายละเอียดของเครื่อง
ขยายเสียงท่ีจะใช เชน กําลัง 
ไฟฟาท่ีใชกําลังขยายเสียง 
4. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งท่ีใช
เครื่องขยายเสียง 
 

 
10 นาที/ราย 

 

17 ขออนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (130 ประเภท) 

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แบบ ก.อ.1) 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
3. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพ้ืนท่ี และ
สถานท่ีตั้งประกอบกิจการแลวพิจารณา
ออกใบอนุญาตฯ (แบบ ก.อ.2) 

1. บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานผูขออนุญาต 
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานผูจัดการ  
หากไมเปนบุคคลเดียวกับผู
ถือใบอนุญาต 
3. สําเนาทะเบียนบานของ
บานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถาน
ประกอบการ 
4. สําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล
พรอมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติ
บุคคล (กรณีผูขอเปนนิติ
บุคคล) 

8 วัน/ราย  

 
 



 8 

 

ลําดับ 
ท่ี 

กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ 
พิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

   5. สําเนาใบอนุญาตปลูก
สรางอาคารท่ีใชแสดงวา 
อาคารท่ีใชเปนสถาน
ประกอบการสามารถใช
ประกอบการน้ันไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
6. หนังสือมอบอํานาจ
พรอมสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนผูมอบ
และผูรับมอบกรณีผูขอรับ
ใบอนุญาตไมสามารถ
ดําเนินการดวยตนเอง 

  

18 ขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ี
จําหนายอาหารหรือท่ี
สะสมอาหาร (พ้ืนท่ีเกิน  
200  ตร.ม.) 

1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตจัดตั้ง
สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร (แบบ ส.อ.1) 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

1. บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานผูขออนุญาต 
2. บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานผูจัดการ  
หากไมเปนบุคคลเดียวกับผู
ถือใบอนุญาตประกอบการ 

8  วัน/ราย  

19 การตรวจเหตุรําคาญ
หรือเรื่องรองเรียนของ 
ประชาชน 
 

1. รับทราบเรื่องรองเรียน 
2. ออกตรวจสอบขอเท็จจริง 
3. ทําหนังสือแจงผูถูกตองเรียน 
     ดําเนินการปรับปรุงแกไข 
4. ออกตรวจสอบผลการดําเนินการ 
    ปรับปรุงแกไข 
5. แจงผลการปรับปรุงแกไขเรื่อง 
    รองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 

1. คํารอง 
2. สําเนาบัตรประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนบาน 
4. แผนผังท่ีตั้ง 

8  วัน/ราย  

 
20 

ดานการศึกษา   
การสํารวจเด็กเพ่ือเขา
เรียนอนุบาล 3 ขวบ
และรับสมัครนักเรียน
เขาเรียนอนุบาล 3 ขวบ 

 
1. สํารวจจํานวนเด็กในชุมชน 
2. ประกาศรับสมัครเพ่ือเขาเรียน 
    ในศูนยเด็กเล็ก 
3. แตงตั้งเจาหนาท่ีรับรายงานตัวเด็ก 

 
 

 
1. สําเนาทะเบียนบาน 
2. สูติบัตร 
3. ประกาศรับสมัคร 

 
ภายใน 8 นาที/ 
ราย 
 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

ลําดับ 
ท่ี 

กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการใหบริการ เอกสารประกอบการ 
พิจารณา 

ระยะเวลา 
การใหบริการ 

หมาย
เหตุ 

 
21 

  งานดานการประปา 
การรับชําระคา
นํ้าประปา 
 
 

 
 1.  ผูมีหนาท่ีเสียคานํ้าประปายื่นบิล 
คานํ้าประปา 
2.  เจาหนาท่ีตรวจสอบบิลคา
นํ้าประปา 
3.  ผูมีหนาท่ีเสียคานํ้าประปาชําระเงิน  
และรับใบเสร็จรับเงิน 
 

 
1.  ใบแจงหน้ีคานํ้าประปา 

 
1 นาที/ราย    

 

22 การติดตั้งมิเตอรนํ้าประปา 
 
 

1. ยื่นคํารองขอติดตั้งมิเตอรนํ้าประปา 
2. เจาหนาท่ีสํารวจและประมาณการ
คาใชจาย 
3. เสนอผูมีอํานาจอนุมัต ิ
4. ทําหนังสือแจงใหผูขอติดตั้งมิเตอร
นํ้าประปามาชําระเงินคาธรรมเนียม 

1. สําเนาทะเบียนบานผู
ยื่นคํารอง 
2.  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน  หรือบัตร
ขาราชการของผูยื่นคํารอง 
3. สําเนาทะเบียนบานท่ี
ขอติดตั้งนํ้าประปา 
4. สําเนาโฉนดท่ีดิน  หรือ
หนังสืออนุญาตปลูกสราง
อาคาร 

7 วัน  

23 การใหบริการตรวจสอบ
มาตรวัดนํ้า 

1.  ยื่นคํารองท่ัวไป 
2.  เจาหนาท่ีออกตรวจสอบ 
3.  ประสานงานและทําหนังสือแจงผล
การตรวจสอบใหผูใชนํ้าทราบ 

-  ใบสําคัญรับเงินคา
นํ้าประปาหรือใบแจงหน้ี
คานํ้าประปา 

1 วัน/ราย  

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

                      ประกาศ  ณ   วันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ.  2561 

        
 
 

              ปรีชา  มิตรสูงเนิน 
  ( นายปรีชา     มิตรสูงเนิน )                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด 


