
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่  /ช่องทางการให้บริการ                           ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม              ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ในวนัและเวลาราชการ 

         ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ –  ๑๒๐๐ น. และ ๑๓๐๐ –  ๑๖๐๐ น. 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น      ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวียงชยั 

         ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวียงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์  วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งวยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหผู้ท่ี้จะมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถดัไป 

และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ ๖ มาลงทะเบียนยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายดุว้ยตนเองต่อองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีตนมีภูมิล าเนา  ณ  ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

หลกัเกณฑ์ 

 ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัต่อไปน้ี 

๑. มีสญัชาติไทย 

๒.มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัตามทะเบียนบา้น 

๓.มีอายหุกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป  ซ่ึงไดล้งทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อเทศบาล           

ต าบลสิริเวยีงชยั 

  ๔.ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผูรั้บบ าเหน็จ เบ้ียหวดั บ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นสถาน

สงเคราะห์ของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูไ้ดรั้บเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายไดป้ระจ าหรือกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

 ในการยืน่ค  าขอลงทะเบียนรับเงินผูสู้งอาย ุ ผูสู้งอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายโุดยวธีิ

ใดวธีิหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

  ๑.รับเงินสดดว้ยตนเอง  หรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 

  ๒.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิ  หรือ โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคล

ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 

 

งานที่ให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ ส านักเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จังหวดัเชียงราย 



วธีิการ 

  ๑.ผูท่ี้จะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณถดัไป  ยืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐาน

ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ณ  สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศก าหนดดว้ยตนเอง

หรือมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นด าเนินการได ้

  ๒.กรณีผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมา

ใหภื้อวา่เป็นผูท่ี้ไดล้งทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุามระเบียบน้ีแลว้ 

  ๓.กรณีท่ีผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิไดรั้บเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยู ่ และยงัประสงคจ์ะรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุอ้งไป

แจง้ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไป 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณ
ถดัไปหรือผูรั้บมอบอ านาจยืน่ค  าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ  ระยะเวลา  ๑๐  นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืน่ค  าขอลงทะเบียนใหผู้ข้อ
ลงทะเบียนหรือผูรั้บมอบอ านาจ  ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวียงชยั 

  

ระยะเวลา 
 

 ตั้งแต่วนัท่ี  ๑ พฤศจิกายน  ถึง  ๓๐  พฤศจิกายน  ของทุกปี  ในวนัและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  

 ๑๒.๐๐ น.  และเวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน  ๑๘  นาทีต่อราย  โดยเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  

ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย จะปิดประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลา

การลงทะเบียน 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
  

 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ ดงัน้ี 

(๑) บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 

(๒) ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา               จ านวน  ๑  ชุด 

(๓) สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา 

(กรณีท่ีผูข้อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายปุระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผา่นธนาคาร)          จ านวน  ๑  ชุด 

 



(๔) บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อม 

         ส าเนาของผูรั้บมอบอ านาจ  (กรณีมอบอ านาจโดยใหด้ าเนินการแทน)           จ านวน  ๑  ชุด 

(๕) สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผูรั้บมอบอ านาจ 

(กรณีท่ีผูข้อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายปุระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุา่นธนาคาร 

ของผูรั้บอ านาจ)                 จ านวน  ๑  ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
  

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวต้ามขา้งตน้หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือ ผู ้

ลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ส านกั

ปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลสิริเวยีงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวดัเชียงราย   หมายเลขโทรศพัท์ 

๐๕๓-๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑  หรือ  www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
  

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ในวนัและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  

๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
            

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหค้นพิการ  ลงทะเบียนยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียความพิการ

ในปีงบประมาณถดัไป  ณ  ท่ีท าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนมีภูมิล าเนา  หรือสถานท่ี ท่ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินก าหนด 

หลกัเกณฑ์ 

 ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินเบ้ียความพิการ  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัต่อไปน้ี 

  ๑.มีสญัชาติไทย 

  ๒.มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัตามทะเบียนบา้น 

  ๓.มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ 

  ๔.ไม่เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 ในการยืน่ค  าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการโดยรับเงินเบ้ียคนพิการ  คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการจะตอ้ง

แสดงความประสงคข์อรับเบ้ียความพิการดว้ยตนเอง  หรือโอนเงินเขา้บญัชีฝากธนาคารในนามคนพกิารหรือผูดู้แลคนพิการ 

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูพิ้ทกัษ ์ ผูอ้นุบาล  แลว้แต่กรณี 

 

 ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีผูแ้ทนโดยชอบ  เสมือนคนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถใหผู้แ้ทน

โดยชอบธรรม  ผูพิ้ทกัษ ์ ผูอ้นุบาล  แลว้แต่กรณี  ยืน่ค  าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักล่าว 

 

 



วธีิการ 

 ๑.คนพิการท่ีจะรับเบ้ียความพิการในปีถดัไป  ใหค้นพิการหรือผูดู้แลคนพิการ  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูพ้ิทกัษ ์ ผู ้

อนุบาล  แลว้แต่กรณี  ยืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลา

ท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัก าหนด 

 ๒.กรณีคนพิการท่ีไดรั้บเงินเบ้ียคนพิการจากเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ในปีงบประมาณท่ีผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผูท่ี้

ไดล้งทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบน้ีแลว้ 

 ๓.กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรั้บเบ้ียความพิการไดย้า้ยท่ีอยู ่ และยงัประสงคจ์ะรับเงินเบ้ียความพิการตอ้งไปแจง้ต่อ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนไป 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเงินเบ้ียความพิการในปีงบประมาณ
ถดัไปหรือผูรั้บมอบอ านาจยืน่ค  าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ระยะเวลา ๓ นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีโปรดสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ  ระยะเวลา  ๑๐ นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.ออกใบรับลงทะเบียน  ตามแบบยืน่ค  าขอลงทะเบียนใหผู้ ้
ขอลงทะเบียน ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ตั้งแต่วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี  ในวนัและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ 

๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน  ๑๘ นาทีต่อราย และเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  

จงัหวดัเชียงราย  จะปิดประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียความพิการ  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการพร้อมส าเนา            จ านวน ๑ ชุด 

 (๒)ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา           จ านวน ๑ ชุด 

 (๓)สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา(กรณีท่ีผูข้อรับเงินเบ้ียความพิการประสงคข์อรับเงินเบ้ียคนพิการผา่น

ธนาคาร)              จ านวน ๑ ชุด 

 (๔)บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผูดู้แลคนพิการ

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล แลว้แต่กรณี (กรณียืน่ค  าขอแทน)        จ านวน ๑ ชุด 



 (๕)สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผูดู้แลคนพิการ  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูพ้ิทกัษ ์ ผูอ้นุบาล      

แลว้แต่กรณี             จ านวน ๑ ชุด 

 ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีผูแ้ทนโดยชอบ  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทน

โดยชอบธรรม ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล แลว้แต่กรณี การยืน่ขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักล่าว 

 

ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้อ้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูล้งทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพ

สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  

ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ 

www.siriwiangchai.go.th 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ในวนัและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  

๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯ และมีความประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์ใหย้ืน่

ค  าขอต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามท่ีตนมีภูมิล าเนาอยู ่กรณีไม่สามารถเดินทางมายืน่ค  าขอรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเองไดจ้ะมอบ

อ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการก็ได ้

หลกัเกณฑ์ 

ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) เป็นผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยท่ี์ไดรั้บรองและท าการวนิิจฉยัแลว้ 

 (๒) มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัตามทะเบียนบา้น 

 (๓)มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ 

 (๔)ไม่เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดู 

หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนได ้

 ในการขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนกวา่หรือผูท่ี้มีปัญหาซ ้ าซอ้นหรือผูท่ี้อยู่

อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพิจารณาก่อน 

วธีิการ 

๑.ผูป่้วยเอดส์ ยืน่ค  าขอตามแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ณ ท่ีท าการเทศบาล 

ต าบลสิริเวยีงชยั ดว้ยตนเองหรือมอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการก็ได ้

 ๒.ผูป่้วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู ่คุณสมบติัวา่สมควรไดรั้บการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจาก 

ความเดือดร้อน เป็นผูท่ี้มีปัญหาซ ้ าซอ้นหรือเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐ 

        (๓)กรณีผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยู ่ถือวา่ขาดคุณสมบติัตามนยัแห่งระเบียบ ตอ้งไปยืน่ความประสงคต์่อ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

 



ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูป่้วยเอดส์ท่ีประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์หรือผูรั้บมอบ
อ านาจยืน่ค  าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานระยะเวลา ๓ นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีโปรดสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ  ระยะเวลา  ๑๐ นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.ออกใบรับลงทะเบียน  ตามแบบยืน่ค  าขอลงทะเบียนใหผู้ข้อ
ลงทะเบียน ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ตั้งแต่วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี  ในวนัและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ 

๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน  ๑๘ นาทีต่อราย และเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  

จงัหวดัเชียงราย  จะปิดประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา                                                                                              จ านวน ๑ ชุด 

 (๒)เอกสารใบรับรองท่ีแพทยไ์ดรั้บรองและท าการวนิิจฉยัแลว้       จ านวน ๑ ชุด 

(๓)ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา           จ านวน ๑ ชุด 

 (๔)สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา(กรณีท่ีก าหนดใหเ้ขา้บญัชีเงินฝาก)      จ านวน ๑ ชุด 

 (๕)บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของมอบอ านาจ   

(กรณียืน่ค  าขอแทน)              จ านวน ๑ ชุด 

 (๖)สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผูดู้รับมอบอ านาจ 

 (กรณีท่ีก าหนดใหเ้ขา้บญัชีของผูรั้บมอบอ านาจ)          จ านวน ๑ ชุด 

  

ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้อ้งตน้  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันา

ชุมชนและสวสัดิการสงัคม ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  

หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าขอรับการสงเคราะห์ 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การให้ความช่วยเหลอืสาธารณภยั 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในวนัและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – 

๑๖.๓๐  น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
ประกาศกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพ่ือ

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 กระทรวงการคลงัจึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิด าเนินการใหค้วาม

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินไว ้

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูป้ระสบภยัยืน่ค  าร้องต่อเจา้หนา้ท่ี งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเบ้ืองตน้พร้อมทั้งแจง้ผูบ้ริหาร
พิจารณาอนุมติัด าเนินการใหค้วานช่วยเหลือตามท่ี
ผูป้ระสบภยัร้องขอในทนัที 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในทนัที 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบในการ  ขอรับการช่วยเหลือ  มีดงัน้ี 

 (๑)ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                       

 (๒)ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา  

(๓)ค าร้องขอรับการช่วยเหลือส าหรับผูป้ระสบภยั      

     



ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลสิริเวยีงชยั ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  

อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าขอรับการช่วยเหลือสาธารณภยั 
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คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ สนับสนุนน า้อุปโภคบริโภค 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในวนัและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – 

๑๖.๓๐  น. 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 อาศยัอ านาจตามความใน

ขอ้ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ 

กระทรวงการคลงัจึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินไว ้

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูป้ระสบภยัยืน่ค  าร้อง ระยะเวลา ๕ ปี งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีออกส ารวจความเสียหายตามท่ี
ผูป้ระสบภยัแจง้  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.ท าการรวบรวมขอ้มูลความเสียหายเสนอต่อผูบ้ริหาร
พิจารณา ระยะเวลา ๒๕ นาที 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือ ระยะเวลา ๑.๓๐ ชัว่โมง งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 การใหค้วามช่วยเหลือกรณีสนบัสนุนน ้ าอุปโภคบริโภค  ใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน ๓ ชัว่โมงต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบในการ  ขอรับการช่วยเหลือ  มีดงัน้ี 

 (๑)ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                       

 (๒)ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา  

(๓)ค าร้องขอรับการช่วยเหลือส าหรับผูป้ระสบภยั      

      



ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลสิริเวยีงชยั ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  

อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าขอรับการสนบัสนุนน ้ าอุปโภคบริโภค 
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คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การรับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารราชการทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจดัระบบการรับเร่ืองร้องเรียน เสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นขอ้

ร้องเรียน ขอ้ร้องทุกข ์อนัมีสาเหตุมาจากการท่ีผูร้้องเช่ือวา่ตนเองไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากเหตุต่างๆ ซ่ึงเป็นการสะทอ้น

การปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนการแสดงความคิดเห็นใหข้อ้เสนอแนะ เป็นช่องทางในการใหข้อ้มูล

เพ่ือใหเ้กิดการส่ือสารแบบสองทาง ใหป้ระชาชนมีโอกาสใหแ้ละรับขอ้มูล ทั้งน้ี การแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาท่ีประชาชน

ตอ้งการทราบนั้น ควรมีความชดัเจน โดยสามารถน าขอ้เสนอไปปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับ

บริการไดต้รงจุด ทั้งยงัสามารถสอบถามความพึงพอใจในเร่ืองท่ีมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการต่างๆ จากองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ณ สถานท่ีบริการไดอี้กทางหน่ึง 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูท่ี้ประสงคจ์ะร้องทุกขก์รอกแบบค าร้อง  ระยะเวลา     
๑๐ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้อง เอกสารหลกัฐานและลง
บนัทึกสมุดทะเบียนเร่ืองราวร้องทุกข ์ ระยะเวลา ๓๐ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.ผูมี้อ านาจพิจารณาอนุญาตตามท่ีผูร้้องทุกขป์ระสงค ์
ระยะเวลา ๓๐ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบด าเนินการตามท่ีผูมี้อ  านาจอนุญาต
สัง่การแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกขแ์ก่ผูร้้องขออยา่ง
เร่งด่วนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ระยะเวลา ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



๕.เจา้หนา้ท่ีรายงานแก่ผูมี้อ  านาจอนุญาตทราบและรวบรวม
ขอ้มูลเพ่ือสรุปผลต่อไป  ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน ๗ วนัต่อราย  โดยใหแ้จง้ตอบรับการด าเนินการใหแ้ก่ผูร้้องเรียนทราบตามก าหนด 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอแจง้เร่ืองราวร้องทุกข ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา            จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

            

ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูร้้องขอๆ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งาน

บริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลข

โทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าขอแจง้เร่ืองราวร้องทุกข ์
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คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอคดัส าเนาและขอดูข้อมูลข่าวสาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินตอ้งมีศูนยข์อ้มูลข่าวสารขององคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยอาจจดัเป็นหอ้งบริการสถานท่ีสืบคน้ขอ้มูล

ข่าวสาร  หรือเผยแพร่เอกสารทางราชการ  หรืออาจจดัมุมเอกสารสืบคน้เพ่ือใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร  โดยมีป้าย

ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นสถานท่ีสะดวกแก่การเขา้ใชข้องประชาชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

อาจจดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารเพ่ิมเติมนอกส านกังานได ้ เช่น  หอ้งสมุดประชาชน ศุนยบ์ริการประชาชนนอกสถานท่ี 

ฯลฯ  ขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งจดัไวใ้หบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารเพ่ือประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ  ประกอบดว้ย

ขอ้มูลซ่ึงพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ก าหนดใหต้อ้งรายงานใหป้ระชาชนทราบ  ไดแ้ก่ 

 ๑)แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 ๒)งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 ๓)แผนการด าเนินงาน 

 ๔)รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี 

 ๕)รายงานการประชุมสภา 

 ๖)ประกาศสอบราคา  ประกวดราคา  สญัญาซ้ือขาย  และสญัญาจา้ง 

 ๗)แผนอตัราก าลงั ๓ ปี 

 ๘)แผนอตัราก าลงัพนกังานจา้ง ๔ ปี 

ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  นอกเหนือจากศูนยฯ์ ไดแ้ก่ 

 ๑)บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของส านกังาน  ซ่ึงอาจจดัไวใ้นส านกังานในชุมชนต่างๆ 

 ๒)ส่ือส่ิงพิมพ ์วารสารประชาสมัพนัธ์ จดหมายข่าว แผน่พบั รายงานประจ าปี 



 ๓)การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสาธารณะ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วทิยชุุมชน วทิยกุระจายเสียง 

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์

 ๔)การจดัหน่วยประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ี การโฆษณาผา่นรถกระจายเสียง 

 ๕)การจดัแถลงข่าว 

 ๖)การจดัใหส่ื้อมวลชนหรือประชาชนศึกษาดูงาน 

 ๗)เทคโนโลยสีารสสนเทศ เช่น เวป็ไซต ์ sms  mms  เป็นตน้  ฯลฯ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับขอ้มูลข่าวสารกรอกแบบค าร้อง  
ระยะเวลา     ๓ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้อง เอกสารหลกัฐานและลง
บนัทึกสมุดทะเบียนค าร้องการขอคดัส าเนาและขอดูขอ้มูล
ข่าวสาร  ระยะเวลา ๓ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.ผูมี้อ านาจพิจารณาอนุญาตตามท่ีผูร้้องขอดูขอ้มูลข่าวสาร
และมอบให่แก่ผูร้้องขอ  ระยะเวลา ๕ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีผูมี้อ  านาจอนุญาตใหแ้ก่ผูร้้อง
ขอดูขอ้มูลข่าวสารและมอบใหแ้ก่ผูร้้องขอ  ระยะเวลา         
๕ นาที 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.เจา้หนา้ท่ีรายงานแก่ผูมี้อ  านาจอนุญาตทราบและรวบรวม
ขอ้มูลเพ่ือสรุปผลต่อไป  ระยะเวลา ๒ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๘ นาทีต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอคดัส าเนาและขอดูขอ้มูลข่าวสาร  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา            จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

 

 

 

            



ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอดูขอ้มูลข่าวสารทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณและความเหมาะสมโดยค านึงถึงการรักษา

ผลประโยชนข์องทางราชการและบริการท่ีดีแก่ประชาชนเป็นส าคญั 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูร้้องขอๆ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งาน

บริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลข

โทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th  หากผูมี้อ านาจขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไม่อนุญาตตามค าขอ ผูย้ืน่ค  าขอสามารถอุทธรณ์ได ้โดยส่งค าวนิจัฉยัไปยงัส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร

ของราชการ ส านกังานปลดั ส านกันายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ทั้งน้ี  เป็นไป

ตามบทบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าขอคดัส าเนาและขอดูขอ้มูลข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การรับช าระภาษบี ารุงท้องที ่

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั  เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี ในวนัและเวลาราชการ

และหากเกินก าหนดสามารถติดต่อไดทุ้กวนั (เวน้วนัหยดุราชการ) 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
ตามบทบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับช าระภาษี

บ ารุงทอ้งท่ี โดยมีหลกัเกณฑ ์วธีิการ  และเง่ือนไขดงัน้ี 

๑.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ประชาสมัพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 

๒.แจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบเพื่อยนืยนัแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.๕) 

๓.เจา้ของท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.๕)ภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลาง

ของท่ีดิน 

๔.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแลว้แจง้แบบประเมิน (ภ.บ.ท.๙ หรือ ภ.บ.ท. ๑๐) ใหผู้มี้

หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

๕.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัรับช าระภาษี (เจา้ของท่ีดินช าระภาษีภายในเดือนเมษายน) 

๖.กรณีเจา้ของท่ีดินช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด  ตอ้งช าระภาษีและเงินเพ่ิม 

๗.กรณีผูรั้บประเมิน (เจา้ของท่ีดิน)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัได ้ โดยยืน่

อุทธรณ์ผา่นเจา้พนกังานประเมินภายใน ๓๐ วนั นบัแต่การไดแ้จง้การประเมิน 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.เจา้ของท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.๕) ภายใน
เดือนมกราคม 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการท่ีดินและค านวนค่าหกัภาษี
และแจง้การประเมินภาษี (ภ.บ.ท.๙ หรือ ภ.บ.ท.๑๐) ภายใน
เดือนมีนาคม 
 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



๓.เจา้ของท่ีดินมีหนา้ท่ีช าระภาษีภายในเดือนเมษายน  (กรณี
รายเดิมระยะเวลา ๕ นาที) 
 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.หากเจา้ของท่ีดินไม่พอใจการประเมินของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัโดยอุทธรณ์
ผา่นเจา้พนกังานประเมิน  ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่ไดรั้บการ
แจง้ประเมิน 
 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น.   ในกรณีรายเดิมใชร้ะยะเวลา  ๕  

นาทีต่อราย  กรณีรายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนก าหนด 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรองความ

ถูกตอ้ง  ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้น  

 (๒)โฉนดท่ีดิน  น.ส.๓  หรืออ่ืนๆ                                                                                  

            

ค่าธรรมเนียม 
         อตัราค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ค  านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินก าหนดข้ึนเพ่ือใชใ้น

การจดัเก็บภาษีคูณกบัอตัราภาษี 

 เน้ือท่ีดินเพ่ือค านวณภาษี(ไร่)  =  เน้ือท่ีถือครอง  -  เน้ือท่ีเกณฑล์ดหยอ่น 

 ค่าภาษีต่อไร่ =  ตามอตัราภาษีฯ  ทา้ย พ.ร.บ.ฯ 

         การไม่ยืน่แบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

 ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน  ผูค้รอบครองท่ีดิน  รายใดไม่ยืน่แบบภายในก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑๐ ของค่า

ภาษี 

 ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน  ผูค้รอบครองท่ีดินรายใดไม่ช าระเงินค่าภาษีภายในก าหนดใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อยละ ๒๔ ต่อปี 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันาและ

จดัเก็บรายได ้กองคลงั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – 

๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๒  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

http://www.siriwiangchai.go.th/


ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        แบบค าขอรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ๑.แบบแสดงรายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท.๕) 

 ๒.แบบยืน่อุทธรณ์ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ภ.บ.ท. ๑๒) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั  เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ในวนัและเวลาราชการและ

หากเกินก าหนดสามารถติดต่อไดทุ้กวนั (เวน้วนัหยดุราชการ) 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
 

ตามบทบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับช าระภาษีป้ายแสดง

ช่ือ  ยีห่อ้  หรือเคร่ืองหมายการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืน  หรือโฆษณาการคา้  หรือกิจการอ่ืน  เพ่ือหารายได ้ โดยมี

หลกัเกณฑ ์  วธีิการ  และเง่ือนไขดงัน้ี 

๑.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ประชาสมัพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 

๒.แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื่อยนืยนัแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) 

๓.เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑)ภายในเดือนมีนาคม 

๔.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓) 

๕.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัรับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีในก าหนดเวลา) 

๖.กรณีเจา้ของท่ีดินช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน ๑๕ วนั  นบัแต่ไดรั้บการแจง้ประเมิน)  ตอ้งช าระภาษีและ

เงินเพ่ิม 

๗.กรณีผูรั้บประเมิน (เจา้ของป้าย)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้ ภายใน  ๓๐ วนั 

นบัแต่การไดแ้จง้การประเมิน 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) ภายใน
เดือนมีนาคม 
 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย(ภ.ป. ๑) และแจง้การประเมินภาษี (ภายใน ๓๐ วนัตาม
พระราชบญัญติัวธีิการปฏิบติัราชการ  วธีิปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้ของท่ีดินมีหนา้ท่ีช าระภาษีภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่ ไดรั้บ
แจง้การประเมินภาษี (กรณีรายเดิมระยะเวลา ๕ นาที) 
(กรณีช าระเกิน ๑๕ วนั  จะตอ้งช าระเงินเพ่ิมตามอตัราท่ีกฎหมาย
ก าหนด) 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.หากเจา้ของท่ีดินไม่พอใจการประเมินของพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ภ.ป. ๔)เพื่อขอใหพ้ิจารณา
การประเมินใหม่  ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่ไดรั้บการแจง้ประเมิน 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบ (ภ.ป. ๕) 
(ภายใน ๓๐ วนัตามพระราชบญัญติัวธีิการปฏิบติัราชการ  วธีิ
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น.   ในกรณีรายเดิมใชร้ะยะเวลา  ๕  

นาทีต่อราย  กรณีรายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนก าหนด 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรอง   

ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้น  

 (๒)สถานท่ีตั้งหรือแสดงป้าย  รายละเอียดเก่ียวกบัป้าย วนั เดือน ปี ท่ีติดตั้งหรือแสดง 

 (๓)หลกัฐานประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 (๔) หนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

 (๕)ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถา้มี) 

 (๖)ใบมอบอ านาจกรณีใหผู้อ่ื้นท าการแทน                                                                          

            

ค่าธรรมเนียม 
         อตัราค่าภาษีป้าย 

 ป้ายประเภทท่ี ๑ หมายถึง ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น ใหคิ้ดอตัรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

 ป้ายประเภทท่ี ๒ หมายถึง ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ หรือปนกบัภาพและเคร่ืองหมายอ่ืน ใหคิ้ด

อตัรา ๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 



 ป้ายประเภทท่ี ๓ หมายถึง (ก) ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย ไม่วา่มีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่  หรือ (ข) ป้ายท่ีมี

อกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ ใหคิ้ดอตัรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตรเม่ือ

ค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ถา้มีอตัราเสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ ๒๐๐ บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท  

         การไม่ยืน่แบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

-ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยืน่แบบภายในก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี 

 -ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ช าระเงินค่าภาษีภายในก าหนด  จะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๒ ของค่าภาษี 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันาและ

จดัเก็บรายได ้กองคลงั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์

  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๒  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        แบบค าขอรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ๑.แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีป้าย  (ภ.ป. ๑) 

 ๒.แบบยืน่อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. ๔) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การรับช าระภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั  เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ ของทุกปี ในวนัและเวลาราชการ

และหากเกินก าหนดสามารถติดต่อไดทุ้กวนั (เวน้วนัหยดุราชการ) 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
 

ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับ

ช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ และท่ีดินใชต้่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือ

ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนนั้น  โดยมีหลกัเกณฑ ์  วธีิการ  และเง่ือนไขดงัน้ี 

๑.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ประชาสมัพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 

๒.แจง้ใหเ้จา้ของทรัพยสิ์นทราบเพ่ือยนืยนัแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด. ๒) 

๓.เจา้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด ๒)ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์

๔.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสิ์นและแจง้การประเมินภาษี (ภ.ร.ด ๘) 

๕.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัรับช าระภาษี (เจา้ของทรัพยสิ์นช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีในก าหนดเวลา) 

๖.กรณีเจา้ของท่ีดินช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน ๓๐ วนั  นบัแต่ไดรั้บการแจง้ประเมิน)  ตอ้งช าระภาษีและ

เงินเพ่ิมfh;p 

๗.กรณีผูรั้บประเมิน (เจา้ของทรัพยสิ์น)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้ ภายใน  ๑๕ 

วนั นบัแต่การไดแ้จง้การประเมิน 

 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.เจา้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด ๒) 
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการทรัพยสิ์นตามแบบแสดง
รายการทรัพยสิ์น(ภ.ร.ด ๒) และแจง้การประเมินภาษี (ภายใน 
๓๐ วนัตามพระราชบญัญติัวธีิการปฏิบติัราชการ  วธีิปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้ของทรัพยสิ์นมีหนา้ท่ีช าระภาษีภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่ 
ไดรั้บแจง้การประเมินภาษี (กรณีรายเดิมระยะเวลา ๕ นาที) 
(กรณีช าระเกิน ๓๐ วนั  จะตอ้งช าระเงินเพ่ิมตามอตัราท่ี
กฎหมายก าหนด) 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบ  (ภายใน 
๓๐ วนัตามพระราชบญัญติัวธีิการปฏิบติัราชการ  วธีิปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น.   ในกรณีรายเดิมใชร้ะยะเวลา  ๕  

นาทีต่อราย  กรณีรายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนก าหนด 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรอง

ความถูกตอ้ง   ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้น  

 (๒)หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน , ใบอนุญาตปลูกสร้าง , หนงัสือสญัญาซ้ือขาย 

หรือใหโ้รงเรือน 

 (๓)หลกัฐานประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือใบอนุญาต

ประกอบการคา้ของฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม , สญัญาเช่าอาคาร 

 (๔) หนงัสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 

 (๕)ใบมอบอ านาจกรณีใหผู้อ่ื้นท าการแทน                                                                          

 (๖) อ่ืนๆ            

ค่าธรรมเนียม 
         อตัราค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 ผูรั้บการประเมินจะตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ ๑๒๕ ของค่ารายปี 

         การไม่ยืน่แบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

-ถา้คา้งช าระไม่เกิน ๑ เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดใหเ้พ่ิมร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 -ถา้เกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือนใหเ้พ่ิมร้อยละ ๔ ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 -ถา้เกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือนใหเ้พ่ิมร้อยละ ๗.๕ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 -ถา้เกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือนใหเ้พ่ิมร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีท่ีคา้ง 



การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันาและ

จดัเก็บรายได ้กองคลงั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์

  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๒  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        แบบค าขอรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ๑.แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน  (ภ.ร.ด ๒) 

 ๒.แบบค าร้องขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด ๙) 
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คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลสิริ

เวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบดว้ย มาตรา ๓๒ มาตรา  

๓๓  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติัการสาะรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย จึงตรา

เทศบญัญติัข้ึน 

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ต่องานบริหารงานทัว่ไป 

 ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ 
นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
 



๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๕  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน                      จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์        จ านวน ๑ ฉบบั 

 (๔)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืน                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
 ตามเทศบญัญติัเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  เร่ืองกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 

 พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  

หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าขอประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
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คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ ขออนุญาตประกอบกจิการตลาด 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลสิริ

เวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบดว้ย มาตรา ๓๒ มาตรา  

๓๓  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติัการสาะรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย จึงตราเทศบญัญติัข้ึน 

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขออนุญาตประกอบกิจการตลาด  ต่องานบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริ

เวยีงชยั 

เง่ือนไขในการยืน่ค  าขอ 

 (๑)ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัตั้งตลาด  ใหย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตตามแบบ  ตล.๑ พร้อมดว้ยแผนฝังแบบก่อสร้างและ

รายงานการปลูกสร้างในสถานท่ีจดัตั้งตลาดต่อเจา้พนกังาน 

 (๒)หากสถานท่ีจดัตั้งตลาดเป็นอาคาร  ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูจ้ดัตั้งตลาดตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

 (๓)เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาเห็นวา่ ผูข้อรับใบอนุญาตไดจ้ดัสถานท่ีตั้งในตลาด และมีอุปกรณ์ส าหรับ

ตลาดถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ ตามเง่ือนไขท่ีบงัคบัไวใ้นเทศบญัญติัน้ีตามประเภทของตลาดแลว้  ก็ใหอ้อกใบอนุญาตตาม

แบบ  ตล.๒ 

 (๔)ท่ีตั้งตลาด ตอ้งอยูห่่างไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงร้อยเมตร จากแหล่งท่ีน่ารังเกียจและหรือแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษของ

เสีย  โรงเล้ียงสตัว ์ แหล่งโสโครก ท่ีก าจดัขยะมูลฝอย อนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั เวน้แต่จะมีวธีิป้องกนัซ่ึงเจา้

พนกังานสาธารณสุขไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 



 (๕)ท่ีขนถ่ายสินคา้ ตอ้งจดัใหมี้บริเวณใดโดยเฉพาะและมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการขนสินคา้ในแตล่ะวนั และ

สะดวกต่อการขนถ่ายสินคา้และการรักษาความสะอาด 

 (๖)สว้มและท่ีถ่ายปัสสาวะ  ตอ้งมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละสุขลกัษณะ (ตามเทศบญัญติัเก่ียวกบั

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข ๒๕๓๕ เร่ืองตลาด) 

 (๗)ท่ีรวบรวมขยะมูลฝอย ตอ้งมีลกัษณะเป็นส่ิงปลูกสร้างถาวร หรือเป็นท่ีพกัมูลฝอยท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุข

เห็นวา่เหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ ก็ได ้มีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวนั มีการปกปิด สามารถป้องกนั

สตัวเ์ขา้ไปคุย้เข่ียได ้ตั้งอยูน่อกตวัอาคารตลาด และอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีรถเขา้ออกไดส้ะดวก 

 (๘)ท่ีจอดรถ ตอ้งจดัใหมี้ท่ีจอดรถตามความเหมาะสมท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด 

 บทลงโทษ 

 (๑)ผูรั้บใบอนุญาตจดัตั้งตลาด  ส าหรับตลาดทุกประเภท ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบตัรไม่ถูกตอ้ง ตามเทศบญัญติัน้ีเจา้

พนกังานทอ้งถ่ิน มีอ านาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตไดค้ราวหน่ึงไม่เกิน ๑๕ วนั 

 (๒)ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัในขอ้ ๔ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ตอ้งระแวงโทษจ าคุก ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 (๓)ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดด าเนินกิจการในระหวา่งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตามขอ้ ๔๗ วรรคหน่ึงมีความผิดตาม

มาตรา ๘๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวนัละ 

๑๕ บาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ 
นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
 

๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      ๑๕  วนัต่อราย 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการตลาด  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน                      จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์        จ านวน ๑ ฉบบั 

 (๔)แผนผงัแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้าง 

 (๕)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
 ตามเทศบญัญติัเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  เร่ืองกิจการควบคุมการจดัตั้งตลาด 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  

หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบค าขออนุญาต ประกอบกิจการตลาด 

 (๑)ค าขออนุญาต ประกอบกิจการตลาด 

 (๒)ค าขออนุญาตก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ ขออนุญาตประกอบกจิการสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

 ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลสิริ

เวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบดว้ย มาตรา ๔๐ มาตรา  

๔๘  มาตรา ๕๐  มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติัการสาะรณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ เทศบาลต าบลเวยีงชยั โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย จึง

ตราเทศบญัญติัข้ึน 

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของยืน่แบบค าขออนุญาตประกอบกิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  ต่องาน

บริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

เง่ือนไขในการยืน่ค  าขอ 

 (๑)ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสอง

ร้อยตารางวา และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ถา้สถานท่ีดงักล่าวมีพ้ืนท่ีไม่

เกินสองร้อยตารางวา ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพ่ือขอรับรองหนงัสือรับรองการแจง้ก่อนการจดัตั้ง ผูจ้ดัตั้งสถานท่ี

จ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร ตอ้งจดัสถานท่ีใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ และเง่ือนไขตามลกัษณะของกิจการ 

(ตามเทศบญัญติัเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕เร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร) 

 (๒)ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บหนงัสือรับรองการแจง้ ตอ้งดูแลรักษาสถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหารท่ี

ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 (๓)อาคารท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ ตอ้งมีหลกัฐานแสดงวา่สามารถใชป้ระกอบการไดโ้ดยถูกตอ้งตาม

กฎหมาย วา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 



 (๔)ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูรั้บหนงัสือรับรองการแจง้  ตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จา้งหรือใชบุ้คคลท่ีป่วยหรือมี

เหตคุวรเช่ือวา่เป็นโรคติดต่อ จ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง อาหาร 

 (๕)ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต และใหใ้ชไ้ดเ้พียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลสิริ

เวยีงชยั 

 บทก าหนดโทษ 

 (๑)หากฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิไดแ้จง้ขอหนงัสือรับรองการแจง้ต่อพนกังานทอ้งถ่ิน  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมี

อ านาจสัง่ใหผู้ป้ระกอบการกิจการดงักล่าวหยดุด าเนินกิจการ  จนกวา่จะด าเนินการขออนุญาต แต่ถา้ยงัผา่ฝืนอีก ใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่หา้มด าเนินกิจการนั้นไวต้ามเห็นควรแต่ตอ้งไม่เกินสองปี 

 (๒)ผูใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ไดรั้บ

ใบอนุญาต ตอ้งระแวงโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 (๓)ผูใ้ดจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้

หนงัสือรับรองการแจง้ ตอ้งระแวงโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

 (๔)ผูรั้บใบอนุญาตใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ตอ้งระแวงโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

 (๕)ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดด าเนินกิจการในระหวา่งถูกพกัใชใ้บอนุญาตตอ้งระแวงโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 

ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวนัละ ๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ 
นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
 

๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      ๑๕  วนัต่อราย 

 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการตลาด  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน                      จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์        จ านวน ๑ ฉบบั 

 (๔)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                    

  

            

ค่าธรรมเนียม 
 ตามเทศบญัญติัเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  เร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสะสม

อาหารพ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  

หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบค าขออนุญาต สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 

 (๑)ค าร้องทัว่ไป และ ค าขอหนงัสือรับรองการแจง้ 

 (๒)ใบอนุญาตและหนงัสือรับรองการแจง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/


คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาตทีเ่กีย่วข้อง 
               ๑)กฎกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 

๒)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓)ประกาศกระทรวงพาณิชยฉ์บบัท่ี ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฏหมาย

วา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
๔)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓ 
๕)ประกาศกระทรวงพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียนพาณิชย ์(ฉบบั ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖)ประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการตั้งส านกังานทะเบียนพาณิชยแ์ต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย ์(ฉบบั ท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบบั ท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗)ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพเ์พ่ือใชใ้นการใหบ้ริการขอมูลทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๘)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์
๙)ประกาศกระทรวงฉบบัท่ี ๙๓ (พ.ศ.๒๕๒๐)เร่ืองก าหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 



๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๘  นาทีต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 ๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้ยิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ค่าจดทะเบียนค าขอละ ๕๐ บาท 

- ค่าคดัส าเนาเอกสารชุดละ ๓๐ บาท 

- ค่ายกเลิกรายการ/เปล่ียนแปลงรายการ  คร้ังละ ๒๐ บาท 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันาและ

จดัเก็บรายได ้กองคลงั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์

  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๒  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

http://www.dbd.go.th/
http://www.siriwiangchai.go.th/


ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบฟอร์มจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มอืส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

 
หลกัเกณฑ์   วธีิการและเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

๑. กฎหมายควบคุมอาคาร 

กฎหมายควบคุมอาคาร คือ กฎหมายท่ีตอ้งการเพ่ือควบคุมการก่อสร้างอาคารใหมี้ความมัน่คงแฃง็แรงมีระบบ

ความปลอดภยัส าหรับผูใ้ชอ้าคาร เช่นระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบการระบายอากาศ ฯลฯ มีความเป็นระเบียบเรีบยร้อย 

สวยงาม และมีการจดัการดา้นการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้ า

สาธารณะ ฯลฯ 

๒.  การควบคุมอาคาร 

 “ท่ีอยูอ่าศยั” เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี เม่ือมีคนอยูร่วมกนัมากๆ มีความเจริญขยายตวัเกิดเป็นเมืองมีบา้นเรือนเป็นท่ีอยู่

อาศยัและมีอาคารเป็นท่ีด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน ในเมืองมีอาคารมากมายหลายประเภท  เช่น  ตึกแภว  ร้านคา้  

ตลาด  ส านกังาน  โรงเรียนและอ่ืนๆ  อีกมากมายและเม่ือเมืองขยายตวัมากข้ึนเป็นเมืองใหญ่มหานคร  อาคารก็เพ่ิมจ านวน

มากข้ึนเป็นเงาตามตวั อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  โรงแรม  ศูนยก์ารคา้  ฯลฯ อาคารเหล่าน้ีเป็นอาคารสาธารณะท่ีมีคนเป็น

จ านวนมากเขา้ไปใชใ้นแต่ละวนั ดงันั้น ความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร  ความปลอดภยัของผูใ้ชอ้าคาร  จึงเป็นเร่ืองส าคญั  

ถา้ไม่มีการควบคุมอาคาร  ยอ่มแน่นอนวา่ความไม่ปลอดภยั  ความไม่เป็นระเบียบสวยงามของบา้นเมือง  ความไม่ถูก

สุขลกัษณะ  อุบติัภยั  เช่น  ตึกถล่ม  ไฟไหมอ้าคาร  เป็นตน้ เป็นส่ิงท่ีคนในเมืองตอ้งประสบ  กฎหมายควบคุมอาคารจึงตอ้ง

ควบคุมไม่ใหเ้กิดส่ิงเหล่าน้ี 

๓. กฎหมายควบคุมอาคารประกอบด้วย 

พระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฏหมาหลกัหรือกฏหมายแม่บท 

 กฎกระทรวง  เป็นกฎหมายท่ีก าหนดรายละเอียด  เช่น  รายลเัอียดวธีิการปฏิบติัในการขออนุญาตรายละเอียด

ขอ้ก าหนดทางดา้นวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม  เป็นตน้ 

 ข้อบญัญัตท้ิองถิน่  เป็นกฎหมายท่ีก าหนดรายละเอียดเฉพาะทอ้งถ่ิน เช่น  ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครในเขต

กรุงเทพมหานคร  เทศบญัญติัในเทศศบาลต่างๆ ขอ้บญัญติัในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตองคก์รบริหารส่วนต าบล  



เป็นตน้  โดยเนน้เฉพาะขอ้ก าหนดงานทางดา้นวศิวะกรรมและสถาปัตยกรรม  โดยแต่ละทอ้งถ่ินเป็นผูพิ้จารณาด าเนินการ

ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงักล่าวน้ีเอง 

กฎหมายควบคุมอาคารไม่ได้บังคบัใช้ทัว่ประเทศ 

 กกหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัทอ้งท่ีท่ีมีความเจริญ  มีการก่อสร้างอาคารค่อนขา้งหนาแน่น หาก

ทอ้งท่ีใดตอ้งการควบคุมการก่อสร้างอาคารใหมี้ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความมัน่คงแขง็แรงและปลอดภยั  

จะตอ้งประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในทอ้งท่ีนั้นๆ หรือประกาศเป็นเขตผงั

เมืองรวม ตามกฎหมายเป็นเขตผงัเมืองรวม  ตามกฎหมายวา่ดว้ยผงัเมืองเสียก่อน  กฎหมายควบคุมอาคารจึงจะมีผลบงัคบัใช ้

๔.กฏหมายควบคุมอาคารบังคบัอย่างไร 

 เม่ือมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ในทอ้งท่ีใดก็ตามเรามกั

เรียกทอ้งท่ีนั้นวา่เป็น “เขตควบคุมอาคาร” หรือหากเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่นเขตผงัเมืองตามกฎหมายผงัเมืองแลว้ การก่อสร้าง  

ดดัแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ย ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารในทอ้งท่ีเช่นท่ีวา่น้ี  ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ก่อนกระท าการดงักล่าว 

 แต่สส าหรับอาคารสูง  อาคารชนิดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ  ไม่วา่จะก่อสร้างดดัแปลง  ร้ือ

ถอน  เคล่ือนยา้ย  ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคาร  ตรงท่ีใดก็ตาม จะเป็นในเขตควบคุมอาคารหรือ นอกเขตควบคุมอาคาร  ตอ้ง

ขออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเสียก่อนทุกกรณี 

๔. ใครคอื  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  คือ 

๑.ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

๒.นายกเทศมนตรี  ส าหรับในเขตเทศบาล 

๓.นายกองคก์รบริหารส่วนจงัหวดัในเขตองคก์รบริหารส่วนจงัหวดั 

๔.นายกเมืองพทัยา  ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 

๕.นายกองคก์รบริหารส่วนต าบล  ส าหรับในเขตองคก์รบริหารส่วนต าบล 

๖.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดส าหรับในเขตองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

๕. ความหมายของค าว่า ” อาคาร ” ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

กฏหมายควบคุมอาคารไดนิ้ยามความหมายของค าวา่  “ อาคาร”  ไวด้งัน้ี 

“อาคาร”  หมายความวา่  ตึก  บา้น  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลงัสินคา้  ส านกังาน  และส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืน ซ่ึง 

บุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้ และหมายความรวมถึง 

๑) อฒัจนัทร์  หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนเพ่ือใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของประชาชน 

๒) เข่ือน สะพาน  อุโมงค ์ ท่อหรือทางระบายน ้ า  อู่เรือ  คานเรือ  ท่าน ้า  ท่าจอดเรือ  ร้ัว  ก าแพง  หรือประตู  ท่ี

สร้างติดต่อหรือใกลเ้คียงกบัท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนในบุคคลทัว่ไปใชส้อย 

 



๓) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย  ท่ีมีสกัษณะดงัน้ี 

* ท่ีติดหรือตั้งไวเ้หนือท่ีสาธารณะ และมีนาคเกินหน่ึงตารางเมตร  หรือ  น ้ าหนกัรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบ 

กิโลกรรมหรือท่ีติดตั้งห่างจากท่ีสาธารณะ  ซ่ึงเม่ือวดัในทางราบลีระยะห่างจากท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่ความสูงของป้ายนั้นเม่ือ

วดัจากพ้ืนดิน  และตอ้งมีขนาด  พ้ืนท่ี  หรือ  น ้ าหนกัเกิน ๔ ลกัษณะ  คือ 

 ๑.ขนาดความกวา้งของป้ายเกิน  ๕๐  เซนติเมตร 

 ๒.ยาวเกินหน่ึงเมตร  หรือ. 

 ๓.เน้ือท่ีของป้ายเกิน  ๕,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร 

 ๔.มีน ้ าหนกัของป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 ๔)พ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นท่ีจอดรถ  ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของรถ  ส าหรับอาคารดงัต่อไปน้ี 

  * โรงมหรสพท่ีมีพ้ืนท่ีส าหรับจดัท่ีนัง่ส าหรับคนดูตั้งแต่  ๕๐๐ ท่ีข้ึนไป 

  * โรงแรมท่ีมีหอ้งพกัตั้งแต่  ๓๐  หอ้งข้ึไป 

  *  อาคารชุดท่ีมีพ้ืนท่ีแต่ละครอบครัวตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

  * ภตัตาคารท่ีมีพ้ืนท่ีส าหรับตั้งโตะ๊อาหารตั้งแต่  ๑๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

  * หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต่  ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

  * อาคารขนาดใหญ่  (อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารเกิน  ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

 อาคารหรือส่ิงก่อสร้างทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี  หากจะด าเนินการก่อสร้าง  ดดัแปลงร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใชห้รือเปล่ียน

การใช ้ในทอ้งท่ีท่ีไดมี้กฎหมายควบคุมบงัคบัใชแ้ลว้  ตอ้งขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเสียก่อน 

๗.การดดัแปลงอาคาร 

 “ดดัแปลง” หมายความวา่ เปล่ียนแปลง  ต่อเติม  เพ่ิม  ลด  หรือขยายซ่ึงลกัษณะขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สดัส่วน  

น ้ าหนกั  เน้ือท่ีของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซ่ึงไดก่้อสร้างไวแ้ลว้ผิดไปจากเดิม  ยกตวัอยา่งเช่น  การ

ต่อเติมหลงัคาขา้งหลงัของตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์  การต่อเติมหลงัคาคลุมชั้นดาดฟ้า  เป็นการดดัแปลงอาคาร เพราะมีการ

เปล่ียนแปลง ต่อเติม  เพ่ิม  รูปทรงและเน้ือท่ีของอาคาร  หรือการติดตั้งเสาสูง  ซ่ึงเป็นโครงเหลก็  เพ่ือรับสญัญาณโทรศพัย์

เคล่ือนท่ีบนชั้นดาดฟ้า  ก็ถือวา่เป็นการดดัแปลงอาคาร เพราะเป็นการเพ่ิมน ้ าหนกัใหก้บัโครงสร้างของอาคาร  เป็นตน้ 

๘. “ดดัแปลง” กรณีไหนจงึไม่ต้องขออนุญาต 

 ๑. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอาคารโดยใชว้สัดุท่ีมีขนาด  จ านวน  และชนิดเดียวกบัของเดิม เวน้แต่การ

เปล่ียนโครงสร้างของอาคารท่ีเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็  คอนกรีตอดัแรงหรือเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ 

 ๒.การเปล่ียนส่วนต่างๆ  ของอาคารท่ีไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร  โดยใชว้สัดุชนิดเดียวกบัของเดิมหรือวสัดุชนิด

อ่ืนซ่ึงไม่เป็นการเพ่ิมน ้ าหนกัใหแ้ก่ส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้างของอาคารเดิม  เกินร้อยละสิบ 

 ๓.การเปล่ียนแปลง  การต่อเติม  การเพ่ิม  การลด  หรือการขยายซ่ึงลกัษณะขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สดัส่วน  

น ้ าหนกั  เน้ือท่ีส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีไม่เป็นโครงสร้างของอาคารซ่ึงไม่เป็นการเพ่ิมน ้ าหนกัใหแ้ก่ส่วนหน่ึงส่วนใดของ

โครงสร้างอาคารเดิม  เกินร้อยละสิบ 



 ๔.การลดหรือการขยายเน้ือท่ีของหลงัคาหรือของพ้ืนชั้นหน่ึงชั้นใด  ใหมี้พ้ืนท่ีนอ้ยลงหรือมากข้ึนรวมกนัไม่เกิน

หา้ตารางเมตร  โดยไม่ลดหรือเพ่ิมจ านวนเสาหรือคาน 

๙.การรือถอนอาคาร 

 “รื้อถอน” หมายความวา่  ร้ือส่วนอนัเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป  เช่น  เสา  คาน  ตงของอาคาร  หรือส่วน

อ่ืนของโครงสร้างอาคาร 

อาคารทีต้่องขออนุญาตรื้อถอน  คอื  อาคารดงัต่อไปนี ้

 อาคารท่ีมีส่วนสูงเกิน  ๑๕  เมตร  ซ่ึงอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่ความสูงของอาคารและอาคาร

ท่ีอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสารธารณะนอ้ยกวา่สองเมตร 

ส่วนอืน่ของโครงสร้างของอาคารทีต้่องการขออนุญาตรือ้ถอน  ได้แก่   

๑.กนัสาดคอนกรีตเสริมเหลก็ 

๒.ผนงัหรือฝาท่ีเป็นโครงสร้างของอาอาคารหรือผนงัหรือฝาคอนกรีตเสริมเหลก็ 

๓.บนัไดคอนกรีตเสริมเหลก็ 

๔.พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ตั้งแต่พ้ืนชั้นท่ีสองของอาคารข้ึนไป 

๑๐. การใช้ / เปลีย่นการใช้อาคาร 

 “การใช้” หมายความวา่  การเขา้ไปใชป้ระโยชน์ภายในอาคาร 

 “การเปล่ียนการใช”้ หมายความวา่การเปล่ียนการใชจ้ากเดิมท่ีไดรั้บอนุญาต  ยกตวัอยา่งเช่น  อาคารเดิมไดรั้บ

อนุญาตเป็นโรงแรม  ต่อมาตอ้งการท าเป็นอาคารชุด  ตอ้งยืน่ขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารจากโรงแรมเป็นอาคารชุดต่อเจา้

พนกังานทอ้งถ่ินก่อน 

 อาคารบางประเภทเม่ือก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้  ก่อนเขา้ไปใชอ้าคารตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

เสียก่อน  หรือหากเปล่ียนการใชม้าเป็นอาคารประเภทตามท่ีกฏหมายก าหนด  ก็ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

เช่นเดียวกนั  เราเรียกอาคารท่ีถูกควบคุมเช่นน้ีวา่ “อาคารควบคุมการใช”้ 

อาคารควบคุมการใช้แบ่งเป็น ๒ ประเภท  คอื 

ประเภทที ่๑ โดยไม่ก าหนดขนาดพ้ืนท่ีไดแ้ก่  อาคารดงัต่อไปน้ี 

 ๑.คลงัสินคา้ 

 ๒.โรงแรม 

 ๓.อาคารชุด 

 ๔.สถานพยาบาล 

 

ประเภทที ่๒ ก าหนดพ้ืนท่ีไดแ้ก่  อาคารดงัต่อไปน้ี 

๑.อาคารท่ีใชส้ าหรับคา้ขายหรือประกอบธุรกิจมีพ้ืนท่ีตั้งแต่  ๘๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๒.โรงงานท่ีใชเ้คร่ืองจกัรตั้งแต่ ๕ แรงมา้ข้ึนไป 

๓.สถานศึกษาท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต่ ๘๐ ตารางเมตรข้ึนไป 



๔.อาคารใชเ้ป็นท่ีชุมชนหรือประชุมมีพ้ืนท่ีตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๕.ส านกังานพ้ืนท่ีตั้งแต่  ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

   เม่ือไดรั้บใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  หรือ  ใบ  อ.๖ แลว้  จะตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไวย้งัท่ีเปิดเผย ณ อาคารนั้น 

            

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
- ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบบัละ ๒๐ บาท 

- ใบอนุญาตดดัแปลง         ฉบบัละ ๑๐ บาท 

- ใบอนุญาตร้ือถอน         ฉบบัละ ๑๐ บาท 

- ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย        ฉบบัละ ๑๐ บาท 

- ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ้       ฉบบัละ ๒๐ บาท 

- ใบรับรอง          ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 

- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง       ฉบบัละ ๕  บาท 

 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 
 ๑.อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั้น  หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 

 ๒.อาคารสูงเกิน ๒ ชั้นแต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท 

 ๓.อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๔ บาท 

๔.อาคารพิเศษ หรืออาคารท่ีจะตอ้งมีพ้ืนรับน ้ าหนกับรรทุกชั้นใดชั้นหน่ึง เกิน ๕๐๐ กก./ตารางเมตร             

ตารางเมตรละ ๔ บาท 

๕.ท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถส าหรับอาคาร  ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 

๖.ป้าย คิดตามพ้ืนท่ีของป้าย  ตารางเมตรละ ๔ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมขิั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ขั้นตอนการให้บริการ  ภายใน ๑๕ วนั 

 

๑.ผูข้ออนุญาตยืน่ค  าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.๑) 

         พร้อมเอกสาร  เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารเบ้ืองตน้                                                         ๓  วนั 

    
๒.นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน / ผงัเมือง / สภาพสาธารณะ 

  และตรวจพิจารณาแบบ                       ๕  วนั 

     
             ๓.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาต    ๔  วนั 

                     

 
                          ๔.ผูย้ืน่ค  าขอช าระค่าธรรมเนียม     ๓  วนั 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต 

๒. ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดินหรือส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน 

๓. แบบแปลนการก่อสร้าง 

๔. หนงัสือยนิยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ 

 

กรณีก่อสร้างบา้นขนาดเกิน  ๑๕๐ ตร.ม.  เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 ๑.รายการค านวณโครงสร้าง 

 ๒.ส าเนาใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

 ๓.หนงัสือรับรองเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมขิั้นตอนการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 
ขั้นตอนการให้บริการ  ภายใน ๑๕ วนั 

 

๑.ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาตร้ือถอนอาคาร (แบบ ข.๑) 

         พร้อมเอกสาร  เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารเบ้ืองตน้                                                         ๓  วนั 

    
๒.นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน / ผงัเมือง / สภาพสาธารณะ 

  และตรวจพิจารณาแบบ                       ๕  วนั 

     
             ๓.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาต    ๔  วนั 

                     

 
          ๔.ผูย้ืน่ค  าขอช าระค่าธรรมเนียม  พร้อมรับใบอนุญาต   ๓  วนั   

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต 

๒. ส าเนาโฉนดท่ีดินแปลงท่ีดินท่ีตั้งของอาคารท่ีขออนุญาต 

๓. หนงัสือรับรองเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบขั้นตอนวธีิการและส่ิงป้องกนัวสัดุร่วง 

หล่นในการร้ือถอนอาคาร (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ  ขนาด  อยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพควบคุม) 

๔. หนงัสือยนิยอมวศิวกรควบคุมงาน  (แบบ  น.๔) 

๕. แผนผงับริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน  หรือ  รูปถ่ายอาคารท่ีท าการร้ือถอน       

จ านวน ๔ รูป 

 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมขิั้นตอนการขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 
ขั้นตอนการให้บริการ  ภายใน ๑๕ วนั 

 

๑.ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาตดดัแปลงอาคาร (แบบ ข.๑) 

         พร้อมเอกสาร  เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารเบ้ืองตน้                                                         ๓  วนั 

    
๒.นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน / ผงัเมือง / สภาพสาธารณะ 

  และตรวจพิจารณาแบบ                       ๕  วนั 

     
             ๓.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาต    ๔  วนั 

                     

 
          ๔.ผูย้ืน่ค  าขอช าระค่าธรรมเนียม  พร้อมรับใบอนุญาต   ๓  วนั   

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต 

๒. ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดินหรือส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน 

๓. หนงัสือยนิยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ 

๔. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบและค านวนโครงสร้างอาคาร 

๕. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบงานสถาปัตยกรรม 

๖. แผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  พร้อมรายการค านวณโครงสร้าง 

๗. รายการค านวณระบบบ าบดัน ้ าเสีย  (กรณีอาคารตอ้งมีระบบบ าบดัน ้ าเสีย) 

๘. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหลงัเดิมท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



การขดุดิน 

 

การขดุดินท่ีมีความลึกจากระดบัเกินสามเมตร  หรือพ้ืนท่ี  ปากบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตร  ตอ้งมีแบบแปลน

และรายการค านวณของผูท่ี้ไดรั้บใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  สาขาวศิวกรโยธา ไม่ต ่ากวา่ระดบัสามญัวศิวกร  

ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 

 

การถมดิน 

 

 ผูใ้ดประสงคจ์ะท าการถมดิน  โดยมีความสูงของเนินดินต่างเจา้ของท่ีอยูข่า้งเคียง  และมีพ้ืนท่ีของเนินดินเกินสอง

พนัตารางเมตร  ตอ้งแจง้การถมดินนั้นต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดโดยยืน่เอกสารขอ้มูล  

ดงัต่อไปน้ี 

 ๑.แผนฝังบริเวณท่ีประสงคจ์ะท าการถมดิน 

 ๒.แผนผงัแสดงเขตท่ีดิน และท่ีดินบริเวณขา้งเคียง 

 ๓.วธีิการถมดิน 

 ๔.ระยะเวลาท าการถมดิน 

๕.ช่ือผูค้วบคุมงาน 

๖.ช่ือและท่ีอยูข่องผูแ้จง้การถมดิน 

๗.ภาระผกูพนัต่างๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัท่ีดินท่ีจะท าการถมดิน 

การถมดินตามมาตรา  ๖๖ วรรคสาม จะกระท าไดเ้ฉพาะระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก และตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

ค่าธรรมเนียม 

กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการขุดดนิและถมดนิ  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคหา้และมาตรา ๒๖ วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัการขดุดิน

และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัให้

กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑ ใหก้ าหนดค่าธรรมเนียม  ดงัน้ี 

(๑) ใบรับแจง้ขดุดินหรือถมดิน  ฉบบัละ   ๕๐๐ บาท 

(๒) ค่าคดัส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  หนา้ละ   ๑  บาท 

 

 



แผนภูมขิั้นตอนการขออนุญาตขุดดินถมดิน 
ขั้นตอนการให้บริการ  ภายใน ๑๕ วนั 

 

๑.ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาตขดุดิน  ถมดิน 

         พร้อมเอกสาร  เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสารเบ้ืองตน้                                                         ๓  วนั 

    
๒.นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน / ผงัเมือง / สภาพสาธารณะ 

  และตรวจพิจารณาแบบ                       ๕  วนั 

     
             ๓.เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาต    ๔  วนั 

                     

 
          ๔.ผูย้ืน่ค  าขอช าระค่าธรรมเนียม  พร้อมรับใบอนุญาต   ๓  วนั   

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑. บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต 

๒. ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดินหรือส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน) 

๓. แบบแปลน  รายละเอียดการขดุดิน  ถมดิน 

๔. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

๕. ส าเนาอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพรับรองของผูป้ระกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบงาน

สถาปัตยกรรม 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขเกีย่วกบัการแจ้ง การอนุญาตและอตัราค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการ

ประกอบกจิการน า้มนัเช้ือเพลงิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

น า้มนั หมายความวา่ น ้ามนัดิบ น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองบิน น ้ ามนัก๊าด น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเตา 

น ้ ามนัหล่อล่ืน และน ้ ามนัอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ใหเ้ป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงตาม (๒) ของบท

นิยามค าวา่ “น ้ ามนัเช้ือเพลิง” ในมาตรา ๔ 

สถานทีเ่กบ็รักษาน า้มนั หมายความวา่ สถานท่ีท่ีเก็บรักษาน ้ ามนั และใหห้มายความรวมถึงบริเวณท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ใบอนุญาต หรือใบรับแจง้ ใหใ้ชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรักษาน ้ ามนั ตลอดจนส่ิงก่อสร้าง ถงั ท่อ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง แต่ไม่รวมถึงคลงัน ้ ามนัและสถานีบริการน ้ ามนั 

น า้มนัม ี๓ ชนิด ดงัต่อไปนี ้

(๑) ชนิดไวไฟมาก ไดแ้ก่น ้ ามนัท่ีมีจุดวาบไฟต ่ากวา่ ๓๗.๘ องศาเซลเซียส 

(๒)ชนิดไวไฟปานกลาง ไดแ้ก่ น ้ ามนัท่ีมีจุดวาบไฟตั้งแต่ ๓๗๘ องศาเซลเซียสข้ึนไปแตต่ ่ากวา่ ๖๐ องศาเซลเซียส 

(๓)ชนิดไวไฟนอ้ย ไดแ้ก่ น ้ ามนัท่ีมีจุดวาบไฟตั้งแต่ ๖๐ องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ภาชนะบรรจุน า้มนัม ี๕ ประเภท ดงัต่อไปนี ้

(๑) ขวดน า้มนั  ได้แก่ 

 (๑)ภาชนะแกว้ส าหรับบรรจุน ้ ามนัชนิดไวไฟมากท่ีมีปริมาณความจุไม่เกิน ๐.๕ ลิตร 

 (๒)ภาชนะแกว้ส าหรับบรรจุน ้ ามนัไวไฟปานกลางหรือชนิไวไฟนอ้ยท่ีมีปริมาณความจุไม่เกิน ๑ ลิตร 

(๒) กระป๋องน า้มนั ได้แก่ 

 (๑)ภาชนะเหลก็เคลือบดีบุกส าหรับบรรจุน ้ ามนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอ้ยท่ีมีปริมาณความจุไม่เกิน 

๒๐ ลิตร 

 (๒)ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุน ้ ามนัชนิดไวไฟมากท่ีมีปริมาณความจุไม่เกิน ๔ ลิตร 

 (๓)ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุน ้ ามนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอ้ยท่ีมีปริมาณความจุไม่เกิน๒๐ ลิตร 

(๓) ถังน า้มนั ไดแ้ก่ 

 (๑)ภาชนะเหลก็ส าหรับบรรจุน ้ ามนัชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอ้ยท่ีมีปริมาณความจุไม่

เกิน ๒๒๗ ลิตร 

 (๒)ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุน ้ ามนัชนิดไวไฟนอ้ยประเภทน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีมีปริมาณความจุเกิน ๒๐ ลิตร แต่

ไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร 

๔. ถังเกบ็น า้มนั ไดแ้ก่ ภาชนะส าหรับบรรจุน ้ ามนัท่ีมีปริมาณความจุเกิน ๒๒๗ ลิตรแบ่งตามลกัษณะการติดตั้งได ้             

๒ ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ถงัเก็บน ้ ามนัขนาดเลก็ ไดแ้ก่ถงัเก็บน ้ ามนัท่ีมีปริมาณความจุเกิน ๒๒๗๗ ลิตรแต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลิตร 

 (ข) ถงัเก็บน ้ ามนัขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้ ามนัท่ีมีปริมาณความจุเกิน ๒,๕๐๐ ลิตรข้ึนไป แบ่งเป็น 

  ๑)ถงัตามแนวนอน ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้ ามนัใตพ้ื้นดินและถงัเก็บน ้ ามนัท่ีติดตั้งภายในโป๊ะเหลก็ 

  ๒) ถงัตามแนวตั้ง ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้ามนัใตพ้ื้นดินและถงัเก็บน ้ ามนัท่ีติดตั้งภายในโป๊ะเหลก็ 



(๕) ถังส่งน า้มนั ไดแ้ก่ ภาชนะส าหรับบรรจุน ้ ามนัเพ่ือใชใ้นการขนส่งน ้ ามนัท่ีมีปริมาณความจุเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป ท่ีน ามา

ตรึงไวก้บัโครงรถหรือแคร่รถไฟ หรือท่ีสร้างไวด้ว้ยกนักบัตวัรถ 

 

สถานทีเ่กบ็รักษาน า้มนัม ี๓ ลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้

(๑) ลกัษณะทีห่นึ่ง ไดแ้ก่ สถานท่ีเก็บน ้ ามนัชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ดงัต่อไปน้ี 

(ก) สถานท่ีเก็บน ้ ามนัชนิดไวไฟมากท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๔๐ ลิตร 

(ข) สถานท่ีเก็บน ้ ามนัไวไฟชนิดไวไฟปานกลางท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร 

(ค) สถานท่ีเก็บน ้ ามนัไวไฟชนิดไวไฟนอ้ยท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร 

(๒) ลกัษณะทีส่อง  ไดแ้ก่ สถานท่ีเก็บน ้ ามนัชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ดงัต่อไปน้ี 

(ก) สถานท่ีเก็บน ้ ามนัชนิดไวไฟมากท่ีมีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตรแต่ ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร 

(ข) สถานท่ีเก็บน ้ ามนัไวไฟชนิดไวไฟปานกลางท่ีมีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 

(ค) สถานท่ีเก็บน ้ ามนัไวไฟชนิดไวไฟนอ้ยท่ีมีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร 

(๓) ลกัษณะทีส่าม  ไดแ้ก่ สถานท่ีเก็บน ้ ามนัชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ดงัต่อไปน้ี 

(ก) สถานท่ีเก็บน ้ ามนัชนิดไวไฟมากท่ีมีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตรข้ึนไป 

(ข) สถานท่ีเก็บน ้ ามนัไวไฟชนิดไวไฟปานกลางท่ีมีปริมาณเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป 

(ค) สถานท่ีเก็บน ้ ามนัไวไฟชนิดไวไฟนอ้ยท่ีมีปริมาณเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป 

โดยปริมาณทั้งหมดของน ้ ามนัในสถานท่ีเก็บรักษาน ้ ามนัลกัษณะท่ีสามรวมกนัแลว้ตอ้ง        

ไม่เกิน   ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร 

 

สถานีบริการน า้มนัแบ่งเป็น  ๖  ประเภท  ดงัต่อไปนี ้

(๑) ประเภท ก 

(๒) ประเภท ข 

(๓) ประเภท ค 

(๔) ประเภท ง 

(๕) ประเภท จ 

(๖) ประเภท ฉ 

 

สถานีบริการน า้มนัประเภท ก ไดแ้ก่ สถานีบริการน ้ ามนัท่ีใหบ้ริการแก่ยานพาหนะทางบก ซ่ึงตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีติดเขต        

ทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ท่ีมีขนาดความกวา้งตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  และเก็บน ้ ามนัไวใ้นถงั

เก็บน ้ ามนัใตพ้ื้นดิน 

 



สถานีบริการน า้มนัประเภท ข ไดแ้ก่ สถานีบริการน ้ ามนัท่ีใหบ้ริการแก่ยานพาหนะทางบก ซ่ึงตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีติดเขต        

ทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ท่ีมีขนาดความกวา้งตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  และเก็บน ้ ามนัไวใ้นถงั

เก็บน ้ ามนัใตพ้ื้นดิน 

 

สถานีบริการน า้มนัประเภท  ค   มี ๒ ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑)ลกัษณะท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ สถานีบริการน ้ ามนัท่ีใหบ้ริการแก่ยานพาหนะทางบก ท่ีเก็บน ้ ามนัท่ีมีปริมาณไม่เกิน 

๑๐,๐๐๐ ลิตร ไวใ้นถงัเก็บน ้ ามนัเหนือพ้ืนดิน และจะเก็บน ้ ามนัไวใ้นถงัน ้ ามนัรวมกนัไม่เกิน ๒ ถงั อีกดว้ยก็ได ้

 (๒)ลกัษณะท่ีสอง  ไดแ้ก่  สถานีบริการน ้ ามนัท่ีใหบ้ริการแก่ยานพาหนะทางบก ท่ีเก็บน ้ ามนัท่ีมีปริมาณเกิน

๑๐,๐๐๐ ลิตร ไวใ้นถงัเก็บน ้ ามนัเหนือพ้ืนดินและจะเก็บน ้ ามนัท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ไวใ้นถงัเก็บน ้ ามนัใตพ้ื้นดิน

อีกดว้ยก็ได ้

 

สถานีบริการน า้มนัประเภท ง  ไดแ้ก่ สถานีบริการน ้ ามนัชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอ้ย ไวใ้นถงั

น ้ ามนัการเก็บน ้ ามนัไวใ้นถงัน ้ ามนัตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ก็บไดไ้ม่เกินชนิดละ ๒ ถงั 

 

สถานีบริการน า้มนัประเภท  จ  มี ๒ ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ลกัษณะท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ สถานีบริการน ้ ามนัท่ีเก็บน ้ ามนัชนิดไวไฟนอ้ยท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไวใ้นถงั

เก็บน ้ ามนัเหนือพ้ืนดินหรือถงัเก็บน ้ ามนัท่ีติดตั้งภายในโป๊ะเหลก็เพ่ือใหบ้ริการแก่เรือ 

 (๒) ลกัษณะท่ีสอง ไดแ้ก่ สถานีบริการน ้ ามนัท่ีเก็บน ้ ามนัท่ีมีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ไวใ้นถงัเก็บน ้ ามนั

เหนือพ้ืนดิน  หรือถงัเก็บน ้ ามนัท่ีติดตั้งภายในโป๊ะเหลก็ เพ่ือใหบ้ริการแก่เรือ 

 การเก็บน ้ ามนัไวใ้นถงัเก็บน ้ ามนัเหนือพ้ืนดินหรือถงัเก็บน ้ ามนัท่ีติดตั้งภายในโป๊ะเหลก็ ตามวรรคหน่ึงใหเ้ก็บได้

เฉพาะน ้ ามนัชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอ้ยเท่านั้น 

 

สถานีบริการน า้มนัประเภท ฉ  ไดแ้ก่สถานีบริการแก่อากาศยานขอ้ ๒๑ ระบบการขนส่งน ้ ามนัทางท่อ ไดแ้ก่ ระบบเก่ียวกบั

การเคล่ือนยา้ยน ้ ามนัจากอุปกรณ์วดัปริมาตรน ้ ามนัผา่นท่อขนส่งน ้ามนัตน้ทางไปยงัอุปกรณ์วดัปริมาตรน ้ ามนัท่ีปลายทาง 

ซ่ึงประกอบดว้ยท่อ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชใ้นการขนส่งน ้ ามนั 

 

ประเภทและลกัษณะของกจิการควบคุม 

 กจิการควบคุมประเภทที ่๑ ตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ 

(๑) สถานีท่ีเก็บรักษาน ้ ามนั  ลกัษณะท่ีหน่ึง 

(๒) สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช ้ลกัษณะท่ีหน่ึง 

 

 



กจิการควบคุมประเภทที ่ ๒  ตามมาตรา  ๑๗  ไห้แก่ 

(๑) สถานท่ีเก็บรักษาน ้ ามนั ลกัษณะท่ีสอง 

(๒) สถานีบริการน ้ ามนัประเภท ค ลกัษณะท่ีหน่ึง 

(๓) สถานีบริการน ้ ามนัประเภท ง 

(๔) สถานีบริการน ้ ามนัประเภท จ ลกัษณะท่ีหน่ึง 

(๕) สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช ้ลกัษณะท่ีสอง 

(๖) สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเหลวประเภทร้านจ าหน่าย ลกัษณะท่ีหน่ึง 

(๗) สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลกัษณะท่ีหน่ึง 

(๘) สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ 
 

กจิการควบคุมประเภทที ่๓ ตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ 

 (๑) ถงัขนส่งน ้ ามนั 

(๒) คลงัน ้ ามนั 

(๓) สถานท่ีเก็บรักษาน ้ ามนั ลกัษณะท่ีสาม 

(๔) สถานีบริการน ้ ามนัประเภท ก 

(๕) สถานีบริการน ้ ามนัประเภท ข 

(๖) สถานีบริการน ้ ามนัประเภท ค ลกัษณะท่ีสอง 

(๗) สถานีบริการน ้ ามนัประเภท จ ลกัษณะท่ีสอง 

(๘) สถานีบริการน ้ ามนัประเภท ฉ 

(๙) ระบบการขนส่งน ้ ามนัทางท่อ 
(๑๐) ถงัขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๑๑) คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๑๒) สถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 
(๑๓) สถานท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทหอ้งบรรจุ 
(๑๔) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๑๕) สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานท่ีใช ้ลกัษณะท่ีสาม 
(๑๖) สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย ลกัษณะท่ีสอง 

(๑๗) สถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลกัษณะท่ีสอง 
(๑๘) ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ 
(๑๙) ถงัขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

(๒๐) คลงัก๊าซธรรมชาติ 
(๒๑) สถานท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ 
(๒๒) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
(๒๓) ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
 
 
 

 



การแจ้งการประกอบกจิการควบคุม 

 ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๒ ตามขอ้ ๔๓ ตอ้งแจง้การประกอบกิจการต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีตามแบบ ธพ.ป.๑ ทา้ยกฎกระทรวงน้ี พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นแบบดงักล่าว การประกอบ
กิจการตามวรรคหน่ึงเกินกวา่หน่ึงแห่ง ใหผู้ป้ระกอบกิจการแจง้การประกอบกิจการทุกแห่งเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดรั้บแจง้
แลว้ ใหอ้อกใบรับแจง้ตามแบบ ธพ.ป.๒ ทา้ยกฎกระทรวงน้ีใหแ้ก่ผูแ้จง้ในวนัท่ีรับแจง้ แลใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีรายงานให้
อธิบดีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกใบรับแจง้ ในการน้ีใหผู้แ้จง้ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี
แจง้ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพบในภายหลงัวา่การแจง้ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น และไดด้ าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดต่อผูป้ระกอบกิจการแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีรายงานใหอ้ธิบดีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการแลว้
เสร็จ 
 

การอนุญาตการประกอบกจิการควบคุม 

 ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท   ท่ี  
๓ ตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นแบบดงักล่าว 

 

การยืน่ค าขอใบอนุญาตให้ปฏิบัตดิงัต่อไปนี ้
 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ กรมธุรกิจพลงังาน หรือ ณ สถานท่ีท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

 (๒) ในเขตจงัหวดัอ่ืนนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ สถานท่ีท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

 ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ใบอนุญาตตามวรรค
หน่ึง ใหมี้อายถึุงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ของปีท่ีออกใบอนุญาตการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหแ้ยกใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามประเภทและลกัษณะของกิจการควบคุม และใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกบัสถานท่ีประกอบกิจการ ถงั
ขนส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงทางท่อท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตเท่านั้น เม่ือผูอ้นุญาตไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทท่ี ๓ แลว้ใหต้รวจสอบรายละเอียดในค าขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลกัฐานวา่มีความถูกตอ้งและครบถว้น
หรือไม่ ในกรณีท่ีผูอ้นุญาตตรวจสอบแลว้เห็นวา่รายละเอียดในค าขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลกัฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่
ครบถว้น ใหผู้อ้นุญาตแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตแกไ้ขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือจดัส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหถู้กตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีผูอ้นุญาตแกไ้ขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือจดัส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานใหถู้กตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีผูอ้นุญาตก าหนดกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตไม่แกไ้ขเพ่ิมเติมค า
ขอรับใบอนุญาต หรือไม่จดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานใหถู้กตอ้งและครบถว้นภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถื้อวา่ผูย้ืน่
ค  าขอรับใบอนุญาตท้ิงค าขอรับใบอนุญาต และใหผู้อ้นุญาตจ าหน่ายเร่ืองออกจากสาระบบ แลว้แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ต  า
ขอรับใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีผูอ้นุญาตตรวจสอบแลว้เห็นวา่รายละเอียดในค าขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลกัฐานมี
ความถูกตอ้งและครบถว้น ใหผู้อ้นุญาตมีค าสัง่ขอรับใบอนุญาตไวพิ้จารณา เม่ือมีค าสัง่รับค าขอรับใบอนุญาตตามขอ้ ๕๒ 
แลว้ผูอ้นุญาตจะมีค าสัง่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหแ้ก่ผูย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตไดต้่อเม่ือปรากฏ
วา่ผูอ้นุญาต ไดด้ าเนินการตรวจสอบสถานท่ีและส่ิงก่อสร้าง และไดท้ดสอบและตรวจสอบถงั ท่อ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จ โดยตอ้งแจง้ผลการพิจารณาเป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวนันบั
แต่วนัท่ีไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จในกรณีท่ีผูอ้นุญาตมีค าสัง่ออกใบอนุญาต ใหผู้รั้บใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายในก าหนดเวลาถือวา่สละสิทธิการเป็น
ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ และใหผู้อ้นุญาตจ าหน่ายเร่ืองออกจากสาระบบในกรณีท่ีผูอ้นุญาตมี
ค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาต ใหแ้จง้ค าสัง่ดงักล่าวเป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตทราบ ทั้งน้ี ใหร้ะบุเหตุผลของการไม่
อนุญาต รวมทั้งแจง้สิทธิอุทธรณ์ การยืน่ค  าอุทธรณ์ และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ใหผู้ย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตทราบดว้ย 



 ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ประสงคจ์ะก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน 
เคล่ือนยา้ย  ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารท่ีใชป้ระกอบกิจการ  และประสงคใ์หผู้อ้นุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม
น ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นผูอ้อกใบอนุญาต ใบรับแจง้ หรือใบรับรองการใชอ้าคารประเภทควบคุมการใชต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคารใหผู้ย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ยืน่ค  าขอ พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐาน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารต่อผูอ้นุญาต ณ สถานท่ีท่ียืน่ค  าขอรับใบอนุญาต
แบบค าขออนุญาต ใบแจง้ ใบอนุญาต ใบรับแจง้ และใบรับรองการใชอ้าคาร ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่
ดว้ยการควบคุมอาคารการพิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับแจง้ หรือใบรับรองการใชอ้าคารตามวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยกรควบคุมอาคาร และเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการดงักล่าว ในกรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร
อา้งถึง “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” ใหห้มายความถึง “ผูอ้นุญาต” ตามกฎหมาย วา่ดว้ยการควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง ผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงลกัษณะของสถานท่ีประกอบกิจการ ถงัขนส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
และระบบการขนส่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงทางท่อใหแ้ตกต่างไปจากท่ีไดรั้บอนุญาตไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต 
โดยจะตอ้งยืน่ค  าขออนุญาตแกไ้ขเปล่ียนแปลง ดงักล่าวตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐาน
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบดงักล่าวใบอนุญาตใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด
ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ จะใชถ้งัเก็บน ้ามนัในการเก็บน ้ ามนัต่างชนิดจากท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ช้
เก็บน ้ ามนัไม่ได ้เวน้แต่เป็นการใชถ้งัเก็บน ้ ามนัชนิดท่ีไวไฟมากกวา่เก็บน ้ ามนัชนิดท่ีไวไฟนอ้ยกวา่ และตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ
ใหผู้อ้นุญาตทราบทุกคร้ังท่ีมีการใชถ้งัเก็บน ้ ามนัต่างชนิดกนัผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตอ้งจดัท า
สญัญาประกนัภยั และกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยกรมธรรมด์งักล่าวตอ้งก าหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม 
ประเภทท่ี ๓ เป็นผูเ้อาประกนัภยั และใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี ๓ ของผูเ้อาประกนัภยั เป็นผูรั้บประโยชน์ เพ่ือเป็นค่าเสียหายอนัเกิดแก่ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของ
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดผูรั้บใบประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
ผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาตใหย้ืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด พร้อมดว้ยเอกสารและ
หลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นแบบดงักล่าวภายในหา้สิบวนัก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินอาย ุและเม่ือไดย้ืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาต
แลว้ใหถื้อวา่ผูย้ืน่ค  าขออยูใ่นฐานะผูรั้บใบอนุญาตจนกวา่จะไดรั้บแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตใหต้่ออายใุบอนุญาตท่ีขอต่ออายตุาม
วรรคหน่ึง ใหมี้อายถึุงวนัท่ี  ๓๑ ธนัวาคม ของปีถดัจากปีท่ีใบอนุญาตฉบบัเดิม ส้ินอาย ุการอนุญาตใหต้่ออายใุบอนุญาตจะ
แสดงไวใ้นรายการทา้ยใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาตใหใ้หม่ก็ได ้

 ในกรณีท่ีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคญั ใหผู้รั้บใบอนุญาต

แจง้ต่อผูอ้นุญาตและยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด พร้อมดว้ยเอกสารและหลกัฐานตามท่ี

ระบุไวใ้นแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลายดงักล่าวใบแทน

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ใหใ้ชแ้บบใบอนุญาตและเขียนหรือประทบัตรา ความวา่ “ใบแทน” ดว้ย

อกัษรสีแดงไวด้า้นบนของใบอนุญาต และใหร้ะบุวนั เดือน ปีท่ีออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผูอ้นุญาตก ากบัไวด้ว้ย  

 ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ผูใ้ดประสงคจ์ะโอนกิจการตามท่ีไดรั้บอนุญาตใหแ้ก่บุคคล

อ่ืน ใหผู้รั้บใบอนุญาตและผูข้อรับโอนใบอนุญาตยืน่ค  าขอโอนใบอนุญาตตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด พร้อมดว้ย

เอกสารและหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นแบบดงักล่าวใบอนุญาตท่ีไดรั้บอนุญาตใหโ้อนแลว้ ใหเ้ขียนหรือประทบัตราความวา่ 

“โอนแลว้” ดว้ยอกัษรสีแดงไวด้า้นบนของใบอนุญาต และใหร้ะบุช่ือผูรั้บโอน วนั เดือน ปีท่ีอนุญาตใหโ้ดนพร้อมทั้งลง

ลายมือช่ือผูอ้นุญาตก ากบัไวด้ว้ย 



ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตาย ส้ินสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย ให้
ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดก  ผูช้  าระบญัชี  หรือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ ยืน่ค  าขอต่อผูอ้นุญาต  เพื่อรับโอนใบอนุญาตภายใน
เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูรั้บใบอนุญาตตาย ส้ินสภาพนิติบุคคล หรือตกเป็นบุคคลลม้ละลาย แลว้แต่กรณี หรือภายในระยะเวลา
ท่ีผูอ้นุญาตขยายเวลาใหต้ามความจ าเป็น ถา้มิไดย้ืน่ค  าขอภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ใหถื้อวา่ใบอนุญาตส้ินอาย ุ หากจะ
ประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นต่อไปใหด้ าเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่ 
 
ค่าธรรมเนียมน า้มนั 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ตามขอ้ ๔๔ ใบแทนใบอนุญาต การอนุญาตใหใ้ช้
ภาชนะบรรจุน ้ ามนั หรือระบบการขนส่งน ้ ามนัทางท่อ และการต่ออายใุบอนุญาต ใหเ้รียกเก็บตามอตัรา ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 
 (๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 
 (๓) การอนุญาตใหใ้ชข้วดน ้ ามนั กระป๋องน ้ ามนั หรือถงัน ้ ามนัเพ่ือเก็บน ้ ามนั ภายในสถานีบริการน ้ ามนั ใหคิ้ด
ค่าธรรมเนียมตามปริมาฯรวมของน ้ ามนัแต่ละชนิด ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) น ้ ามนัชนิดไวไฟนอ้ย 
  ปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๒๐๐ บาท 

ปริมาณท่ีเกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๒๐ บาท  
ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดเป็น  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร 

  (ข) น ้ ามนัชนิดไวไฟปานกลาง 
  ปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๒๕๐  บาท 
  ปริมาณไม่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๒๕ บาท 
  ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
  (ค) น ้ ามนัชนิดไวไฟมาก 

ปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๓๐๐  บาท 
ปริมาณไม่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๓๐  บาท 

  ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
 (๔) การอนุญาตใหใ้ชข้วดน ้ ามนั กระป๋องน ้ ามนั หรือถงัน ้ ามนัเพ่ือเก็บน ้ ามนั นอกสถานีบริการน ้ ามนั ใหคิ้ด
ค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน ้ ามนัแต่ละชนิด ดงัน้ี 
  (ก) น ้ ามนัชนิดไวไฟนอ้ย 
  ปริมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๔๐๐ บาท 

ปริมาณท่ีเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๔๐ บาท  
ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

  (ข) น ้ ามนัชนิดไวไฟปานกลาง 
  ปริมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๖๐๐ บาท 
  ปริมาณไม่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๖๐ บาท 
  ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดเป็น  ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
 
 



  (ค) น ้ ามนัชนิดไวไฟมาก 
ปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๘๐๐  บาท 
ปริมาณไม่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา 80 บาท 

  ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
 (๕) การอนุญาตใหใ้ชถ้งัเก็บน ้ ามนัซ่ึงไม่รวมถึงเก็บน ้ ามนัใตพ้ื้นดิน ใหคิ้ดค่าธรรมเนียม ตามชนิดของน ้ ามนัและ
ปริมาตรของถงั ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) น ้ ามนัชนิดไวไฟนอ้ย 
  ปริมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๔๐๐ บาท 

ปริมาณท่ีเกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๔๐ บาท  
ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

 (ข) น ้ ามนัชนิดไวไฟปานกลาง 
  ปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๖๐๐  บาท 
  ปริมาณไม่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๖๐  บาท 
  ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
  (ค) น ้ ามนัชนิดไวไฟมาก 

ปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๘๐๐  บาท 
ปริมาณไม่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๘๐  บาท 

  ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
  ยกเวน้น ้ ามนัดิบหรือส่ิงอ่ืนท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการกลัน่หรือผลิตน ้ ามนั ใหคิ้ดค่าธรรมเนียม 
  ในอตัรา ๔๐ บาท ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตรใหคิ้ดเป็น  ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
  (ง) ในกรณีท่ีมีการอนุญาตใหใ้ชถ้งัเก็บน ้ ามนัอนัมีลกัษณะแบ่งเป็นช่อส าหรับใชเ้ก็บน ้ ามนั 
  ชนิดไวไฟนอ้ย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมส าหรับถงัเก็บน ้ ามนัน้ีใน 
  อตัราของถงัเก็บน ้ ามนัชนิดท่ีไวไฟมากท่ีสุด 
 (๖) การอนุญาตใหใ้ชถ้งัเก็บน ้ ามนัใตพ้ื้นดิน ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมตามชนิดของน ้ ามนัและปริมาตรของถงั 
ดงัต่อไปน้ี  
  (ก) น ้ ามนัชนิดไวไฟนอ้ย 
  ปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๒๐๐ บาท 

ปริมาณท่ีเกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๒๐ บาท  
ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดเป็น ๑๐,๐๐๐  ลิตร 

  (ข) น ้ ามนัชนิดไวไฟปานกลาง 
  ปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๒๕๐  บาท 
  ปริมาณไม่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๒๕๐ บาท 
  ต่อปริมาณ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
  (ค) น ้ ามนัชนิดไวไฟมาก 

ปริมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๘๐๐ บาท 
ปริมาณไม่เกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๘๐ บาท 

  ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 



 (ง) ในกรณีท่ีมีการอนุญาตใหใ้ชถ้งัเก็บน ้ ามนัอนัมีลกัษณะแบ่งเป็นช่องส าหรับใชเ้ก็บน ้ ามนั 
  ชนิดไวไฟนอ้ย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมส าหรับถงัเก็บน ้ ามนัน้ีใน 
  อตัราของถงัเก็บน ้ ามนัชนิดท่ีไวไฟมากท่ีสุด. 
 (๗) การอนุมติัใหใ้ชถ้งัขนส่งน ้ ามนัท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร  ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ถงัละ ๒๕๐ 
บาท 
 (๘) การอนุญาตใหใ้ชร้ะบบการขนส่งน ้ ามนัทางท่อ ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมตามปริมาตรรวมของท่อ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ปริมาตรไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๖๐๐ บาท 
  (ข) ปริมาตรท่ีเกินจาก  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๖๐  บาท 
  ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐  ลิตร เศษของ  ๑๐,๐๐๐  ลิตร ใหคิ้ดเป็น  ๑๐,๐๐๐  ลิตร  
 
ตาราง แสดงสัญลักษณ์แถบสี 
  
ประเภทของน้้ามันเชื้อเพลิง สีส้าหรับระบบท่อ 
น้้ามันเบนซินออกเทนเกิน 95 เหลืองและก้ากับด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ 
น้้ามันเบนซินออกเทนไม่เกิน 95 แต่ไม่น้อยกว่า 91 แดงและก้ากับด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ 
น้้ามันเบนซินออกเทนน้องกว่า 91 เขียวและก้ากับด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ 
น้้ามันดีเซล น้้าเงินและก้ากับด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ 
ไอน้้ามันเบนซินออกเทนเกิน 95 เหลือง 
ไอน้้ามันเบนซินออกเทนไม่เกิน 95 แต่ไม่น้อยกว่า 91 แดง 
ไอน้้ามันเบนซินออกเทนน้อยกว่า 91  เขียว 
ไอน้้ามันดีเซล น้้าเงิน 
 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน ดัดค้านได้ที่ กองช่าง 
เทศบาลต้าบลสิริเวียงชัย ต้าบลเวียงชัย อ้าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-663094 
ต่อ 103 www.siriwangchai.go.th 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบค้าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจ้างบประมาณ พ.ศ.2558 
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