
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง 

กองช่าง 
 

 ล าดับ
ที ่

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

เอกสาร
ประกอบการ

พิจารณา 

ระยะเวลา
การให้บริการ 

หมายเหตุ 

1. ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ผู้ขออนุญาตยื่น
ค าขอ 
2.เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร 
 3.เอกสารครบ
ช าระ
ค่าธรรมเนียม 
พร้อมรับใบเสร็จ 

 
 
 

 
1.ตรวจบัตร
ประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียน
บ้าน 
2.แผนที่สถานที่
ก่อสร้าง 
 

 
3 วัน 

พื้นที่เทศบาลต าบล
เวียงกาหลงเป็นเขต
ควบคุมอาคารตาม
พ.ร.บ.อาคาร พ.ศ. 
2522 
เพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.
ควบคุมอาคารพ.ศ.
2543 
กฎกระทรวงผังเมือง
รวม จังหวัด
เชียงราย พ.ศ. 
2556 

2. ขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค า
ขออนุญาตรื้อถอน
อาคารตามแบบค าขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคารรื้อถอน 
ดัดแปลง(แบบ ข.1)
พร้อมเอกสาร 
2.นายตรวจ 
ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น/ตรวจสอบผัง
เมือง และตรวจสอบ
สภาพสาธารณะ 
3.นายช่าง/วิศวกร
ตรวจพิจารณาแบบ 
4.เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาค าขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร 

1.บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขอ
อนุญาต 
2.ส าเนาโฉนดที่ดิน
แปลงท่ีตั้งของอาคารที่
ขออนุญาตรื้อถอนขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้า 
3.หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
ผู้ออกแบบขั้นตอน
วิธีการและสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นในการรื้อ
ถอนอาคารที่มีลักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 
4.หนังสือแสดงความ
ยินยอมของวิศวกรผู้
ควบคุมงานแบบ น.4) 
5.แผนผังบริเวณ แบบ
แปลน และรายการ
ประกอบแบบแปลน 

30 วัน/ราย  

 
 
 



ล าดับที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

3. ขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร
ตามแบบค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารรื้อถอน 
ดัดแปลง(แบบ ข.1)พร้อม
เอกสาร 
2.นายตรวจ ตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น/
ตรวจสอบผังเมือง และ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
3.นายช่าง/วิศวกรตรวจ
พิจารณาแบบ 
4.เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พิจารณาค าขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร 

1.บัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ขออนุญาต 
2.ส าเนาโฉนดที่ดินนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
ส าเนาทุกหน้า(กรณีผู้ขอ
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
หรือส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน) 
3.หนังสือยินยอมชิดเขต
ที่ดินต่างเจ้าของ 
4.หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของผู้ออกแบบ
และค านวณโครงสร้าง
อาคาร 
5.หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม 
6.แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนพร้อม
รายการค านวณโครงสร้าง 
7.รายการค านวณระบบ
บ าบัดน้ าเสีย(กรณีอาคาร
ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย) 
8.ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต 
9.กรณีต่อเติมเพ่ิมชั้น
อาคาร(วิศวกรผู้ออกแบบ
โครงสร้างอาคารมิใช่คน
เดิม)ต้องมีหนังสือรับรอง
ความมั่นคงของอาคารเดิม
จากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ 

30 วัน/ราย เอกสาร
เหมือนการ
ขออนุญาต
ก่อสร้าง
อาคาร
เพ่ิมเติม
เฉพาะ

เอกสาร 8 
และ9 

 
 
 
 



 
ล าดับที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
ระยะเวลาการ

ให้บริการ 
หมายเหตุ 

4. การประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(แบบ ก.อ.1) 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3.เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพื้นที่ และสถาน
ที่ตั้งประกอบกิจการแล้ว
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ
(แบบ ก.อ.2) 

1.บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้
ขออนุญาต 
2.บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน
ผู้จัดการหากไม่เป็น
บุคคลเดียวกับผู้ถือ
ใบอนุญาต 
3.ส าเนาทะเบียน
บ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง
สถานประกอบการ 
4.ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีขอเป็นนิติ
บุคคล) 
5.ส าเนาใบอนุญาต
ปลูกสร้างอาคารที่ใช้
แสดงว่าอาคารที่ใช้
เป็นสถาน
ประกอบการสามารถ
ใช้ประกอบการนั้นได้
โดยถูกต้องตาม
กฎหมายควบคุม
อาคาร 

20 วัน/ราย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

5. ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่าย/สะสมอาหาร
(พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.) 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร(แบบ ส.อ.1) 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3.เจ้าหนักงานท้องถิ่นตรวจ
พื้นที่และสถานท่ีจ าหนา่ย
อาหารแล้วพิจารณาออก
หนังสือรับรองการจดัตั้ง
สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร(แบบ 
ส.อ.2) 

1.บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านผู้ขอ
อนุญาต 
2.บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านผู้จัดการ
หากไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของบ้านท่ีใช้เป็นที่ตั้ง
สถานประกอบการ 
4.ส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลพร้อมแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล(กรณีผู้
ขอเป็นนิติบุคคล) 
5.ส าเนาใบอนุญาตปลูก
สร้างอาคารที่ใช้แสดงว่า
อาคารที่ใช้เป็นสถาน
ประกอบการสามารถใช้
ประกอบการนั้นไดโ้ดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
6.หนังสือมอบอ านาจ
พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนผู้
มอบและผู้รับมอบ
อ านาจกรณผีู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถ
ด าเนินการได้ด้วย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



ล าดับที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

6. ขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาตจ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
3.เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบพื้นท่ีและ
สถานที่จ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะแล้ว
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ
(แบบ .ส.ณ.2) 

1.ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
2.ส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน
หรือส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ช่วย
จ าหน่ายฯ 
3.รูปถ่ายหน้าตรง
ครึ่งตัวไม่สวมหมวก 
ไม่สวมแว่นขนาด 
1*1.5 นิ้ว 
4.ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอใบอนุญาต
และผู้ช่วยจ าหน่าย 
5.แผนที่สังเขปแสดง
ที่ตั้งจ าหน่ายสินค้า
(กรณีเร่ขายไม่ต้องมี
แผนที่) 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

7. ขออนุญาตท าการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง 

1.ผู้ขออนุญาตท าการ
โฆษณา โดยใช้เครื่องเสียง
(แบบ ฆ.ษ.2) 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐาน 
3.เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มี
อ านาจลงนามอนุญาตให้
ท าการโฆษณาฯ (แบบ 
ฆ.ษ.2) 

1.ส าเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้านของ
ผู้ขออนุญาตและ
ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
2.ใบอนุญาตให้มีเพ่ือ
ใช้วางเครื่องเสียง
และไมโครโฟน(ถ้าม)ี 
3.รายละเอียดของ
เครื่องขยายเสียงที่จะ
ใช้ เช่น ก าลังไฟฟ้าที่
ใช้ขยายเสียง 
4. แผนที่แสดงที่ตั้งที่
ใช้เครื่องขยายเสียง 

15 นาท/ีราย  

 


