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

การขอคัดสาเนาและขอดูข้อมูลข่ าวสาร
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย 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 เอกสารหลักฐานและลงบันทึก
สมุดทะเบียนคาร้องการขอคัดสาเนาและขอดูขอ้ มูลข่าวสาร
ระยะเวลา ๓ นาที
๓.ผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุญาตตามที่ผรู ้ ้องขอดูขอ้ มูลข่าวสารและ
มอบให่แก่ผรู ้ ้องขอ ระยะเวลา ๕ นาที
๔.เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามที่ผมู ้ ีอานาจอนุญาตให้แก่ผรู ้ ้องขอดู
ข้อมูลข่าวสารและมอบให้แก่ผรู ้ ้องขอ ระยะเวลา ๕ นาที
๕.เจ้าหน้าที่รายงานแก่ผมู ้ ีอานาจอนุญาตทราบและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อสรุ ปผลต่อไป ระยะเวลา ๒ นาที

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
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

การรับแจ้ งเรื่องราวร้ องทุกข์
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย 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 จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่บริ การได้อีกทางหนึ่ง
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
๑.ผูท้ ี่ประสงค์จะร้องทุกข์กรอกแบบคาร้อง ระยะเวลา ๑๐ นาที งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง เอกสารหลักฐานและลงบันทึกสมุด งานบริ หารงานทัว่ ไป
ทะเบียนเรื่ องราวร้องทุกข์ ระยะเวลา ๓๐ นาที
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๓.ผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุญาตตามที่ผรู ้ ้องทุกข์ประสงค์ ระยะเวลา งานบริ หารงานทัว่ ไป
๓๐ นาที
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๔.เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบดาเนินการตามที่ผมู ้ ีอานาจอนุญาตสัง่ การ งานบริ หารงานทัว่ ไป
แก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์แก่ผรู ้ ้องขออย่างเร่ งด่วนภายใน สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
ระยะเวลาที่กาหนด ระยะเวลา ๕ วัน
๕.เจ้าหน้าที่รายงานแก่ผมู ้ ีอานาจอนุญาตทราบและรวบรวมข้อมูล งานบริ หารงานทัว่ ไป
เพื่อสรุ ปผลต่อไป ระยะเวลา ๑ วัน
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

การให้ ความช่ วยเหลือสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย 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 ตาบลเวียง
ชัย 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 เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย 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 ตาบลเวียง
ชัย 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

การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย 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 อกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 คาขอตามแบบพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
ด้วยตนเองหรื 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 นาทีตอ่ ราย 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 เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย 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 สถานที่และภายใน
ระยะเวลาที่เทศบาลตาบลสิ 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 ริเวียง
ชัย 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 เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย 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 ความประสงค์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

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

การจดทะเบียนพาณิชย์
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.บริ หารทัว่ ไป

ทุกวันในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

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
ระยะเวลา ๕ นาที
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ชาระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลา ๓ นาที
๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดเตรี ยมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสื อรับรอง
ระยะเวลา ๕ นาที
๔.ผูม้ ีอานาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ ขอ ระยะเวลา ๕ นาที

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

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(แบบ ทพ.)
(๔)แผนที่แสดงที่ต้ งั กิจการ
(๕)อื่นๆ เช่น หนังสื อยินยอมเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องของผูย้ นิ ยอม
ค่ าธรรมเนียม
- ค่าจดทะเบียนคาขอละ ๕๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานบริ หาร
ทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์
๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ 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

จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.บริ หารทัว่ ไป

ทุกวันในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

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 ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒
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 องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
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
ระยะเวลา ๕ นาที
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ชาระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลา ๓ นาที
๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดเตรี ยมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสื อรับรอง
ระยะเวลา ๕ นาที
๔.ผูม้ ีอานาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ ขอ ระยะเวลา ๕ นาที

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

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(แบบ ทพ.)
(๔)แผนที่แสดงที่ต้ งั กิจการ
๕)อื่นๆ เช่น หนังสื อยินยอมเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องของผูย้ นิ ยอม
ค่ าธรรมเนียม
- ค่าจดทะเบียนคาขอละ ๒๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งาน
บริ หารทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ 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

จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.บริ หารทัว่ ไป

ทุกวันในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

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 (ฉบับที่ 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 องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ 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
ระยะเวลา ๕ นาที
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ชาระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลา ๓ นาที
๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดเตรี ยมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสื อรับรอง
ระยะเวลา ๕ นาที
๔.ผูม้ ีอานาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ ขอ ระยะเวลา ๕ นาที

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

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(แบบ ทพ.)
(๔)แผนที่แสดงที่ต้ งั กิจการ
๕)อื่นๆ เช่น หนังสื อยินยอมเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องของผูย้ นิ ยอม
ค่ าธรรมเนียม
- ค่าจดทะเบียนคาขอละ ๒๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานบริ หาร
ทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์
๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ 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

ขอให้ ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.บริ หารทัว่ ไป

ทุกวันในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

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 (ฉบับที่ 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 องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ 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
ระยะเวลา ๕ นาที
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ชาระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลา ๓ นาที
๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดเตรี ยมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสื อรับรอง
ระยะเวลา ๕ นาที
๔.ผูม้ ีอานาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ ขอ ระยะเวลา ๕ นาที

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

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(แบบ ทพ.)
(๔)แผนที่แสดงที่ต้ งั กิจการ
๕)อื่นๆ เช่น หนังสื อยินยอมเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องของผูย้ นิ ยอม
ค่ าธรรมเนียม
- ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิ ชย์ ฉบับละ ๓๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานบริ หาร
ทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์
๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบบริ การข้อมูลทะเบียนพาณิ ชย์

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

ขอตรวจดูเอกสารเกีย่ วกับทะเบียนพาณิชย์
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.บริ หารทัว่ ไป

ทุกวันในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

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 (ฉบับที่ 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 องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยูภ่ 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
ระยะเวลา ๕ นาที
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ชาระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลา ๓ นาที
๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดเตรี ยมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสื อรับรอง
ระยะเวลา ๕ นาที
๔.ผูม้ ีอานาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิ ชย์ให้ผยู ้ นื่ ขอ ระยะเวลา ๕ นาที

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

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(แบบ ทพ.)
(๔)แผนที่แสดงที่ต้ งั กิจการ
๕)อื่นๆ เช่น หนังสื อยินยอมเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องของผูย้ นิ ยอม
ค่ าธรรมเนียม
- ขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนพาณิ ชย์ ฉบับละ ๓๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ งานบริ หาร
ทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์
๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๑ หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบบริ การข้อมูลทะเบียนพาณิ ชย์

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

การขออนุญาตจาหน่ ายสินค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจออกเทศบัญญัติวา่ ด้วยการจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะในเขตเทศบาล
ตาบลสิ ริเวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย มาตรา ๔๓ , ๕๔ , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย โดยได้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย และผูว้ า่
ราชการจังหวัดเชียงราย
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการยืน่ แบบคาขอใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ต่องานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัด เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ อรับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่
สาธารณะ พร้อมหลักฐานที่เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยกาหนด
ระยะเวลา ๑๕ นาที
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความครบครัน
ของเอกสารหลักฐานทันที ระยะเวลา ๑ ชัว่ โมง
๓.เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ดา้ นสุขลักษณะ ระยะเวลา ๖ วัน
๔.การแจ้งคาสัง่ ออกใบอนุญาต / คาสัง่ ไม่อนุญาต ระยะเวลา
๓ 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.ผูข้ อรับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียม (กรณี อนุญาต) ระยะเวลา งานบริ หารงานทัว่ ไป
๑ ชัว่ โมง
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน
๑๐ วันต่อราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ พร้อมสาเนาหลักฐานและ
ลงรายมือชื่อรับรอง ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
(๒)สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓)แผนที่สงั เขปแสดงที่ต้ งั กิจการ (เร่ ขายไม่ตอ้ งมีแผนที่กรณี )
(๔)ใบรับรองแพทย์ของผูข้ อรับใบอนุญาต (กรณี จาหน่ายสิ นค้าประเภทอาหาร)
(๕)อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยประกาศกาหนด
ค่ าธรรมเนียม
๑. จาหน่ายในลักษณะวิธีการจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่งที่ใดตามปกติ

๔๐๐ บาท

๒. พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตารางเมตร

๒๐ บาท

๓.พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๒๑ – ๓๐ ตารางเมตร

๓๐ บาท

๔.พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๓๑ – ๔๐ ตารางเมตร

๕๐ บาท

การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อระบุไว้ขา้ งต้น 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.แบบคาขอใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อสาธารณะ

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

การขอต่ อใบอนุญาตจาหน่ ายสินค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจออกเทศบัญญัติวา่ ด้วยการจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะในเขตเทศบาล
ตาบลสิ ริเวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย มาตรา ๔๓ , ๕๔ , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย โดยได้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย และผูว้ า่
ราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราบัญญัติข้ ึน
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการยืน่ แบบคาขอใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ ต่องานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัด เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ อรับใบอนุญาตยืน่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่
สาธารณะ พร้อมหลักฐานที่เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยกาหนด
ระยะเวลา ๑๕ นาที
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความครบครัน
ของเอกสารหลักฐานทันที ระยะเวลา ๑ ชัว่ โมง
๓.เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ดา้ นสุขลักษณะ ระยะเวลา ๖ วัน
๔.การแจ้งคาสัง่ ออกใบอนุญาต / คาสัง่ ไม่อนุญาต ระยะเวลา
๓ 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.ผูข้ อรับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียม (กรณี อนุญาต) ระยะเวลา งานบริ หารงานทัว่ ไป
๑ ชัว่ โมง
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน
๑๐ วันต่อราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ พร้อมสาเนาหลักฐานและ
ลงรายมือชื่อรับรอง ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
(๒)สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓)แผนที่สงั เขปแสดงที่ต้ งั กิจการ (เร่ ขายไม่ตอ้ งมีแผนที่กรณี )
(๔)ใบรับรองแพทย์ของผูข้ อรับใบอนุญาต (กรณี จาหน่ายสิ นค้าประเภทอาหาร)
(๕)อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยประกาศกาหนด
ค่ าธรรมเนียม
๑. จาหน่ายในลักษณะวิธีการจัดวางสิ นค้าในที่หนึ่งที่ใดตามปกติ

๔๐๐ บาท

๒. พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตารางเมตร

๒๐ บาท

๓.พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๒๑ – ๓๐ ตารางเมตร

๓๐ บาท

๔.พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต่ ๓๑ – ๔๐ ตารางเมตร

๕๐ บาท

การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อระบุไว้ขา้ งต้น 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.แบบคาต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อสาธารณะ

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

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )
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
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจออกเทศบัญญัติวา่ ด้วยการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตเทศบาล
ตาบลสิ ริเวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ , ๖๒ และ ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ประกอบด้วย มาตรา ๓๕ , ๓๗ , ๕๔ , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติข้ นึ
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการยืน่ แบบคาขออนุญาตประกอบกิจการตลาด ต่องานบริ หารงานทัว่ ไป สานักปลัด เทศบาลตาบล
สิ ริเวียงชัย
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ ระยะเวลา ๑๕ นาที งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ระยะเวลา ๑ ชัว่ โมง
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๓.เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ ระยะเวลา ๘ วัน
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๔.เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต ระยะเวลา ๕ วัน
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
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอประกอบกิจการตลาด ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชน

จานวน ๑ ฉบับ

(๒)สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน ๑ ฉบับ

(๓)ใบรับรองแพทย์

จานวน ๑ ฉบับ

(๔)แผนผังแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้าง

จานวน ๑ ชุด

(๕)หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
๑. ใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ ๑ อัตรา ๑,๒๐๐ บาท
๒. ใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ ๒ อัตรา ๘๐๐ บาท

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
แบบคาขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการตลาด

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

การขอต่ ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย 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 ด้วยการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตเทศบาล
ตาบลสิ ริเวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ , ๖๒ และ ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ประกอบด้วย มาตรา ๓๕ , ๓๗ , ๕๔ , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติข้ นึ
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการยืน่ แบบคาขออนุญาตประกอบกิจการตลาด ต่องานบริ หารงานทัว่ ไป สานักปลัด เทศบาลตาบล
สิ ริเวียงชัย
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ ระยะเวลา ๑๕ นาที งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ระยะเวลา ๑ ชัว่ โมง
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๓.เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ ระยะเวลา ๘ วัน
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๔.เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต ระยะเวลา ๕ วัน
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๕.ผูร้ ับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชาระ
งานบริ หารงานทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วัน
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)หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
๑. ใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ ๑ อัตรา ๑,๒๐๐ บาท
๒. ใบอนุญาตให้จดั ตั้งตลาดประเภทที่ ๒ อัตรา ๘๐๐ บาท

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
แบบคาขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการตลาด

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

การประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )
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
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจออกเทศบัญญัติวา่ ด้วยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตาบลสิ ริ
เวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ ,๖๒ และ ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบด้วย มาตรา ๓๒ , ๕๔ , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ , ๖๕
และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย โดยได้ความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
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
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 / งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง 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
ตามบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย เรื่ องกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
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.แบบคาขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

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

การขอต่ อใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )
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
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจออกเทศบัญญัติวา่ ด้วยกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตาบลสิ ริ
เวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ ,๖๒ และ ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบด้วย มาตรา ๓๒ , ๕๔ , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ , ๖๕
และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย โดยได้ความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการยืน่ แบบคาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ 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
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 / งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง 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
ตามบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย เรื่ องกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
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.แบบคาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

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

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร และสถานทีส่ ะสมอาหาร
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจตราเทศบัญญัติวา่ ด้วยสถานที่จาหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร ในเขตเทศบาล
ตาบลสิ ริเวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ และ ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบ
มาตรา ๔๐ , ๔๘ , ๕๐ , ๕๔ , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของยืน่ แบบคาร้องขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ต่องาน
บริ 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
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 / งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง 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
ตามบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมการออกหนังสื อรับรองการแจ้ง / ใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
เรื่ องสถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารพ.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
แบบคาขอใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

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

การขอต่ ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร และสถานทีส่ ะสมอาหาร
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจตราเทศบัญญัติวา่ ด้วยสถานที่จาหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร ในเขตเทศบาล
ตาบลสิ ริเวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ และ ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบ
มาตรา ๔๐ , ๔๘ , ๕๐ , ๕๔ , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของยืน่ แบบคาร้องขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ต่องาน
บริ 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
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 / งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง 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
ตามบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมการออกหนังสื อรับรองการแจ้ง / ใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
เรื่ องสถานที่จาหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารพ.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
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

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

การควบคุมเลีย้ งสัตว์ หรือปล่อยสัตว์
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย มีอานาจตราเทศบัญญัติวา่ ด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์ ในเขตเทศบาล
ตาบลสิ ริเวียงชัย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ ,๖๒ และ ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
วิธีการ
ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของยืน่ แบบคาร้องขออนุญาตเลี้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์ ต่องานบริ หารงานทัว่ ไป สานัก
ปลัด 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
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 / งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง 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
-ไม่มีการรับเรื่องร้ 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
แบบการขออนุญาต เลี้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์

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

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานบริ หารงานทัว่ ไป

ในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )
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
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ว่าด้วยการจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย ๒๕๕๘ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๖๐ , ๖๑ ,๖๒ และ ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ อใช้บริ การ กรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
ระยะเวลา ๕ นาที
๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ของผูข้ อใช้บริ การ
ระยะเวลา ๑๐ นาที
๓.เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัติฯ
และออกใบเสร็จ ระยะเวลา ๒๐ นาที
๔.เจ้าหน้าที่พนักงานจัดเก็บขยะรับทราบการจัดเก็บตาม
ตารางเวลาที่กาหนด ระยะเวลา ๑๐ นาที

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานบริ หารงานทัว่ ไป สานักปลัดเทศบาล / งานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ในกรณี รายเดิม
ใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๔๕ นาทีต่อราย กรณี รายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนที่กาหนด

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอประกอบกิจการตลาด ดังนี้
(๑)บัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

จานวน ๑ ฉบับ

(๒)สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน ๑ ฉบับ

(๓)อื่นๆ (กรณี เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัยร้องขอ)
ค่ าธรรมเนียม
ตามบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่ งปฎิกลู หรื อมูลฝอย ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย เรื่ อง
การจัดการสิ่ งปฎิกลู หรื อมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๓๕

การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อระบุไว้ขา้ งต้น 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
แบบคาขอรับการจัดการสิ่ งปฎิกลู หรื อมูลฝอย

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

การรับชาระภาษีบารุงท้ องที่
กองคลัง เทศบาลสิริตาบลเวียงชัย 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 ต้องชาระภาษีและเงินเพิม่
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.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ดินและคานวณค่าภาษีและ
แจ้งการประเมินภาษี (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 ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี
ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดิน ผูค้ รอบครองที่ดินรายใดไม่ชาระเงินค่าภาษีภายในกาหนดให้เสี ยเงินเพิม่ ร้อยละ 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 เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ในวันและเวลาราชการ
และหากเกินกาหนดสามารถติดต่อได้ทุกวัน (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 จะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด)
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 , ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
(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 ตาบลสิริเวียงชัย 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
เงินเพิม่ ด้วย
๗.กรณี ผรู ้ ับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้ ภายใน ๑๕
วัน นับแต่การได้แจ้งการประเมิน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.เจ้าของทรัพย์สินยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด ๒)
ภายในเดือนกุมภาพันธ์
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด ๒) และแจ้งการประเมินภาษี (ภายใน
๓๐ วันตามพระราชบัญญัติวธิ ีการปฏิบตั ิราชการ วิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๓.เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ชาระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่
ได้รับแจ้งการประเมินภาษี (กรณีรายเดิมระยะเวลา ๕ นาที)
(กรณี ชาระเกิน ๓๐ วัน จะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่
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

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 เดือนให้เพิ่มร้อยละ ๗.๕ของค่าภาษีที่คา้ ง
-ถ้าเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือนให้เพิม่ ร้อยละ 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

การขออนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 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
กฎหมายควบคุมอาคาร คือ กฎหมายที่ต้องการเพื่อควบคุมการก่อสร้ างอาคารให้ มีความมัน่ คงแข็งแรง มีระบบ
ความปลอดภัยสาหรับผู้ใช้ อาคาร เช่น ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบการระบายอากาศ ฯลฯ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
สวยงาม และมีการจัดการด้ านการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม เช่น การจัดให้ มีระบบบาบัดน ้าเสียก่อนปล่อยลงสูท่ าง
ระบายน ้าสาธารณะ ฯลฯ

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
๑.ผูข้ ออนุญาตกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
ระยะเวลา ๕ นาที
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต ระยะเวลา
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
๑๐ นาที
๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
ด้วยการผังเมืองฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๑๐ นาที
๔.เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลน เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต ระยะเวลา ๑๐ นาที

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ในกรณี
รายเดิมใช้ระยะเวลา ๕ นาทีต่อราย กรณี รายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนกาหนด

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดิน)
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔) หนังสื อยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
(๕)เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม เช่น หนังสื อมอบอานาจ ใบอนุญาตการใช้ที่ดิน หนังสื อรับรอง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
ใบอนุญาตก่อสร้าง (ตามมาตรา ๒๑ ) ฉบับละ ๒๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๒
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ( ตามมาตรา ๒๑ ) อ.๑

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

การขออนุญาตเปลีย่ นการใช้ อาคาร ( ตามมาตรา ๓๓ )
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 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 การใช้ / เปลี่ยนการใช้อาคาร “การใช้” หมายความว่า การเข้าไปใช้ประโยชน์ภายใน
อาคาร “การเปลี่ยนการใช้” หมายความว่าการเปลี่ยนการใช้จากเดิมที่ได้รับอนุญาต ยกตัวอย่างเช่น อาคารเดิมได้รับ
อนุญาตเป็ นโรงแรม ต่อมาต้องการทาเป็ นอาคารชุด ต้องยืน่ ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารจากโรงแรมเป็ นอาคารชุดต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
อาคารบางประเภทเมื่อก่อสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ก่อนเข้าไปใช้อาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เสี ยก่อน หรื อหากเปลี่ยนการใช้มาเป็ นอาคารประเภทตามที่กฏหมายกาหนด ก็ตอ้ งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เช่นเดียวกัน เราเรี ยกอาคารที่ถูกควบคุมเช่นนี้วา่ “อาคารควบคุมการใช้”
อาคารควบคุมการใช้แบ่งเป็ 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

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ ออนุญาตกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
ระยะเวลา ๑ วัน
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต ระยะเวลา
๕ วัน
๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๗ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๔.เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลน เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต ระยะเวลา ๑๒ วัน

กองช่าง/ กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๒๕ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดิน)
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔) เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม เช่น หนังสื อมอบอานาจ ใบอนุญาตการใช้ที่ดิน หนังสื อ
ยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ หนังสื อรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (ตามมาตรา ๓๓ ) ฉบับละ ๒๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารอาคาร ( ตามมาตรา ๓๓ ) อ.๑

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

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ( ตามมาตรา ๒๑ )
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท “ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรื อขยายซึ่งลักษณะ
ขอบเขต แบบ รู ปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรื อส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว
ผิดไปจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น การต่อเติมหลังคาข้างหลังของตึกแถวหรื อทาวน์เฮาส์ การต่อเติมหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้ า
เป็ นการดัดแปลงอาคาร เพราะมีการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม รู ปทรงและเนื้อที่ของอาคาร หรื อการติดตั้งเสาสูง ซึ่งเป็ น
โครงเหล็ก เพื่อรับสัญญาณโทรศัพย์เคลื่อนที่บนชั้นดาดฟ้ า ก็ถือว่าเป็ นการดัดแปลงอาคาร เพราะเป็ นการเพิ่มน้ าหนัก
ให้กบั โครงสร้างของอาคาร เป็ นต้น
“ดัดแปลง” กรณีไหนจึงไม่ ต้องขออนุญาต
๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารโดยใช้วสั ดุที่มีขนาด จานวน และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การ
เปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คอนกรี ตอัดแรงหรื อเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ
๒.การเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคารที่ไม่เป็ นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วสั ดุชนิดเดียวกับของเดิมหรื อวัสดุ
ชนิดอื่นซึ่งไม่เป็ นการเพิ่มน้ าหนักให้แก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างของอาคารเดิม เกินร้อยละสิ บ
๓.การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม 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

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ ออนุญาตกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
ระยะเวลา ๑ วัน
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต ระยะเวลา
๒ วัน
๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๗ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๔.เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลน เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต ระยะเวลา ๓๕ วัน

กองช่าง/ กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๔๕ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอม หรื อสาเนาเช่าที่ดิน )
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔) เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม เช่น หนังสื อมอบอานาจ ใบอนุญาตการใช้ที่ดิน หนังสื อ
ยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ หนังสื อรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
ใบอนุญาตดัดแปลง (ตามมาตรา ๒๑ ) ฉบับละ ๑๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
ขออนุญาตดัดแปลง ( ตามมาตรา ๒๑ ) อ.๑

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

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ ทจี่ อดรถทีก่ ลับรถ และทาง เข้ า – ออกของรถ เพือ่ การ
อืน่ ( ตามมาตรา ๓๔ )
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท การดัดแปลงอาคาร “ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรื อ
ขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รู ปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรื อส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งได้
ก่อสร้างไว้แล้วผิดไปจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น การต่อเติมหลังคาข้างหลังของตึกแถวหรื อทาวน์เฮาส์ การต่อเติมหลังคาคลุม
ชั้นดาดฟ้ า เป็ นการดัดแปลงอาคาร เพราะมีการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม รู ปทรงและเนื้อที่ของอาคาร หรื อการติดตั้งเสา
สูง ซึ่งเป็ นโครงเหล็ก เพื่อรับสัญญาณโทรศัพย์เคลื่อนที่บนชั้นดาดฟ้ า ก็ถือว่าเป็ นการดัดแปลงอาคาร เพราะเป็ นการเพิ่ม
น้ าหนักให้กบั โครงสร้างของอาคาร เป็ นต้น อีกทั้งพื้นที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก
ของรถ 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
* อื่นๆ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ ออนุญาตกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
ระยะเวลา ๑ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต ระยะเวลา
๒ วัน
๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๗ วัน
๔.เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลน เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต ระยะเวลา ๓๕ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
กองช่าง/ กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๔๕ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอม หรื อสาเนาเช่าที่ดิน )
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔) เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม เช่น หนังสื อมอบอานาจ ใบอนุญาตการใช้ที่ดิน หนังสื อ
ยินยอมแต่งๆ หนังสื อรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
ใบอนุญาตดัดแปลง หรื อใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ (ตามมาตรา ๓๔ ) ฉบับละ ๑๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารอาคาร ( ตามมาตรา ๓๓ ) อ.๑

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

การขออนุญาตเคลือ่ นย้ ายอาคาร
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ ออนุญาตกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
ระยะเวลา ๑ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต
ระยะเวลา ๒ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๗ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๔.เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลน เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต ระยะเวลา ๓๕ วัน

กองช่าง/ กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๔๕ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอม หรื อสาเนาเช่าที่ดิน )
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔) เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม เช่น หนังสื อมอบอานาจ ใบอนุญาตการใช้ที่ดิน หนังสื อ
ยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ หนังสื อรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ฉบับละ ๑๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร อ.๑

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

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ ออนุญาตกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
ระยะเวลา ๑ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต
ระยะเวลา ๒ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๗ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๔.เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลน เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต ระยะเวลา ๓๕ วัน

กองช่าง/ กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๔๕ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอม หรื อสาเนาเช่าที่ดิน )
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔) เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม เช่น หนังสื อมอบอานาจ ใบอนุญาตการใช้ที่ดิน หนังสื อ
ยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ หนังสื อรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
ใบขออนุญาตรื้ อถอนอาคาร ( ตามมาตรา ๒๒ ) ฉบับละ ๑๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
ใบขออนุญาตรื้ อถอนอาคาร ( ตามมาตรา ๒๒ ) อ.๑

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

การขอต่ ออายุใบอนุญาตก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลือ่ นย้ ายอาคาร
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 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 การดัดแปลงอาคาร “ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรื อ
ขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รู ปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรื อส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งได้
ก่อสร้างไว้แล้วผิดไปจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น การต่อเติมหลังคาข้างหลังของตึกแถวหรื อทาวน์เฮาส์ การต่อเติมหลังคาคลุม
ชั้นดาดฟ้ า เป็ นการดัดแปลงอาคาร เพราะมีการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม รู ปทรงและเนื้อที่ของอาคาร หรื อการติดตั้งเสา
สูง ซึ่งเป็ นโครงเหล็ก เพื่อรับสัญญาณโทรศัพย์เคลื่อนที่บนชั้นดาดฟ้ า ก็ถือว่าเป็ นการดัดแปลงอาคาร เพราะเป็ นการเพิ่ม
น้ าหนักให้กบั โครงสร้างของอาคาร เป็ นต้น การรื อถอนอาคาร “รื้ อถอน” หมายความว่า รื้ อส่วนอันเป็ นโครงสร้างของ
อาคารออกไป เช่น เสา คาน ตงของอาคาร หรื อส่วนอื่นของโครงสร้างอาคารอาคารที่ตอ้ งขออนุญาตรื้ อถอน คือ อาคาร
ดังต่อไปนี้ อาคารที่มีส่วนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซึ่งอยูห่ ่างจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยูห่ ่างจากอาคารอื่นหรื อที่สารธารณะน้อยกว่าสองเมตร ส่วนอื่นของโครงสร้างของอาคารที่ตอ้ งการขออนุญาต
รื้ อถอน ได้แก่
๑.กันสาดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
๒.ผนังหรื อฝาที่เป็ นโครงสร้างของอาอาคารหรื อผนังหรื อฝาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
๓.บันไดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
๔.พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กตั้งแต่พ้นื ชั้นที่สองของอาคารขึ้นไป
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ ออนุญาตกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
ระยะเวลา ๑ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต
ระยะเวลา ๒ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการตามใบขออนุญาต เก็บ
ค่าธรรมเนียมละออกใบอนุญาต ระยะเวลา ๒ วัน

กองช่าง / กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๕ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดิน)
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔) เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม เช่น หนังสื อมอบอานาจ ใบอนุญาตการใช้ที่ดิน หนังสื อ
ยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ หนังสื อรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอนหรื อเคลื่อนย้ายอาคาร ฉบับละ ๑๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอนหรื อเคลื่อนย้ายอาคาร อ.๑

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

การขอใบรับรองการก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรือเคลือ่ นย้ ายอาคาร ( ตามมาตรา ๓๒ )
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ ออนุญาตกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
ระยะเวลา ๑ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต
ระยะเวลา ๗ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการตามใบขออนุญาต เก็บ
ค่าธรรมเนียมละออกใบอนุญาต ระยะเวลา ๗ วัน

กองช่าง / กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๑๕ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอม หรื อสาเนาเช่าที่ดิน )
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔) เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม เช่น หนังสื อมอบอานาจ ใบอนุญาตการใช้ที่ดิน หนังสื อ
ยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ หนังสื อรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร ( ตามมาตรา ๓๒ ) ฉบับละ ๑๐ บาท
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร ( ตามมาตรา ๓๒ ) อ.๑

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

การขอเปลีย่ นผู้ควบคุมงาน
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ ออนุญาตกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
ระยะเวลา ๑ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต
ระยะเวลา ๒ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการตามใบขออนุญาต เก็บ
ค่าธรรมเนียมละออกใบอนุญาต ระยะเวลา ๒ วัน

กองช่าง / กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๕ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐาน และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาหนังสื อที่ได้แจ้งให้ผคู ้ วบคุมงานคนเดิมทราบว่าได้บอกเลิกมิให้เป็ นผูค้ วบคุมงานแล้ว พร้อมหลักฐาน
แสดงการรับทราบของผูค้ วบคุมงานคนเดิม
(๓)หนังสื อยินยอมของผูค้ วบคุมงานคนใหม่
(๔)สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน หรื อเคลื่อนย้ายอาคารแล้วแต่กรณี
(๕)สาเนาหนังสื อแจ้งการบอกเลิกผูค้ วบคุมงาน
(๖)เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอ
ค่ าธรรมเนียม
ไม่มี
การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
การขอเปลี่ยนผูค้ วบคุมงาน

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

การแจ้ งก่ อสร้ างอาคาร (ตามมาตรา ๓๙ ทวิ)
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท ผูใ้ ดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยนื่ คาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดย
การแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผูแ้ จ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภายในวันที่รับแจ้ง ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
ตรวจพบภายหลังว่าผูแ้ จ้งได้แจ้งข้อมูลหรื อยืน่ เอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ผแู ้ จ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรื อครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง
ดังกล่าว และภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับบแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรื อนับแต่วนั ที่เริ่ มการก่อสร้างอาคาร
ตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริ การ แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรื อรายการคานวณของอาคารที่ได้ยนื่ ไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวง หรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งขอทักท้วงให้ผแู ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ ว
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

๑.ผูแ้ จ้งกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนดและรับใบแจ้ง
ระยะเวลา ๑ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต
ระยะเวลา ๒ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๗ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๔.เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลน และมีหนังสื อแจ้งผูย้ นื่ ทราบ
ระยะเวลา ๓๕ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๔๕ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐาน และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอม / สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔)หนังสื อยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
(๕)เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม เช่น หนังสื อมอบอานาจ ใบอนุญาตการใช้ที่ดิน หนังสื อรับรอง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
-ไม่มี การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
แบบการแจ้งก่อสร้างอาคาร ( ตามมาตรา ๓๙ ทวิ )

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

การแจ้ งดัดแปลงอาคาร (ตามมาตรา ๓๙ ทวิ)
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท ผูใ้ ดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ยนื่ คาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดย
การแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผูแ้ จ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภายในวันที่รับแจ้ง ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
ตรวจพบภายหลังว่าผูแ้ จ้งได้แจ้งข้อมูลหรื อยืน่ เอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน มาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ผแู ้ จ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรื อครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง
ดังกล่าว และภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับบแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรื อนับแต่วนั ที่เริ่ มดัดแปลงอาคารตามที่
ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริ การ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรื อรายการคานวณของอาคารที่ได้ยนื่ ไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวง หรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
หนังสื อแจ้งขอทักท้วงให้ผแู ้ จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ ว
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ

๑.ผูแ้ จ้งกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนดและรับใบแจ้ง
ระยะเวลา ๑ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต
ระยะเวลา ๒ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ๗ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๔.เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลน และมีหนังสื อแจ้งผูย้ นื่ ทราบ
ระยะเวลา ๓๕ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๔๕ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐาน และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอม / สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔)หนังสื อยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
(๕)เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม เช่น หนังสื อมอบอานาจ ใบอนุญาตการใช้ที่ดิน หนังสื อรับรอง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่ าธรรมเนียม
-ไม่มี การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ( ตามมาตรา ๓๙ ทวิ )

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

การแจ้ งรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา ๓๙ ทวิ)
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูข้ ออนุญาตกรอกแบบคาร้องตามเอกสารที่กาหนด
ระยะเวลา ๑ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต
ระยะเวลา ๒ วัน

กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน และพิจารณารับเรื่ องแจ้ง
และมีหนังสื อแจ้งผูอ้ ื่นแจ้งทราบ ระยะเวลา ๑๒ วัน

กองช่าง / กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๕ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐาน และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอม / สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
(๓)แบบแปลนการก่อสร้าง
(๔)เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม

ค่ าธรรมเนียม
การแจ้งรื้ อถอนอาคาร (ตามมาตรา ๓๙ ทวิ)

ฉบับละ ๑๐ บาท

การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
การแจ้งรื้ อถอนอาคาร (ตามมาตรา ๓๙ ทวิ)

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

การแจ้ งขุดดิน
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท
๑.การขุดดินที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้
๑.๑การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็ นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดิน และการถม
ดินใช้บงั คับ ได้แก่
๑.เทศบาล
๒.กรุ งเทพมหานคร
๓.เมืองพัทยา
๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรี ประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
๕.บริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๖.เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
๗.ท้องที่ซ่ ึงรัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กบั กรณี
องค์การบริ หารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
๑.๒การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทา
การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรื อมีพ้นื ที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรื อมีความลึกพื้นที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็ นการกระทาที่ขดั แย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ ๒๕๔๓
๒. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งภายใน
๗ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน

นับแต่วนั ที่มีการแจ้ง ถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่ผแู ้ จ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจออกคาสัง่ ให้การแจ้งเป็ นอันสิ้นผล กรณี ถา้ ผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งภายใน ๓ วันนับแต่วนั ที่ไดรับแจ้งที่ถูกต้อง
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
๑.ผูแ้ จ้ง ยืน่ เอกสารแจ้งการขุดดิน ตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูลระยะเวลา ๑ วัน
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต และจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๕ วัน
๓.เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผอู ้ ื่นแจ้งมารับใบรับ
แจ้ง ระยะเวลา ๑ วัน

หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
กองช่าง / กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
กองช่าง / กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย

ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๗ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐาน และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอม / สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
(๓)แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริ เวณข้างเคียง
(๔)เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม
ค่ าธรรมเนียม
การแจ้งการขุดดิน

ฉบับละ ๕๐๐ บาท

การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
การแจ้งการขุดดิน

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

การแจ้ งถมดิน
กองช่ าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที่ / ช่ องทางการให้ บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

๑.กองช่าง

ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือ่ นไขในการยืน่ คาขอ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็ นกฎหมาหลักหรื อกฎหมายแม่บท
๑.การขุดดินที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้
๑.๑การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็ นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดิน และการถม
ดินใช้บงั คับ ได้แก่
๑.เทศบาล
๒.กรุ งเทพมหานคร
๓.เมืองพัทยา
๔.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรี ประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
๕.บริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๖.เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
๗.ท้องที่ซ่ ึงรัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กบั กรณี
องค์การบริ หารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
๑.๒การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทา
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยูข่ า้ งเคียง และมีพ้นื ที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรื อมี
พื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็ นการขัดหรื อแย้ง
กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
๒. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งภายใน
๗ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน

นับแต่วนั ที่มีการแจ้ง ถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่ผแู ้ จ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจออกคาสัง่ ให้การแจ้งเป็ นอันสิ้นผล กรณี ถา้ ผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งภายใน ๓ วันนับแต่วนั ที่ไดรับแจ้งที่ถูกต้อง
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
๑.ผูแ้ จ้ง ยืน่ เอกสารแจ้งการขุดดิน ตามที่กาหนดให้เจ้า
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูล ระยะเวลา ๑ วัน
๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผูข้ ออนุญาต และจัดเก็บ
กองช่าง / กองคลัง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๕ วัน
๓.เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผอู ้ ื่นแจ้งมารับใบรับ
กองช่าง เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย
แจ้ง ระยะเวลา ๑ วัน
ระยะเวลา
ทุกวันในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละ ๗ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยืน่ ขออนุญาต พร้อมสาเนาหลักฐาน และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ได้แก่
(๑)บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
(๒)สาเนาโฉนดที่ดิน (กรณี ผขู ้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสื อยินยอม / สาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
(๓)แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริ เวณข้างเคียง
(๔)เอกสารอื่นๆ ตามที่เทศบาลร้องขอเพิ่มเติม
ค่ าธรรมเนียม
การแจ้งการถมดิน

ฉบับละ ๕๐๐ บาท

การรับเรื่องร้ องเรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยน คัดค้านได้ที่ กองช่าง
เทศบาลตาบลสิ ริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔ ต่อ ๑๐๓
หรื อ www.siriwiangchai.go.th
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มและการกรอกข้ อมูล
การแจ้งการถมดิน

