งานที่ให้ บริการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
สานักเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ /ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

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

๒.หอประชุมประจาหมู่บา้ น

ทุกหมู่บา้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผทู ้ ี่จะมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในปี งบประมาณถัดไป
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ มาลงทะเบียนยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุดว้ ยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสญ
ั ชาติไทย
๒.มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยตามทะเบียนบ้าน
๓.มีอายุหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ นึ ไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุต่อเทศบาล
ตาบลสิ ริเวียงชัย
๔.ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผูร้ ับบาเหน็จ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูไ้ ด้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจาหรื อกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ในการยืน่ คาขอลงทะเบียนรับเงินผูส้ ูงอายุ ผูส้ ูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุโดยวิธี
ใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.รับเงินสดด้วยตนเอง หรื อรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
๒.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิ หรื อ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคล
ที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ

วิธีการ
๑.ผูท้ ี่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุในปี งบประมาณถัดไป ยืน่ คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเอง
หรื อมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นดาเนินการได้
๒.กรณี ผสู ้ ูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมา
ให้ภือว่าเป็ นผูท้ ี่ได้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
๓.กรณี ที่ผสู ้ ูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุตอ้ งไป
แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
ขั้นตอนและระยะเวลาให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุในปี งบประมาณ
ถัดไปหรื อผูร้ ับมอบอานาจยืน่ คาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ระยะเวลา ๓ นาที
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ ระยะเวลา ๑๐ นาที
๓.ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืน่ คาขอลงทะเบียนให้ผขู ้ อ
ลงทะเบียนหรื อผูร้ ับมอบอานาจ ระยะเวลา ๕ นาที

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๘ นาทีต่อราย โดยเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จะปิ ดประกาศบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลา
การลงทะเบียน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ดังนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา

จานวน ๑ ชุด

(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา
(กรณี ที่ผขู ้ อรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)

จานวน ๑ ชุด

(๔) บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนาของผูร้ ับมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจโดยให้ดาเนินการแทน)

จานวน ๑ ชุด

(๕) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผูร้ ับมอบอานาจ
(กรณี ที่ผขู ้ อรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุผา่ นธนาคาร
ของผูร้ ับอานาจ)

จานวน ๑ ชุด

ค่ าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ตามข้างต้นหรื อเมื่อประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิไม่ปรากฏรายชื่อ ผู ้
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพสามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลสิ ริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์
๐๕๓-๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบีย้ ความพิการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

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

๒.หอประชุมประจาหมูบ่ า้ น

ทุกหมู่บา้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการ ลงทะเบียนยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปี งบประมาณถัดไป ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา หรื อสถานที่ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑.มีสญ
ั ชาติไทย
๒.มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยตามทะเบียนบ้าน
๓.มีบตั รประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มคุณภาพชีวติ คนพิการ
๔.ไม่เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยืน่ คาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินเบี้ยคนพิการ คนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการจะต้อง
แสดงความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรื อโอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารในนามคนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการ
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ ผูอ้ นุบาล แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่คนพิการเป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึงมีผแู ้ ทนโดยชอบ เสมือนคนไร้ความสามารถหรื อคนไร้ความสามารถให้ผแู ้ ทน
โดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ ผูอ้ นุบาล แล้วแต่กรณี ยืน่ คาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็ นผูแ้ ทนดังกล่าว

วิธีการ
๑.คนพิการที่จะรับเบี้ยความพิการในปี ถัดไป ให้คนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ ผู ้
อนุบาล แล้วแต่กรณี ยืน่ คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ณ สถานที่และภายในระยะเวลา
ที่เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยกาหนด
๒.กรณี คนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยคนพิการจากเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ถือว่าเป็ นผูท้ ี่
ได้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
๓.กรณี คนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ยา้ ยที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนไป
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยความพิการในปี งบประมาณ
ถัดไปหรื อผูร้ ับมอบอานาจยืน่ คาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ระยะเวลา ๓ นาที
๒.เจ้าหน้าที่โปรดสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ ระยะเวลา ๑๐ นาที
๓.ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยืน่ คาขอลงทะเบียนให้ผู ้
ขอลงทะเบียน ระยะเวลา ๕ นาที

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ
๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๘ นาทีต่อราย และเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย จะปิ ดประกาศบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มคุณภาพชีวติ คนพิการพร้อมสาเนา

จานวน ๑ ชุด

(๒)ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา

จานวน ๑ ชุด

(๓)สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา(กรณี ที่ผขู ้ อรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยคนพิการผ่าน
ธนาคาร)

จานวน ๑ ชุด
(๔)บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนาของผูด้ ูแลคนพิการ

ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาล แล้วแต่กรณี (กรณี ยนื่ คาขอแทน)

จานวน ๑ ชุด

(๕)สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผูด้ ูแลคนพิการ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ ผูอ้ นุบาล
แล้วแต่กรณี

จานวน ๑ ชุด

ในกรณี ที่คนพิการเป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึงมีผแู ้ ทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรื อคนไร้ความสามารถ ให้ผแู ้ ทน
โดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาล แล้วแต่กรณี การยืน่ ขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็ นผูแ้ ทนดังกล่าว
ค่ าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขอ้ งต้น หรื อเมื่อประกาศรายชื่อผูล้ งทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ หรื อ

www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การขอรับการสงเคราะห์ ผ้ปู ่ วยเอดส์
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

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

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้ผปู ้ ่ วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยนื่
คาขอต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นตามที่ตนมีภูมิลาเนาอยู่ กรณี ไม่สามารถเดินทางมายืน่ คาขอรับการสงเคราะห์ดว้ ยตนเองได้จะมอบ
อานาจให้ผอู ้ ุปการะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูป้ ่ วยเอดส์ที่แพทย์ที่ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
(๒) มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยตามทะเบียนบ้าน
(๓)มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
(๔)ไม่เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรื อถูกทอดทิ้ง หรื อขาดผูอ้ ปุ การะเลี้ยงดู
หรื อไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยเอดส์ ผูป้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรื อผูท้ ี่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรื อผูท้ ี่อยู่
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริ การของรัฐเป็ นผูไ้ ด้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
๑.ผูป้ ่ วยเอดส์ ยืน่ คาขอตามแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ณ ที่ทาการเทศบาล
ตาบลสิ ริเวียงชัย ด้วยตนเองหรื อมอบอานาจให้ผอู ้ ปุ การะมาดาเนินการก็ได้
๒.ผูป้ ่ วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยู่ คุณสมบัติวา่ สมควรได้รับการสงเคราะห์หรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้อน เป็ นผูท้ ี่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรื อเป็ นผูท้ ี่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริ การของรัฐ
(๓)กรณี ผปู ้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยืน่ ความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูป้ ่ วยเอดส์ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรื อผูร้ ับมอบ
อานาจยืน่ คาขอพร้อมเอกสารหลักฐานระยะเวลา ๓ นาที
๒.เจ้าหน้าที่โปรดสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ ระยะเวลา ๑๐ นาที
๓.ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยืน่ คาขอลงทะเบียนให้ผขู ้ อ
ลงทะเบียน ระยะเวลา ๕ นาที

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ
๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๘ นาทีต่อราย และเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย จะปิ ดประกาศบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยเอดส์ ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา

จานวน ๑ ชุด

(๒)เอกสารใบรับรองที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว

จานวน ๑ ชุด

(๓)ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา

จานวน ๑ ชุด

(๔)สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา(กรณี ที่กาหนดให้เข้าบัญชีเงินฝาก)

จานวน ๑ ชุด

(๕)บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนาของมอบอานาจ
(กรณี ยนื่ คาขอแทน)

จานวน ๑ ชุด

(๖)สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผูด้ ูรับมอบอานาจ
(กรณี ที่กาหนดให้เข้าบัญชีของผูร้ ับมอบอานาจ)

จานวน ๑ ชุด

ค่ าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขอ้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
๑.แบบคาขอรับการสงเคราะห์

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การให้ ความช่ วยเหลือสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
ประกาศกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น พ.ศ.2551 อาศัยอานาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น พ.ศ.2546 กระทรวงการคลังจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ นไว้
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูป้ ระสบภัยยืน่ คาร้องต่อเจ้าหน้าที่
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพร้อมทั้งแจ้งผูบ้ ริ หาร
พิจารณาอนุมตั ิดาเนินการให้ควานช่วยเหลือตามที่
ผูป้ ระสบภัยร้องขอในทันที

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทันที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการ ขอรับการช่วยเหลือ มีดงั นี้
(๑)สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒)ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
(๓)คาร้องขอรับการช่วยเหลือสาหรับผูป้ ระสบภัย

ค่ าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้ องเรียน
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลสิ ริเวียงชัย สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย
อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
๑.แบบคาขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

สนับสนุนนา้ อุปโภคบริโภค
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น พ.ศ.2551 อาศัยอานาจตามความใน
ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น พ.ศ.๒๕๔๖
กระทรวงการคลังจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ นไว้
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูป้ ระสบภัยยืน่ คาร้อง ระยะเวลา ๕ ปี
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ออกสารวจความเสี ยหายตามที่
ผูป้ ระสบภัยแจ้ง ระยะเวลา ๑ ชัว่ โมง
๓.ทาการรวบรวมข้อมูลความเสี ยหายเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
พิจารณา ระยะเวลา ๒๕ นาที
๔.ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ ระยะเวลา ๑.๓๐ ชัว่ โมง

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
การให้ความช่วยเหลือกรณี สนับสนุนน้ าอุปโภคบริ โภค ใช้ระยะเวลาดาเนินการภายใน ๓ ชัว่ โมงต่อราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการ ขอรับการช่วยเหลือ มีดงั นี้
(๑)สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒)ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
(๓)คาร้องขอรับการช่วยเหลือสาหรับผูป้ ระสบภัย

ค่ าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้ องเรียน
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลสิ ริเวียงชัย สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย
อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
๑.แบบคาขอรับการสนับสนุนน้ าอุปโภคบริ โภค

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การรับแจ้ งเรื่องราวร้ องทุกข์
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารราชการทัว่ ไป

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

๒.หอประชุมประจาหมูบ่ า้ น

ทุกหมู่บา้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดระบบการรับเรื่ องร้องเรี ยน เสนอแนะ สอบถามหรื อเสนอความคิดเห็นข้อ
ร้องเรี ยน ข้อร้องทุกข์ อันมีสาเหตุมาจากการที่ผรู ้ ้องเชื่อว่าตนเองไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากเหตุต่างๆ ซึ่งเป็ นการสะท้อน
การปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการแสดงความคิดเห็นให้ขอ้ เสนอแนะ เป็ นช่องทางในการให้ขอ้ มูล
เพื่อให้เกิดการสื่ อสารแบบสองทาง ให้ประชาชนมีโอกาสให้และรับข้อมูล ทั้งนี้ การแก้ไขหรื อบรรเทาปั ญหาที่ประชาชน
ต้องการทราบนั้น ควรมีความชัดเจน โดยสามารถนาข้อเสนอไปปรับปรุ งแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการของผูม้ ารับ
บริ การได้ตรงจุด ทั้งยังสามารถสอบถามความพึงพอใจในเรื่ องที่มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริ การต่างๆ จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่บริ การได้อีกทางหนึ่ง
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูท้ ี่ประสงค์จะร้องทุกข์กรอกแบบคาร้อง ระยะเวลา
๑๐ นาที
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง เอกสารหลักฐานและลง
บันทึกสมุดทะเบียนเรื่ องราวร้องทุกข์ ระยะเวลา ๓๐ นาที
๓.ผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุญาตตามที่ผรู ้ ้องทุกข์ประสงค์
ระยะเวลา ๓๐ นาที
๔.เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบดาเนินการตามที่ผมู ้ ีอานาจอนุญาต
สัง่ การแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์แก่ผรู ้ ้องขออย่าง
เร่ งด่วนภายในระยะเวลาที่กาหนด ระยะเวลา ๕ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๕.เจ้าหน้าที่รายงานแก่ผมู ้ ีอานาจอนุญาตทราบและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อสรุ ปผลต่อไป ระยะเวลา ๑ วัน

งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๗ วันต่อราย โดยให้แจ้งตอบรับการดาเนินการให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยนทราบตามกาหนด
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์ ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา

จานวน ๑ ฉบับ

(๒)สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน ๑ ฉบับ

ค่ าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามความประสงค์ของผูร้ ้องขอๆ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งาน
บริ หารงานทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
๑.แบบคาขอแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การขอคัดสาเนาและขอดูข้อมูลข่ าวสาร
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

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

๒.หอประชุมประจาหมูบ่ า้ น

ทุกหมู่บา้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจจัดเป็ นห้องบริ การสถานที่สืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร หรื อเผยแพร่ เอกสารทางราชการ หรื ออาจจัดมุมเอกสารสื บค้นเพื่อให้บริ การข้อมูลข่าวสาร โดยมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ต้องเป็ นสถานที่สะดวกแก่การเข้าใช้ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจัดตั้งศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนอกสานักงานได้ เช่น ห้องสมุดประชาชน ศุนย์บริ การประชาชนนอกสถานที่
ฯลฯ ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งจัดไว้ให้บริ การที่ศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กาหนดให้ตอ้ งรายงานให้ประชาชนทราบ ได้แก่
๑)แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒)งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓)แผนการดาเนินงาน
๔)รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
๕)รายงานการประชุมสภา
๖)ประกาศสอบราคา ประกวดราคา สัญญาซื้อขาย และสัญญาจ้าง
๗)แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๘)แผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
ช่องทางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกเหนือจากศูนย์ฯ ได้แก่
๑)บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสานักงาน ซึ่งอาจจัดไว้ในสานักงานในชุมชนต่างๆ
๒)สื่ อสิ่ งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ รายงานประจาปี

๓)การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสาธารณะ เช่น หอกระจายข่าว เสี ยงตามสาย วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสี ยง
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์
๔)การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การโฆษณาผ่านรถกระจายเสี ยง
๕)การจัดแถลงข่าว
๖)การจัดให้สื่อมวลชนหรื อประชาชนศึกษาดูงาน
๗)เทคโนโลยีสารสสนเทศ เช่น เว็ปไซต์ sms mms เป็ นต้น ฯลฯ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับข้อมูลข่าวสารกรอกแบบคาร้อง
ระยะเวลา ๓ นาที
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง เอกสารหลักฐานและลง
บันทึกสมุดทะเบียนคาร้องการขอคัดสาเนาและขอดูขอ้ มูล
ข่าวสาร ระยะเวลา ๓ นาที
๓.ผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุญาตตามที่ผรู ้ ้องขอดูขอ้ มูลข่าวสาร
และมอบให่แก่ผรู ้ ้องขอ ระยะเวลา ๕ นาที
๔.เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามที่ผมู ้ ีอานาจอนุญาตให้แก่ผรู ้ ้อง
ขอดูขอ้ มูลข่าวสารและมอบให้แก่ผรู ้ ้องขอ ระยะเวลา
๕ นาที

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๕.เจ้าหน้าที่รายงานแก่ผมู ้ ีอานาจอนุญาตทราบและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อสรุ ปผลต่อไป ระยะเวลา ๒ นาที

งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน
๑๘ นาทีต่อราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอคัดสาเนาและขอดูขอ้ มูลข่าวสาร ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา

จานวน ๑ ฉบับ

(๒)สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน ๑ ฉบับ

ค่ าธรรมเนียม
-ไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอดูขอ้ มูลข่าวสารทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณและความเหมาะสมโดยคานึงถึงการรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการและบริ การที่ดีแก่ประชาชนเป็ นสาคัญ
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามความประสงค์ของผูร้ ้องขอๆ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งาน
บริ หารงานทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ หรื อ www.siriwiangchai.go.th หากผูม้ ีอานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่อนุญาตตามคาขอ ผูย้ นื่ คาขอสามารถอุทธรณ์ได้ โดยส่งคาวินจั ฉัยไปยังสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ สานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ทั้งนี้ เป็ นไป
ตามบทบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
๑.แบบคาขอคัดสาเนาและขอดูขอ้ มูลข่าวสาร

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การรับชาระภาษีบารุงท้ องที่
กองคลัง เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ
และหากเกินกาหนดสามารถติดต่อได้ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

๒.หอประชุมประจาหมูบ่ า้ น

ทุกหมู่บา้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
ตามบทบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษี
บารุ งท้องที่ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
๑.เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนและวิธีการเสี ยภาษี
๒.แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบเพื่อยืนยันแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)
๓.เจ้าของที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)ภายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการประเมินราคาปานกลาง
ของที่ดิน
๔.เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตรวจสอบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งแบบประเมิน (ภ.บ.ท.๙ หรื อ ภ.บ.ท. ๑๐) ให้ผมู ้ ี
หน้าที่เสี ยภาษีหรื อเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสี ยภาษีเป็ นจานวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
๕.เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยรับชาระภาษี (เจ้าของที่ดินชาระภาษีภายในเดือนเมษายน)
๖.กรณี เจ้าของที่ดินชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
๗.กรณี ผรู ้ ับประเมิน (เจ้าของที่ดิน)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้ โดยยืน่
อุทธรณ์ผา่ นเจ้าพนักงานประเมินภายใน ๓๐ วัน นับแต่การได้แจ้งการประเมิน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.เจ้าของที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ภายใน
เดือนมกราคม
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ดินและคานวนค่าหักภาษี
และแจ้งการประเมินภาษี (ภ.บ.ท.๙ หรื อ ภ.บ.ท.๑๐) ภายใน
เดือนมีนาคม

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๓.เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ชาระภาษีภายในเดือนเมษายน (กรณี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
รายเดิมระยะเวลา ๕ นาที)
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๔.หากเจ้าของที่ดินไม่พอใจการประเมินของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ยนื่ อุทธรณ์ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดโดยอุทธรณ์
ผ่านเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการ
แจ้งประเมิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น. ในกรณี รายเดิมใช้ระยะเวลา ๕
นาทีต่อราย กรณี รายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนกาหนด
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
(๒)โฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรื ออื่นๆ
ค่ าธรรมเนียม
อัตราค่าภาษีบารุ งท้องที่
ภาษีบารุ งท้องที่ คานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินกาหนดขึ้นเพื่อใช้ใน
การจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี
เนื้อที่ดินเพื่อคานวณภาษี(ไร่ ) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามอัตราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ
การไม่ยนื่ แบบและชาระภาษีภายในกาหนด
ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดิน ผูค้ รอบครองที่ดิน รายใดไม่ยนื่ แบบภายในกาหนดจะต้องเสี ยเงินเพิม่ อีกร้อยละ ๑๐ ของค่า
ภาษี
ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดิน ผูค้ รอบครองที่ดินรายใดไม่ชาระเงินค่าภาษีภายในกาหนดให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ ต่อปี
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ –
๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๒ หรื อ www.siriwiangchai.go.th

ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบคาขอรับชาระภาษีบารุ งท้องที่
๑.แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)
๒.แบบยืน่ อุทธรณ์ภาษีบารุ งท้องที่ (ภ.บ.ท. ๑๒)

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การรับชาระภาษีป้าย
กองคลัง เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ในวันและเวลาราชการและ
หากเกินกาหนดสามารถติดต่อได้ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

๒.หอประชุมประจาหมูบ่ า้ น

ทุกหมู่บา้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
ตามบทบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีป้ายแสดง
ชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายการค้าหรื อประกอบกิจการอื่น หรื อโฆษณาการค้า หรื อกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
๑.เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนและวิธีการเสี ยภาษี
๒.แจ้งให้เจ้าของป้ ายทราบเพื่อยืนยันแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑)
๓.เจ้าของป้ ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑)ภายในเดือนมีนาคม
๔.เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓)
๕.เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยรับชาระภาษี (เจ้าของป้ ายชาระภาษีทนั ที หรื อชาระภาษีในกาหนดเวลา)
๖.กรณี เจ้าของที่ดินชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับการแจ้งประเมิน) ต้องชาระภาษีและ
เงินเพิ่ม
๗.กรณี ผรู ้ ับประเมิน (เจ้าของป้ าย)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้ ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่การได้แจ้งการประเมิน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.เจ้าของป้ ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) ภายใน
เดือนมีนาคม

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการป้ ายตามแบบแสดงรายการภาษี
ป้ าย(ภ.ป. ๑) และแจ้งการประเมินภาษี (ภายใน ๓๐ วันตาม
พระราชบัญญัติวธิ ีการปฏิบตั ิราชการ วิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
๓.เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ชาระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่ ได้รับ
แจ้งการประเมินภาษี (กรณี รายเดิมระยะเวลา ๕ นาที)
(กรณี ชาระเกิน ๑๕ วัน จะต้องชาระเงินเพิม่ ตามอัตราที่กฎหมาย
กาหนด)
๔.หากเจ้าของที่ดินไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ยนื่ อุทธรณ์ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น (ภ.ป. ๔)เพื่อขอให้พิจารณา
การประเมินใหม่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการแจ้งประเมิน
๕.ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผเู ้ สี ยภาษีทราบ (ภ.ป. ๕)
(ภายใน ๓๐ วันตามพระราชบัญญัติวธิ ีการปฏิบตั ิราชการ วิธี
ปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น. ในกรณี รายเดิมใช้ระยะเวลา ๕
นาทีต่อราย กรณี รายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนกาหนด
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรอง
ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
(๒)สถานที่ต้ งั หรื อแสดงป้ าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้ าย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรื อแสดง
(๓)หลักฐานประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิ ชย์ , ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔) หนังสื อรับรองนิติบุคคล (กรณี นิติบุคคล)
(๕)ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
(๖)ใบมอบอานาจกรณี ให้ผอู ้ ื่นทาการแทน
ค่ าธรรมเนียม
อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ ายประเภทที่ ๑ หมายถึง ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
ป้ ายประเภทที่ ๒ หมายถึง ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรื อปนกับภาพและเครื่ องหมายอื่น ให้คิด
อัตรา ๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

ป้ ายประเภทที่ ๓ หมายถึง (ก) ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทย ไม่วา่ มีภาพหรื อเครื่ องหมายใด ๆ หรื อไม่ หรื อ (ข) ป้ ายที่มี
อักษรไทยบางส่วนหรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้หรื อต่ากว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตรเมื่อ
คานวณพื้นที่ของป้ ายแล้วถ้ามีอตั ราเสี ยภาษีต่ากว่าป้ ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสี ยภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท
การไม่ยนื่ แบบและชาระภาษีภายในกาหนด
-ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายรายใดไม่ยนื่ แบบภายในกาหนดจะต้องเสี ยเงินเพิม่ อีกร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี
-ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายรายใดไม่ชาระเงินค่าภาษีภายในกาหนด จะต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ของค่าภาษี
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์
๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๒ หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบคาขอรับชาระภาษีบารุ งท้องที่
๑.แบบแจ้งรายการเพื่อเสี ยภาษีป้าย (ภ.ป. ๑)
๒.แบบยืน่ อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. ๔)

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การรับชาระภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
กองคลัง เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ
และหากเกินกาหนดสามารถติดต่อได้ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

๒.หอประชุมประจาหมูบ่ า้ น

ทุกหมู่บา้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็ นโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อ
สิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังนี้
๑.เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนและวิธีการเสี ยภาษี
๒.แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยืนยันแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. ๒)
๓.เจ้าของทรัพย์สินยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด ๒)ภายในเดือนกุมภาพันธ์
๔.เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด ๘)
๕.เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทนั ที หรื อชาระภาษีในกาหนดเวลา)
๖.กรณี เจ้าของที่ดินชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการแจ้งประเมิน) ต้องชาระภาษีและ
เงินเพิ่มfh;p
๗.กรณี ผรู ้ ับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้ ภายใน ๑๕
วัน นับแต่การได้แจ้งการประเมิน

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.เจ้าของทรัพย์สินยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด ๒)
ภายในเดือนกุมภาพันธ์

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด ๒) และแจ้งการประเมินภาษี (ภายใน
๓๐ วันตามพระราชบัญญัติวธิ ีการปฏิบตั ิราชการ วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
๓.เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ชาระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่
ได้รับแจ้งการประเมินภาษี (กรณีรายเดิมระยะเวลา ๕ นาที)
(กรณี ชาระเกิน ๓๐ วัน จะต้องชาระเงินเพิม่ ตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด)
๔.ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผเู ้ สี ยภาษีทราบ (ภายใน
๓๐ วันตามพระราชบัญญัติวธิ ีการปฏิบตั ิราชการ วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น. ในกรณี รายเดิมใช้ระยะเวลา ๕
นาทีต่อราย กรณี รายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนกาหนด
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
(๒)หลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์โรงเรื อนและที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , ใบอนุญาตปลูกสร้าง , หนังสื อสัญญาซื้อขาย
หรื อให้โรงเรื อน
(๓)หลักฐานประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิ ชย์ , ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อใบอนุญาต
ประกอบการค้าของฝ่ ายสิ่ งแวดล้อม , สัญญาเช่าอาคาร
(๔) หนังสื อรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณี นิติบุคคล)
(๕)ใบมอบอานาจกรณี ให้ผอู ้ ื่นทาการแทน
(๖) อื่นๆ
ค่ าธรรมเนียม
อัตราค่าภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ผูร้ ับการประเมินจะต้องเสี ยภาษีในอัตราร้อยละ ๑๒๕ ของค่ารายปี
การไม่ยนื่ แบบและชาระภาษีภายในกาหนด
-ถ้าค้างชาระไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วนั ที่พน้ กาหนดให้เพิ่มร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีที่คา้ ง
-ถ้าเกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือนให้เพิ่มร้อยละ ๔ ของค่าภาษีที่คา้ ง
-ถ้าเกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือนให้เพิม่ ร้อยละ ๗.๕ของค่าภาษีที่คา้ ง
-ถ้าเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือนให้เพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีที่คา้ ง

การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์
๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๒ หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบคาขอรับชาระภาษีบารุ งท้องที่
๑.แบบแจ้งรายการเพื่อเสี ยภาษีโรงเรื อน (ภ.ร.ด ๒)
๒.แบบคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ภ.ร.ด ๙)

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )

๒.หอประชุมประจาหมูบ่ า้ น

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ทุกหมูบ่ า้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจออกเทศบัญญัติวา่ ด้วยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตาบลสิ ริ
เวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบด้วย มาตรา ๓๒ มาตรา
๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาะรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย โดยได้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย จึงตรา
เทศบัญญัติข้ ึน
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการยืน่ แบบคาขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ต่องานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัด เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ ระยะเวลา ๑๕
นาที
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ระยะเวลา ๑ ชัว่ โมง
๓.เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ ระยะเวลา ๘ วัน
๔.เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต ระยะเวลา ๕ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๕.ผูร้ ับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชาระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วัน

งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน
๑๕ วันต่อราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชน

จานวน ๑ ฉบับ

(๒)สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน ๑ ฉบับ

(๓)ใบรับรองแพทย์

จานวน ๑ ฉบับ

(๔)หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่น
ค่ าธรรมเนียม
ตามเทศบัญญัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่ องกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๓
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อระบุไว้ขา้ งต้น หรื อเมื่อประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิไม่ปรากฏรายชื่อผูล้ งทะเบียน
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานบริ หารงานทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
๑.แบบคาขอประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ขออนุญาตประกอบกิจการตลาด
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )

๒.หอประชุมประจาหมูบ่ า้ น

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ทุกหมูบ่ า้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจออกเทศบัญญัติวา่ ด้วยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตาบลสิ ริ
เวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบด้วย มาตรา ๓๒ มาตรา
๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาะรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยได้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติข้ นึ
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการยืน่ แบบคาขออนุญาตประกอบกิจการตลาด ต่องานบริ หารงานทัว่ ไป สานักปลัด เทศบาลตาบลสิ ริ
เวียงชัย
เงื่อนไขในการยืน่ คาขอ
(๑)ผูใ้ ดประสงค์จะจัดตั้งตลาด ให้ยนื่ คาขอรับใบอนุญาตตามแบบ ตล.๑ พร้อมด้วยแผนฝังแบบก่อสร้างและ
รายงานการปลูกสร้างในสถานที่จดั ตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงาน
(๒)หากสถานที่จดั ตั้งตลาดเป็ นอาคาร ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นผูจ้ ดั ตั้งตลาดต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๓)เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผูข้ อรับใบอนุญาตได้จดั สถานที่ต้ งั ในตลาด และมีอุปกรณ์สาหรับ
ตลาดถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามเงื่อนไขที่บงั คับไว้ในเทศบัญญัติน้ ีตามประเภทของตลาดแล้ว ก็ให้ออกใบอนุญาตตาม
แบบ ตล.๒
(๔)ที่ต้ งั ตลาด ต้องอยูห่ ่างไม่นอ้ ยกว่า หนึ่งร้อยเมตร จากแหล่งที่น่ารังเกียจและหรื อแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษของ
เสี ย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่กาจัดขยะมูลฝอย อันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เว้นแต่จะมีวธิ ีป้องกันซึ่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

(๕)ที่ขนถ่ายสิ นค้า ต้องจัดให้มีบริ เวณใดโดยเฉพาะและมีพ้นื ที่เพียงพอสาหรับการขนสิ นค้าในแต่ละวัน และ
สะดวกต่อการขนถ่ายสิ นค้าและการรักษาความสะอาด
(๖)ส้วมและที่ถ่ายปั สสาวะ ต้องมีและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ (ตามเทศบัญญัติเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ๒๕๓๕ เรื่ องตลาด)
(๗)ที่รวบรวมขยะมูลฝอย ต้องมีลกั ษณะเป็ นสิ่ งปลูกสร้างถาวร หรื อเป็ นที่พกั มูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นว่าเหมาะสมกับตลาดนั้นๆ ก็ได้ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริ มาณมูลฝอยในแต่ละวัน มีการปกปิ ด สามารถป้ องกัน
สัตว์เข้าไปคุย้ เขี่ยได้ ตั้งอยูน่ อกตัวอาคารตลาด และอยูใ่ นพื้นที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก
(๘)ที่จอดรถ ต้องจัดให้มีที่จอดรถตามความเหมาะสมที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
บทลงโทษ
(๑)ผูร้ ับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด สาหรับตลาดทุกประเภท ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั รไม่ถูกต้อง ตามเทศบัญญัติน้ ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอานาจสัง่ พักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน
(๒)ผูใ้ ดฝ่ าฝื นเทศบัญญัติในข้อ ๔ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ต้องระแวงโทษจาคุก ไม่เกิน ๖ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(๓)ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดดาเนินกิจการในระหว่างถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๔๗ วรรคหนึ่งมีความผิดตาม
มาตรา ๘๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ
๑๕ บาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ ระยะเวลา ๑๕
นาที
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ระยะเวลา ๑ ชัว่ โมง
๓.เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ ระยะเวลา ๘ วัน
๔.เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต ระยะเวลา ๕ วัน

๕.ผูร้ ับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชาระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕ วันต่อราย

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอประกอบกิจการตลาด ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชน

จานวน ๑ ฉบับ

(๒)สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน ๑ ฉบับ

(๓)ใบรับรองแพทย์

จานวน ๑ ฉบับ

(๔)แผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้าง
(๕)หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
ตามเทศบัญญัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่ องกิจการควบคุมการจัดตั้งตลาด
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อระบุไว้ขา้ งต้น หรื อเมื่อประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิไม่ปรากฏรายชื่อผูล้ งทะเบียน
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานบริ หารงานทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบคาขออนุญาต ประกอบกิจการตลาด
(๑)คาขออนุญาต ประกอบกิจการตลาด
(๒)คาขออนุญาตก่อสร้าง

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ขออนุญาตประกอบกิจการสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร และสะสมอาหาร
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )

๒.หอประชุมประจาหมูบ่ า้ น

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ทุกหมูบ่ า้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจออกเทศบัญญัติวา่ ด้วยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตาบลสิ ริ
เวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบด้วย มาตรา ๔๐ มาตรา
๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาะรณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ เทศบาลตาบลเวียงชัย โดยได้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย จึง
ตราเทศบัญญัติข้ ึน
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของยืน่ แบบคาขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ต่องาน
บริ หารงานทัว่ ไป สานักปลัด เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
เงื่อนไขในการยืน่ คาขอ
(๑)ผูใ้ ดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อพื้นที่ใดซึ่งมีพ้นื ที่เกินสอง
ร้อยตารางวา และมิใช่เป็ นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าสถานที่ดงั กล่าวมีพ้นื ที่ไม่
เกินสองร้อยตารางวา ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับรองหนังสื อรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง ผูจ้ ดั ตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหาร หรื อสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ
(ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕เรื่ องสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร)
(๒)ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับหนังสื อรับรองการแจ้ง ต้องดูแลรักษาสถานที่ จาหน่ายหรื อสถานที่สะสมอาหารที่
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ (ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๓)อาคารที่ใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๔)ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับหนังสื อรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็ นโรคติดต่อและไม่จา้ งหรื อใช้บุคคลที่ป่วยหรื อมี
เหตุควรเชื่อว่าเป็ นโรคติดต่อ จาหน่าย ทา ประกอบ ปรุ ง อาหาร
(๕)ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของเทศบาลตาบลสิ ริ
เวียงชัย
บทกาหนดโทษ
(๑)หากฝ่ าฝื นดาเนินกิจการโดยมิได้แจ้งขอหนังสื อรับรองการแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจสัง่ ให้ผปู ้ ระกอบการกิจการดังกล่าวหยุดดาเนินกิจการ จนกว่าจะดาเนินการขออนุญาต แต่ถา้ ยังผ่าฝื นอีก ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ห้ามดาเนินกิจการนั้นไว้ตามเห็นควรแต่ตอ้ งไม่เกินสองปี
(๒)ผูใ้ ดจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้นื ที่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต ต้องระแวงโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓)ผูใ้ ดจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพ้นื ที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้
หนังสื อรับรองการแจ้ง ต้องระแวงโทษจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๔)ผูร้ ับใบอนุญาตใดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗ หรื อมาตรา ๕๘ ต้องระแวงโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๕)ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดดาเนินกิจการในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องระแวงโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรื อ
ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ ระยะเวลา ๑๕
นาที
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ระยะเวลา ๑ ชัว่ โมง
๓.เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ ระยะเวลา ๘ วัน
๔.เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต ระยะเวลา ๕ วัน

๕.ผูร้ ับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชาระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕ วันต่อราย

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอประกอบกิจการตลาด ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชน

จานวน ๑ ฉบับ

(๒)สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน ๑ ฉบับ

(๓)ใบรับรองแพทย์

จานวน ๑ ฉบับ

(๔)หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่ าธรรมเนียม
ตามเทศบัญญัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่ องสถานที่จาหน่ายอาหาร และสะสม
อาหารพ.ศ. ๒๕๓๕
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อระบุไว้ขา้ งต้น หรื อเมื่อประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิไม่ปรากฏรายชื่อผูล้ งทะเบียน
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานบริ หารงานทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบคาขออนุญาต สถานที่จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
(๑)คาร้องทัว่ ไป และ คาขอหนังสื อรับรองการแจ้ง
(๒)ใบอนุญาตและหนังสื อรับรองการแจ้ง

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การจดทะเบียนพาณิชย์
กองคลัง เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ทุกวันในวันและเวลาราชการ

๒.หอประชุมประจาหมูบ่ า้ น

ทุกหมู่บา้ นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
( ตามประกาศเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย )

กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้ อง
๑)กฎกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
๒)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๓)ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฏหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
๔)ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องให้ผปู ้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๓
๕)ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒
๖)ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓
๗)ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่ องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริ การขอมูลทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ.
๒๕๕๕
๘)คาสัง่ สานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
๙)ประกาศกระทรวงฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๒๐)เรื่ องกาหนดพาณิ ชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
๑)ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจต้องยืน่ ขอจดทะเบียนพาณิ ชย์ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วนั เริ่ มกิจการ (มาตรา ๑๑)
๒)ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจสามารถยืน่ จดทะเบียนพาณิ ชย์ดว้ ยตนเองหรื อจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นยืน่ จดทะเบียนแทนก็
ได้
๓)ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิจซึ่งเป็ นเจ้าของกิจการเป็ นผูล้ งรายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน

๔)แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรื อหนังสื อมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจ้งผล
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ชาระค่าธรรมเนียม
๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดเตรี ยมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสื อรับรอง
๔.ผูม้ ีอานาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ ขอ

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน
๑๘ นาทีต่อราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอการจดทะเบียนพาณิ ชย์ ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
(๒)สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓)คาขอจดทะเบียน(แบบทพ.)
(๔)แผนที่แสดงที่ต้ งั กิจการ
๕)อื่นๆ เช่น หนังสื อยินยอมเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องของผูย้ ยิ ยอม
ค่ าธรรมเนียม
- ค่าจดทะเบียนคาขอละ ๕๐ บาท
-

ค่าคัดสาเนาเอกสารชุดละ ๓๐ บาท

-

ค่ายกเลิกรายการ/เปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ ๒๐ บาท

การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์
๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๒ หรื อ www.siriwiangchai.go.th

ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบฟอร์มจดทะเบียน (แบบ ทพ.)

คู่มอื สาหรับประชาชน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
งานทีใ่ ห้ บริการ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การขออนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
กองช่ าง เทศบาลตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
๑. กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคาร คือ กฎหมายที่ตอ้ งการเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมัน่ คงแฃ็งแรงมีระบบ
ความปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้อาคาร เช่นระบบป้ องกันอัคคีภยั ระบบการระบายอากาศ ฯลฯ มีความเป็ นระเบียบเรี บยร้อย
สวยงาม และมีการจัดการด้านการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะ ฯลฯ
๒. การควบคุมอาคาร
“ที่อยูอ่ าศัย” เป็ นหนึ่งในปั จจัยสี่ เมื่อมีคนอยูร่ วมกันมากๆ มีความเจริ ญขยายตัวเกิดเป็ นเมืองมีบา้ นเรื อนเป็ นที่อยู่
อาศัยและมีอาคารเป็ นที่ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน ในเมืองมีอาคารมากมายหลายประเภท เช่น ตึกแภว ร้านค้า
ตลาด สานักงาน โรงเรี ยนและอื่นๆ อีกมากมายและเมื่อเมืองขยายตัวมากขึ้นเป็ นเมืองใหญ่มหานคร อาคารก็เพิ่มจานวน
มากขึ้นเป็ นเงาตามตัว อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ โรงแรม ศูนย์การค้า ฯลฯ อาคารเหล่านี้เป็ นอาคารสาธารณะที่มีคนเป็ น
จานวนมากเข้าไปใช้ในแต่ละวัน ดังนั้น ความมัน่ คงแข็งแรงของอาคาร ความปลอดภัยของผูใ้ ช้อาคาร จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
ถ้าไม่มีการควบคุมอาคาร ย่อมแน่นอนว่าความไม่ปลอดภัย ความไม่เป็ นระเบียบสวยงามของบ้านเมือง ความไม่ถูก
สุขลักษณะ อุบตั ิภยั เช่น ตึกถล่ม ไฟไหม้อาคาร เป็ นต้น เป็ นสิ่ งที่คนในเมืองต้องประสบ กฎหมายควบคุมอาคารจึงต้อง
ควบคุมไม่ให้เกิดสิ่ งเหล่านี้
๓. กฎหมายควบคุมอาคารประกอบด้ วย
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฏหมาหลักหรื อกฏหมายแม่บท
กฎกระทรวง เป็ นกฎหมายที่กาหนดรายละเอียด เช่น รายลัเอียดวิธีการปฏิบตั ิในการขออนุญาตรายละเอียด
ข้อกาหนดทางด้านวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม เป็ นต้น
ข้ อบัญญัตทิ ้องถิน่ เป็ นกฎหมายที่กาหนดรายละเอียดเฉพาะท้องถิน่ เช่น ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครในเขต
กรุ งเทพมหานคร เทศบัญญัติในเทศศบาลต่างๆ ข้อบัญญัติในองค์การบริ หารส่วนตาบลในเขตองค์กรบริ หารส่วนตาบล

เป็ นต้น โดยเน้นเฉพาะข้อกาหนดงานทางด้านวิศวะกรรมและสถาปั ตยกรรม โดยแต่ละท้องถิ่นเป็ นผูพ้ ิจารณาดาเนินการ
ออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นดังกล่าวนี้เอง
กฎหมายควบคุมอาคารไม่ ได้บังคับใช้ ทวั่ ประเทศ
กกหมายควบคุมอาคารเป็ นกฎหมายที่ใช้บงั คับท้องที่ที่มีความเจริ ญ มีการก่อสร้างอาคารค่อนข้างหนาแน่น หาก
ท้องที่ใดต้องการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความสวยงามเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความมัน่ คงแข็งแรงและปลอดภัย
จะต้องประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในท้องที่น้ นั ๆ หรื อประกาศเป็ นเขตผัง
เมืองรวม ตามกฎหมายเป็ นเขตผังเมืองรวม ตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองเสี ยก่อน กฎหมายควบคุมอาคารจึงจะมีผลบังคับใช้
๔.กฏหมายควบคุมอาคารบังคับอย่ างไร
เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในท้องที่ใดก็ตามเรามัก
เรี ยกท้องที่น้ นั ว่าเป็ น “เขตควบคุมอาคาร” หรื อหากเป็ นพื้นที่ที่อยูใ่ นเขตผังเมืองตามกฎหมายผังเมืองแล้ว การก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารในท้องที่เช่นที่วา่ นี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก่อนกระทาการดังกล่าว
แต่สสาหรับอาคารสูง อาคารชนิดใหญ่พเิ ศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ไม่วา่ จะก่อสร้างดัดแปลง รื้ อ
ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคาร ตรงที่ใดก็ตาม จะเป็ นในเขตควบคุมอาคารหรื อ นอกเขตควบคุมอาคาร ต้อง
ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสี ยก่อนทุกกรณี
๔. ใครคือ “เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น”
เจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ
๑.ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
๒.นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
๓.นายกองค์กรบริ หารส่วนจังหวัดในเขตองค์กรบริ หารส่วนจังหวัด
๔.นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
๕.นายกองค์กรบริ หารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์กรบริ หารส่วนตาบล
๖.ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดสาหรับในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
๕. ความหมายของคาว่ า ” อาคาร ” ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
กฏหมายควบคุมอาคารได้นิยามความหมายของคาว่า “ อาคาร” ไว้ดงั นี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน แพ คลังสิ นค้า สานักงาน และสิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
๑) อัฒจันทร์ หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็ นที่ชุมนุมของประชาชน
๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรื อทางระบายน้ า อู่เรื อ คานเรื อ ท่าน้ า ท่าจอดเรื อ รั้ว กาแพง หรื อประตู ที่
สร้างติดต่อหรื อใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นในบุคคลทัว่ ไปใช้สอย

๓) ป้ ายหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรื อตั้งป้ าย ที่มีสกั ษณะดังนี้
* ที่ติดหรื อตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีนาคเกินหนึ่งตารางเมตร หรื อ น้ าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิ บ
กิโลกรรมหรื อที่ติดตั้งห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบลีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ ายนั้นเมื่อ
วัดจากพื้นดิน และต้องมีขนาด พื้นที่ หรื อ น้ าหนักเกิน ๔ ลักษณะ คือ
๑.ขนาดความกว้างของป้ ายเกิน ๕๐ เซนติเมตร
๒.ยาวเกินหนึ่งเมตร หรื อ.
๓.เนื้อที่ของป้ ายเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร
๔.มีน้ าหนักของป้ ายหรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรื อตั้งป้ ายอย่างใดอย่างหนึ่ง
๔)พื้นที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ สาหรับอาคารดังต่อไปนี้
* โรงมหรสพที่มีพ้นื ที่สาหรับจัดที่นงั่ สาหรับคนดูต้ งั แต่ ๕๐๐ ที่ข้ นึ ไป
* โรงแรมที่มีหอ้ งพักตั้งแต่ ๓๐ ห้องขึ้ไป
* อาคารชุดที่มีพ้นื ที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป
* ภัตตาคารที่มีพ้นื ที่สาหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ ๑๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป
* ห้างสรรพสิ นค้าที่มีพ้นื ที่ต้ งั แต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
* อาคารขนาดใหญ่ (อาคารที่มีพ้นื ที่อาคารเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
อาคารหรื อสิ่ งก่อสร้างทั้งหมดที่กล่าวมานี้ หากจะดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้ อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรื อเปลี่ยน
การใช้ ในท้องที่ที่ได้มีกฎหมายควบคุมบังคับใช้แล้ว ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสี ยก่อน
๗.การดัดแปลงอาคาร
“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรื อขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รู ปทรง สัดส่วน
น้ าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรื อส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วผิดไปจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น การ
ต่อเติมหลังคาข้างหลังของตึกแถวหรื อทาวน์เฮาส์ การต่อเติมหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้ า เป็ นการดัดแปลงอาคาร เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม รู ปทรงและเนื้อที่ของอาคาร หรื อการติดตั้งเสาสูง ซึ่งเป็ นโครงเหล็ก เพือ่ รับสัญญาณโทรศัพย์
เคลื่อนที่บนชั้นดาดฟ้ า ก็ถือว่าเป็ นการดัดแปลงอาคาร เพราะเป็ นการเพิ่มน้ าหนักให้กบั โครงสร้างของอาคาร เป็ นต้น
๘. “ดัดแปลง” กรณีไหนจึงไม่ ต้องขออนุญาต
๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารโดยใช้วสั ดุที่มีขนาด จานวน และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การ
เปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คอนกรี ตอัดแรงหรื อเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ
๒.การเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคารที่ไม่เป็ นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วสั ดุชนิดเดียวกับของเดิมหรื อวัสดุชนิด
อื่นซึ่งไม่เป็ นการเพิ่มน้ าหนักให้แก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างของอาคารเดิม เกินร้อยละสิ บ
๓.การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิม่ การลด หรื อการขยายซึ่ งลักษณะขอบเขต แบบ รู ปทรง สัดส่วน
น้ าหนัก เนื้อที่ส่วนต่างๆ ของอาคารที่ไม่เป็ นโครงสร้างของอาคารซึ่งไม่เป็ นการเพิ่มน้ าหนักให้แก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
โครงสร้างอาคารเดิม เกินร้อยละสิ บ

๔.การลดหรื อการขยายเนื้อที่ของหลังคาหรื อของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีพ้นื ที่นอ้ ยลงหรื อมากขึ้นรวมกันไม่เกิน
ห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรื อเพิม่ จานวนเสาหรื อคาน
๙.การรือถอนอาคาร
“รื้อถอน” หมายความว่า รื้ อส่วนอันเป็ นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตงของอาคาร หรื อส่วน
อื่นของโครงสร้างอาคาร
อาคารทีต่ ้ องขออนุญาตรื้อถอน คือ อาคารดังต่ อไปนี้
อาคารที่มีส่วนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซึ่งอยูห่ ่างจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและอาคาร
ที่อยูห่ ่างจากอาคารอื่นหรื อที่สารธารณะน้อยกว่าสองเมตร
ส่วนอืน่ ของโครงสร้ างของอาคารทีต่ ้ องการขออนุญาตรือ้ ถอน ได้ แก่
๑.กันสาดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
๒.ผนังหรื อฝาที่เป็ นโครงสร้างของอาอาคารหรื อผนังหรื อฝาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
๓.บันไดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
๔.พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กตั้งแต่พ้นื ชั้นที่สองของอาคารขึ้นไป
๑๐. การใช้ / เปลีย่ นการใช้ อาคาร
“การใช้ ” หมายความว่า การเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในอาคาร
“การเปลี่ยนการใช้” หมายความว่าการเปลี่ยนการใช้จากเดิมที่ได้รับอนุญาต ยกตัวอย่างเช่น อาคารเดิมได้รับ
อนุญาตเป็ นโรงแรม ต่อมาต้องการทาเป็ นอาคารชุด ต้องยืน่ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารจากโรงแรมเป็ นอาคารชุดต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อน
อาคารบางประเภทเมื่อก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ก่อนเข้าไปใช้อาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
เสี ยก่อน หรื อหากเปลี่ยนการใช้มาเป็ นอาคารประเภทตามที่กฏหมายกาหนด ก็ตอ้ งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เช่นเดียวกัน เราเรี ยกอาคารที่ถูกควบคุมเช่นนี้วา่ “อาคารควบคุมการใช้”
อาคารควบคุมการใช้ แบ่ งเป็ น ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ โดยไม่กาหนดขนาดพื้นที่ได้แก่ อาคารดังต่อไปนี้
๑.คลังสิ นค้า
๒.โรงแรม
๓.อาคารชุด
๔.สถานพยาบาล
ประเภทที่ ๒ กาหนดพื้นที่ได้แก่ อาคารดังต่อไปนี้
๑.อาคารที่ใช้สาหรับค้าขายหรื อประกอบธุรกิจมีพ้นื ที่ต้ งั แต่ ๘๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๒.โรงงานที่ใช้เครื่ องจักรตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
๓.สถานศึกษาที่มีพ้นื ที่ต้ งั แต่ ๘๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๔.อาคารใช้เป็ นที่ชุมชนหรื อประชุมมีพ้นื ที่ต้ งั แต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๕.สานักงานพื้นที่ต้ งั แต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
เมื่อได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร หรื อ ใบ อ.๖ แล้ว จะต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ยงั ที่เปิ ดเผย ณ อาคารนั้น
ค่ าธรรมเนียมการขออนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
-

ใบอนุญาตก่อสร้าง

ฉบับละ ๒๐ บาท

-

ใบอนุญาตดัดแปลง

ฉบับละ ๑๐ บาท

-

ใบอนุญาตรื้ อถอน

ฉบับละ ๑๐ บาท

-

ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

ฉบับละ ๑๐ บาท

-

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้

ฉบับละ ๒๐ บาท

-

ใบรับรอง

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

-

ใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง

ฉบับละ ๕ บาท

ค่ าธรรมเนียมการตรวจสอบแบบแปลนก่ อสร้ างหรือดัดแปลงอาคาร
๑.อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรื อสู งไม่เกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท
๒.อาคารสูงเกิน ๒ ชั้นแต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรื อสูงเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท
๓.อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรื อสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๔ บาท
๔.อาคารพิเศษ หรื ออาคารที่จะต้องมีพ้นื รับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง เกิน ๕๐๐ กก./ตารางเมตร
ตารางเมตรละ ๔ บาท
๕.ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสาหรับอาคาร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท
๖.ป้ าย คิดตามพื้นที่ของป้ าย ตารางเมตรละ ๔ บาท

แผนภูมขิ ้นั ตอนการขออนุญาตก่อสร้ างอาคาร
ขั้นตอนการให้ บริการ ภายใน ๑๕ วัน
๑.ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.๑)
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น

๓ วัน


๒.นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน / ผังเมือง / สภาพสาธารณะ
และตรวจพิจารณาแบบ

๕ วัน


๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาต

๔ วัน


๔.ผูย้ นื่ คาขอชาระค่าธรรมเนียม

๓ วัน

เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
๒. สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดินหรื อสาเนาสัญญาเช่าที่ดิน
๓. แบบแปลนการก่อสร้าง
๔. หนังสื อยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
กรณี ก่อสร้างบ้านขนาดเกิน ๑๕๐ ตร.ม. เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
๑.รายการคานวณโครงสร้าง
๒.สาเนาใบอนุญาตผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๓.หนังสื อรับรองเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
----------------------------------------------------------------------------------------------

แผนภูมขิ ้นั ตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
ขั้นตอนการให้ บริการ ภายใน ๑๕ วัน
๑.ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาตรื้ อถอนอาคาร (แบบ ข.๑)
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น

๓ วัน


๒.นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน / ผังเมือง / สภาพสาธารณะ
และตรวจพิจารณาแบบ

๕ วัน


๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาต

๔ วัน


๔.ผูย้ นื่ คาขอชาระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต

๓ วัน

เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
๒. สาเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ดินที่ต้ งั ของอาคารที่ขออนุญาต
๓. หนังสื อรับรองเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูอ้ อกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่ งป้ องกันวัสดุร่วง
หล่นในการรื้ อถอนอาคาร (กรณี ที่เป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชาชีพควบคุม)
๔. หนังสื อยินยอมวิศวกรควบคุมงาน (แบบ น.๔)
๕. แผนผังบริ เวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน หรื อ รู ปถ่ายอาคารที่ทาการรื้ อถอน
จานวน ๔ รู ป

……………………………………………………….

แผนภูมขิ ้นั ตอนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ขั้นตอนการให้ บริการ ภายใน ๑๕ วัน
๑.ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (แบบ ข.๑)
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น

๓ วัน


๒.นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน / ผังเมือง / สภาพสาธารณะ
และตรวจพิจารณาแบบ

๕ วัน


๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาต

๔ วัน


๔.ผูย้ นื่ คาขอชาระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต

๓ วัน

เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
๒. สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดินหรื อสาเนาสัญญาเช่าที่ดิน
๓. หนังสื อยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
๔. หนังสื อรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูอ้ อกแบบและคานวนโครงสร้างอาคาร
๕. หนังสื อรับรองของผูป้ ระกอบอาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมของผูอ้ อกแบบงานสถาปั ตยกรรม
๖. แผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคานวณโครงสร้าง
๗. รายการคานวณระบบบาบัดน้ าเสีย (กรณี อาคารต้องมีระบบบาบัดน้ าเสี ย)
๘. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังเดิมที่ได้รับอนุญาต

……………………………………………………….

การขุดดิน
การขุดดินที่มีความลึกจากระดับเกินสามเมตร หรื อพื้นที่ ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ต้องมีแบบแปลน
และรายการคานวณของผูท้ ี่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรโยธา ไม่ต่ากว่าระดับสามัญวิศวกร

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
การถมดิน
ผูใ้ ดประสงค์จะทาการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินต่างเจ้าของที่อยูข่ า้ งเคียง และมีพ้นื ที่ของเนินดินเกินสอง
พันตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยืน่ เอกสารข้อมูล
ดังต่อไปนี้
๑.แผนฝังบริ เวณที่ประสงค์จะทาการถมดิน
๒.แผนผังแสดงเขตที่ดิน และที่ดินบริ เวณข้างเคียง
๓.วิธีการถมดิน
๔.ระยะเวลาทาการถมดิน
๕.ชื่อผูค้ วบคุมงาน
๖.ชื่อและที่อยูข่ องผูแ้ จ้งการถมดิน
๗.ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับที่ดินที่จะทาการถมดิน
การถมดินตามมาตรา ๖๖ วรรคสาม จะกระทาได้เฉพาะระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ นึ ถึงพระอาทิตย์ตก และต้อง
ได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียม
กฎกระทรวงกาหนดค่ าธรรมเนียมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๖
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคห้าและมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กาหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
(๑) ใบรับแจ้งขุดดินหรื อถมดิน

ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๒) ค่าคัดสาเนาหรื อถ่ายเอกสาร

หน้าละ ๑ บาท

แผนภูมขิ ้นั ตอนการขออนุญาตขุดดินถมดิน
ขั้นตอนการให้ บริการ ภายใน ๑๕ วัน
๑.ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น

๓ วัน


๒.นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน / ผังเมือง / สภาพสาธารณะ
และตรวจพิจารณาแบบ

๕ วัน


๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาต

๔ วัน


๔.ผูย้ นื่ คาขอชาระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต

๓ วัน

เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
๒. สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดินหรื อสาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
๓. แบบแปลน รายละเอียดการขุดดิน ถมดิน
๔. หนังสื อรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๕. สาเนาอนุญาตผูป้ ระกอบวิชาชีพรับรองของผูป้ ระกอบอาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมของผูอ้ อกแบบงาน
สถาปั ตยกรรม
……………………………………………………….

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการแจ้ ง การอนุญาตและอัตราค่ าธรรมเนียมเกีย่ วกับการ
ประกอบกิจการนา้ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒
นา้ มัน หมายความว่า น้ ามันดิบ น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่ องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา
น้ ามันหล่อลื่น และน้ ามันอื่นตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็ นน้ ามันเชื้อเพลิงตาม (๒) ของบท
นิยามคาว่า “น้ ามันเชื้อเพลิง” ในมาตรา ๔
สถานทีเ่ ก็บรักษานา้ มัน หมายความว่า สถานที่ที่เก็บรักษาน้ ามัน และให้หมายความรวมถึงบริ เวณที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ใบอนุญาต หรื อใบรับแจ้ง ให้ใช้เป็ นสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ตลอดจนสิ่ งก่อสร้าง ถัง ท่อ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงคลังน้ ามันและสถานีบริ การน้ ามัน
นา้ มันมี ๓ ชนิด ดังต่ อไปนี้
(๑) ชนิดไวไฟมาก ได้แก่น้ ามันที่มีจุดวาบไฟต่ากว่า ๓๗.๘ องศาเซลเซียส
(๒)ชนิดไวไฟปานกลาง ได้แก่ น้ ามันที่มีจุดวาบไฟตั้งแต่ ๓๗๘ องศาเซลเซียสขึ้นไปแต่ต่ากว่า ๖๐ องศาเซลเซียส
(๓)ชนิดไวไฟน้อย ได้แก่ น้ ามันที่มีจุดวาบไฟตั้งแต่ ๖๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ภาชนะบรรจุนา้ มันมี ๕ ประเภท ดังต่ อไปนี้
(๑) ขวดนา้ มัน ได้ แก่
(๑)ภาชนะแก้วสาหรับบรรจุน้ ามันชนิดไวไฟมากที่มีปริ มาณความจุไม่เกิน ๐.๕ ลิตร
(๒)ภาชนะแก้วสาหรับบรรจุน้ ามันไวไฟปานกลางหรื อชนิไวไฟน้อยที่มีปริ มาณความจุไม่เกิน ๑ ลิตร
(๒) กระป๋ องนา้ มัน ได้ แก่
(๑)ภาชนะเหล็กเคลือบดีบุกสาหรับบรรจุน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้อยที่มีปริ มาณความจุไม่เกิน
๒๐ ลิตร
(๒)ภาชนะพลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันชนิดไวไฟมากที่มีปริ มาณความจุไม่เกิน ๔ ลิตร
(๓)ภาชนะพลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้อยที่มีปริ มาณความจุไม่เกิน๒๐ ลิตร
(๓) ถังนา้ มัน ได้แก่
(๑)ภาชนะเหล็กสาหรับบรรจุน้ ามันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้อยที่มีปริ มาณความจุไม่
เกิน ๒๒๗ ลิตร
(๒)ภาชนะพลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันชนิดไวไฟน้อยประเภทน้ ามันหล่อลื่นที่มีปริ มาณความจุเกิน ๒๐ ลิตร แต่
ไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร
๔. ถังเก็บนา้ มัน ได้แก่ ภาชนะสาหรับบรรจุน้ ามันที่มีปริ มาณความจุเกิน ๒๒๗ ลิตรแบ่งตามลักษณะการติดตั้งได้
๒ ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ถังเก็บน้ ามันขนาดเล็ก ได้แก่ถงั เก็บน้ ามันที่มีปริ มาณความจุเกิน ๒๒๗๗ ลิตรแต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลิตร
(ข) ถังเก็บน้ ามันขนาดใหญ่ ได้แก่ ถังเก็บน้ ามันที่มีปริ มาณความจุเกิน ๒,๕๐๐ ลิตรขึ้นไป แบ่งเป็ น
๑)ถังตามแนวนอน ได้แก่ ถังเก็บน้ ามันใต้พ้นื ดินและถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ ะเหล็ก
๒) ถังตามแนวตั้ง ได้แก่ ถังเก็บน้ ามันใต้พ้นื ดินและถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ ะเหล็ก

(๕) ถังส่ งนา้ มัน ได้แก่ ภาชนะสาหรับบรรจุน้ ามันเพื่อใช้ในการขนส่งน้ ามันที่มีปริ มาณความจุเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป ที่นามา
ตรึ งไว้กบั โครงรถหรื อแคร่ รถไฟ หรื อที่สร้างไว้ดว้ ยกันกับตัวรถ
สถานทีเ่ ก็บรักษานา้ มันมี ๓ ลักษณะ ดังต่ อไปนี้
(๑) ลักษณะทีห่ นึ่ง ได้แก่ สถานที่เก็บน้ ามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อหลายชนิด ดังต่อไปนี้
(ก) สถานที่เก็บน้ ามันชนิดไวไฟมากที่มีปริ มาณไม่เกิน ๔๐ ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน้ ามันไวไฟชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริ มาณไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน้ ามันไวไฟชนิดไวไฟน้อยที่มีปริ มาณไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร
(๒) ลักษณะทีส่ อง ได้แก่ สถานที่เก็บน้ ามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อหลายชนิด ดังต่อไปนี้
(ก) สถานที่เก็บน้ ามันชนิดไวไฟมากที่มีปริ มาณเกิน ๔๐ ลิตรแต่ ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน้ ามันไวไฟชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริ มาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน้ ามันไวไฟชนิดไวไฟน้อยที่มีปริ มาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร
(๓) ลักษณะทีส่ าม ได้แก่ สถานที่เก็บน้ ามันชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อหลายชนิด ดังต่อไปนี้
(ก) สถานที่เก็บน้ ามันชนิดไวไฟมากที่มีปริ มาณเกิน ๔๕๔ ลิตรขึ้นไป
(ข) สถานที่เก็บน้ ามันไวไฟชนิดไวไฟปานกลางที่มีปริ มาณเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
(ค) สถานที่เก็บน้ ามันไวไฟชนิดไวไฟน้อยที่มีปริ มาณเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
โดยปริ มาณทั้งหมดของน้ ามันในสถานที่เก็บรักษาน้ ามันลักษณะที่สามรวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร
สถานีบริการนา้ มันแบ่ งเป็ น ๖ ประเภท ดังต่ อไปนี้
(๑) ประเภท ก
(๒) ประเภท ข
(๓) ประเภท ค
(๔) ประเภท ง
(๕) ประเภท จ
(๖) ประเภท ฉ
สถานีบริการนา้ มันประเภท ก ได้แก่ สถานีบริ การน้ ามันที่ให้บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่ติดเขต
ทางหลวง ถนนสาธารณะ หรื อถนนส่วนบุคคล ที่มีขนาดความกว้างตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด และเก็บน้ ามันไว้ในถัง
เก็บน้ ามันใต้พ้นื ดิน

สถานีบริการนา้ มันประเภท ข ได้แก่ สถานีบริ การน้ ามันที่ให้บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่ติดเขต
ทางหลวง ถนนสาธารณะ หรื อถนนส่วนบุคคล ที่มีขนาดความกว้างตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด และเก็บน้ ามันไว้ในถัง
เก็บน้ ามันใต้พ้นื ดิน
สถานีบริการนา้ มันประเภท ค มี ๒ ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑)ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริ การน้ ามันที่ให้บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ที่เก็บน้ ามันที่มีปริ มาณไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดิน และจะเก็บน้ ามันไว้ในถังน้ ามันรวมกันไม่เกิน ๒ ถัง อีกด้วยก็ได้
(๒)ลักษณะที่สอง

ได้แก่

สถานีบริ การน้ ามันที่ให้บริ การแก่ยานพาหนะทางบก ที่เก็บน้ ามันที่มีปริ มาณเกิน

๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ ามันที่มีปริ มาณไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พ้นื ดิน
อีกด้วยก็ได้
สถานีบริการนา้ มันประเภท ง ได้แก่ สถานีบริ การน้ ามันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรื อชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถัง
น้ ามันการเก็บน้ ามันไว้ในถังน้ ามันตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ ๒ ถัง
สถานีบริการนา้ มันประเภท จ มี ๒ ลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานี บริ การน้ ามันที่เก็บน้ ามันชนิดไวไฟน้อยที่มีปริ มาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถัง
เก็บน้ ามันเหนือพื้นดินหรื อถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ ะเหล็กเพื่อให้บริ การแก่เรื อ
(๒) ลักษณะที่สอง ได้แก่ สถานีบริ การน้ ามันที่เก็บน้ ามันที่มีปริ มาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บน้ ามัน
เหนือพื้นดิน หรื อถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ ะเหล็ก เพื่อให้บริ การแก่เรื อ
การเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดินหรื อถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ ะเหล็ก ตามวรรคหนึ่งให้เก็บได้
เฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟปานกลางหรื อชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
สถานีบริการนา้ มันประเภท ฉ ได้แก่สถานีบริ การแก่อากาศยานข้อ ๒๑ ระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ ได้แก่ ระบบเกี่ยวกับ
การเคลื่อนย้ายน้ ามันจากอุปกรณ์วดั ปริ มาตรน้ ามันผ่านท่อขนส่งน้ ามันต้นทางไปยังอุปกรณ์วดั ปริ มาตรน้ ามันที่ปลายทาง
ซึ่งประกอบด้วยท่อ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่งน้ ามัน
ประเภทและลักษณะของกิจการควบคุม
กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ตามมาตรา ๑๗ ได้ แก่
(๑) สถานีที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่หนึ่ง
(๒) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง

กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๑๗ ไห้ แก่
(๑) สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สอง
(๒) สถานีบริ การน้ ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง
(๓) สถานีบริ การน้ ามันประเภท ง
(๔) สถานีบริ การน้ ามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง
(๕) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง
(๖) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเหลวประเภทร้านจาหน่าย ลักษณะที่หนึ่ง
(๗) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง
(๘) สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามมาตรา ๑๗ ได้ แก่
(๑) ถังขนส่งน้ ามัน
(๒) คลังน้ ามัน
(๓) สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม
(๔) สถานีบริ การน้ ามันประเภท ก
(๕) สถานีบริ การน้ ามันประเภท ข
(๖) สถานีบริ การน้ ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง
(๗) สถานีบริ การน้ ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง
(๘) สถานีบริ การน้ ามันประเภท ฉ
(๙) ระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ
(๑๐) ถังขนส่งก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(๑๑) คลังก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(๑๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
(๑๓) สถานที่บรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
(๑๔) สถานีบริ การก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(๑๕) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
(๑๖) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทร้านจาหน่าย ลักษณะที่สอง
(๑๗) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง
(๑๘) ระบบการขนส่งก๊าซปิ โตรเลียมเหลวทางท่อ
(๑๙) ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ
(๒๐) คลังก๊าซธรรมชาติ
(๒๑) สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
(๒๒) สถานีบริ การก๊าซธรรมชาติ
(๒๓) ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

การแจ้ งการประกอบกิจการควบคุม
ผูใ้ ดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามข้อ ๔๓ ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.ป.๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว การประกอบ
กิจการตามวรรคหนึ่งเกินกว่าหนึ่งแห่ง ให้ผปู ้ ระกอบกิจการแจ้งการประกอบกิจการทุกแห่งเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
แล้ว ให้ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.ป.๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ให้แก่ผแู ้ จ้งในวันที่รับแจ้ง แลให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้
อธิบดีทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ออกใบรับแจ้ง ในการนี้ให้ผแู ้ จ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ได้ต้ งั แต่วนั ที่
แจ้งในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน และได้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดต่อผูป้ ระกอบกิจการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้อธิบดีทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้ดาเนินการแล้ว
เสร็ จ
การอนุญาตการประกอบกิจการควบคุม
ผูใ้ ดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ยนื่ คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท ที่
๓ ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว
การยืน่ คาขอใบอนุญาตให้ ปฏิบัตดิ งั ต่ อไปนี้
(๑) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยนื่ ณ กรมธุรกิจพลังงาน หรื อ ณ สถานที่ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยนื่ ณ สถานที่ที่อธิบดีประกาศกาหนด
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้เป็ นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด ใบอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง ให้มีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี ที่ออกใบอนุญาตการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้แยกใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามประเภทและลักษณะของกิจการควบคุม และให้ใช้ได้เฉพาะกับสถานที่ประกอบกิจการ ถัง
ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น เมื่อผูอ้ นุญาตได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ แล้วให้ตรวจสอบรายละเอียดในคาขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน
หรื อไม่ ในกรณี ที่ผอู ้ นุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดในคาขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรื อหลักฐานไม่ถูกต้องหรื อไม่
ครบถ้วน ให้ผอู ้ นุญาตแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผยู ้ นื่ คาขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาตหรื อจัดส่งเอกสารหรื อ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผอู ้ นุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาตหรื อจัดส่งเอกสารหรื อ
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผอู ้ นุญาตกาหนดกรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคา
ขอรับใบอนุญาต หรื อไม่จดั ส่งเอกสารหรื อหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผูย้ นื่
คาขอรับใบอนุญาตทิ้งคาขอรับใบอนุญาต และให้ผอู ้ นุญาตจาหน่ายเรื่ องออกจากสาระบบ แล้วแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผยู ้ นื่ ตา
ขอรับใบอนุญาตทราบในกรณี ที่ผอู ้ นุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดในคาขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานมี
ความถูกต้องและครบถ้วน ให้ผอู ้ นุญาตมีคาสัง่ ขอรับใบอนุญาตไว้พิจารณา เมื่อมีคาสัง่ รับคาขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๕๒
แล้วผูอ้ นุญาตจะมีคาสัง่ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้แก่ผยู ้ นื่ คาขอรับใบอนุญาตได้ต่อเมื่อปรากฏ
ว่าผูอ้ นุญาต ได้ดาเนินการตรวจสอบสถานที่และสิ่ งก่อสร้าง และได้ทดสอบและตรวจสอบถัง ท่อ อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็ จ โดยต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็ นหนังสือให้ผยู ้ นื่ คาขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิ บวันนับ
แต่วนั ที่ได้ดาเนินการดังกล่าวแล้วเสร็ จในกรณี ที่ผอู ้ นุญาตมีคาสัง่ ออกใบอนุญาต ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ ออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกาหนดเวลาถือว่าสละสิ ทธิการเป็ น
ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และให้ผอู ้ นุญาตจาหน่ายเรื่ องออกจากสาระบบในกรณี ที่ผอู ้ นุญาตมี
คาสัง่ ไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นหนังสื อให้ผยู ้ นื่ คาขอรับใบอนุญาตทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่
อนุญาต รวมทั้งแจ้งสิ ทธิอุทธรณ์ การยืน่ คาอุทธรณ์ และระยะเวลาสาหรับการอุทธรณ์ให้ผยู ้ นื่ คาขอรับใบอนุญาตทราบด้วย

ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน
เคลื่อนย้าย ใช้หรื อเปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้ประกอบกิจการ และประสงค์ให้ผอู ้ นุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงเป็ นผูอ้ อกใบอนุญาต ใบรับแจ้ง หรื อใบรับรองการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารให้ผยู ้ นื่ คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ยืน่ คาขอ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต่อผูอ้ นุญาต ณ สถานที่ที่ยนื่ คาขอรับใบอนุญาต
แบบคาขออนุญาต ใบแจ้ง ใบอนุญาต ใบรับแจ้ง และใบรับรองการใช้อาคาร ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารการพิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับแจ้ง หรื อใบรับรองการใช้อาคารตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยกรควบคุมอาคาร และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการดังกล่าว ในกรณี ที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
อ้างถึง “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ให้หมายความถึง “ผูอ้ นุญาต” ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง ผูร้ ับใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ ถังขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง
และระบบการขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูอ้ นุญาต
โดยจะต้องยืน่ คาขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะใช้ถงั เก็บน้ ามันในการเก็บน้ ามันต่างชนิดจากที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
เก็บน้ ามันไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการใช้ถงั เก็บน้ ามันชนิดที่ไวไฟมากกว่าเก็บน้ ามันชนิดที่ไวไฟน้อยกว่า และต้องแจ้งเป็ นหนังสื อ
ให้ผอู ้ นุญาตทราบทุกครั้งที่มีการใช้ถงั เก็บน้ ามันต่างชนิดกันผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต้องจัดทา
สัญญาประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัย โดยกรมธรรม์ดงั กล่าวต้องกาหนดให้ผรู ้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ เป็ นผูเ้ อาประกันภัย และให้บุคคลหรื อนิติบุคคลผูไ้ ด้รับความเสี ยหายอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๓ ของผูเ้ อาประกันภัย เป็ นผูร้ ับประโยชน์ เพื่อเป็ นค่าเสี ยหายอันเกิดแก่ชีวติ ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินของ
บุคคลหรื อนิติบุคคลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดผูร้ ับใบประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ผูใ้ ดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยนื่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวภายในห้าสิ บวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยนื่ คาขอต่ออายุใบอนุญาต
แล้วให้ถือว่าผูย้ นื่ คาขออยูใ่ นฐานะผูร้ ับใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตที่ขอต่ออายุตาม
วรรคหนึ่ง ให้มีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี ถัดจากปี ที่ใบอนุญาตฉบับเดิม สิ้นอายุ การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะ
แสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตหรื อจะออกใบอนุญาตให้ใหม่กไ็ ด้
ในกรณี ที่ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สูญหายหรื อถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
แจ้งต่อผูอ้ นุญาตและยืน่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในแบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรื อถูกทาลายดังกล่าวใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ใช้แบบใบอนุญาตและเขียนหรื อประทับตรา ความว่า “ใบแทน” ด้วย
อักษรสี แดงไว้ดา้ นบนของใบอนุญาต และให้ระบุวนั เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผูอ้ นุญาตกากับไว้ดว้ ย
ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ผูใ้ ดประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคล
อื่น ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตและผูข้ อรับโอนใบอนุญาตยืน่ คาขอโอนใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้โอนแล้ว ให้เขียนหรื อประทับตราความว่า
“โอนแล้ว” ด้วยอักษรสี แดงไว้ดา้ นบนของใบอนุญาต และให้ระบุชื่อผูร้ ับโอน วัน เดือน ปี ที่ อนุญาตให้โดนพร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อผูอ้ นุญาตกากับไว้ดว้ ย

ในกรณี ที่ผรู ้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตาย สิ้นสภาพนิติบุคคลหรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย ให้
ทายาทหรื อผูจ้ ดั การมรดก ผูช้ าระบัญชี หรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ยืน่ คาขอต่อผูอ้ นุญาต เพื่อรับโอนใบอนุญาตภายใน
เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ผรู ้ ับใบอนุญาตตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย แล้วแต่กรณี หรื อภายในระยะเวลา
ที่ผอู ้ นุญาตขยายเวลาให้ตามความจาเป็ น ถ้ามิได้ยนื่ คาขอภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะ
ประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นต่อไปให้ดาเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่
ค่ าธรรมเนียมนา้ มัน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามข้อ ๔๔ ใบแทนใบอนุญาต การอนุญาตให้ใช้
ภาชนะบรรจุน้ ามัน หรื อระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ และการต่ออายุใบอนุญาต ให้เรี ยกเก็บตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๓) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ ามัน กระป๋ องน้ ามัน หรื อถังน้ ามันเพื่อเก็บน้ ามัน ภายในสถานีบริ การน้ ามัน ให้คิด
ค่าธรรมเนียมตามปริ มาฯรวมของน้ ามันแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้
(ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อย
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาท
ปริ มาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐ บาท
ปริ มาณไม่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ค) น้ ามันชนิดไวไฟมาก
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐ บาท
ปริ มาณไม่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(๔) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ ามัน กระป๋ องน้ ามัน หรื อถังน้ ามันเพื่อเก็บน้ ามัน นอกสถานีบริ การน้ ามัน ให้คิด
ค่าธรรมเนียมตามปริ มาณรวมของน้ ามันแต่ละชนิด ดังนี้
(ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อย
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐ บาท
ปริ มาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท
ปริ มาณไม่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

(ค) น้ ามันชนิดไวไฟมาก
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐ บาท
ปริ มาณไม่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 80 บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(๕) การอนุญาตให้ใช้ถงั เก็บน้ ามันซึ่งไม่รวมถึงเก็บน้ ามันใต้พ้นื ดิน ให้คิดค่าธรรมเนียม ตามชนิดของน้ ามันและ
ปริ มาตรของถัง ดังต่อไปนี้
(ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อย
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐ บาท
ปริ มาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท
ปริ มาณไม่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ค) น้ ามันชนิดไวไฟมาก
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐ บาท
ปริ มาณไม่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ยกเว้นน้ ามันดิบหรื อสิ่ งอื่นที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการกลัน่ หรื อผลิตน้ ามัน ให้คิดค่าธรรมเนียม
ในอัตรา ๔๐ บาท ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตรให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ง) ในกรณี ที่มีการอนุญาตให้ใช้ถงั เก็บน้ ามันอันมีลกั ษณะแบ่งเป็ นช่อสาหรับใช้เก็บน้ ามัน
ชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรื อชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสาหรับถังเก็บน้ ามันนี้ใน
อัตราของถังเก็บน้ ามันชนิดที่ไวไฟมากที่สุด
(๖) การอนุญาตให้ใช้ถงั เก็บน้ ามันใต้พ้นื ดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของน้ ามันและปริ มาตรของถัง
ดังต่อไปนี้
(ก) น้ ามันชนิดไวไฟน้อย
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาท
ปริ มาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ข) น้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐ บาท
ปริ มาณไม่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
(ค) น้ ามันชนิดไวไฟมาก
ปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐ บาท
ปริ มาณไม่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท
ต่อปริ มาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

(ง) ในกรณี ที่มีการอนุญาตให้ใช้ถงั เก็บน้ ามันอันมีลกั ษณะแบ่งเป็ นช่องสาหรับใช้เก็บน้ ามัน
ชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรื อชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสาหรับถังเก็บน้ ามันนี้ใน
อัตราของถังเก็บน้ ามันชนิดที่ไวไฟมากที่สุด.
(๗) การอนุมตั ิให้ใช้ถงั ขนส่งน้ ามันที่มีปริ มาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ถังละ ๒๕๐
บาท
(๘) การอนุญาตให้ใช้ระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริ มาตรรวมของท่อ
ดังต่อไปนี้
(ก) ปริ มาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท
(ข) ปริ มาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท
ต่อปริ มาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็ น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ตาราง แสดงสัญลักษณ์แถบสี
ประเภทของน้้ามันเชื้อเพลิง
น้้ามันเบนซินออกเทนเกิน 95
น้้ามันเบนซินออกเทนไม่เกิน 95 แต่ไม่น้อยกว่า 91
น้้ามันเบนซินออกเทนน้องกว่า 91
น้้ามันดีเซล
ไอน้้ามันเบนซินออกเทนเกิน 95
ไอน้้ามันเบนซินออกเทนไม่เกิน 95 แต่ไม่น้อยกว่า 91
ไอน้้ามันเบนซินออกเทนน้อยกว่า 91
ไอน้้ามันดีเซล

สีส้าหรับระบบท่อ
เหลืองและก้ากับด้วยชื่อผลิตภัณฑ์
แดงและก้ากับด้วยชื่อผลิตภัณฑ์
เขียวและก้ากับด้วยชื่อผลิตภัณฑ์
น้้าเงินและก้ากับด้วยชื่อผลิตภัณฑ์
เหลือง
แดง
เขียว
น้้าเงิน

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน ดัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลต้าบลสิริเวียงชัย ต้าบลเวียงชัย อ้าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-663094
ต่อ 103 www.siriwangchai.go.th
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล
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