
คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ สนับสนุนน า้อุปโภคบริโภค 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

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

๑๖.๓๐  น. 

 

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

ขอ้ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖ 

กระทรวงการคลงัจึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินไว ้

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูป้ระสบภยัยืน่ค  าร้อง ระยะเวลา ๕ ปี งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

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

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.ท าการรวบรวมขอ้มูลความเสียหายเสนอต่อผูบ้ริหาร
พิจารณา ระยะเวลา ๒๕ นาที 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

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

 

ระยะเวลา 
 การใหค้วามช่วยเหลือกรณีสนบัสนุนน ้ าอุปโภคบริโภค  ใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน ๓ ชัว่โมงต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบในการ  ขอรับการช่วยเหลือ  มีดงัน้ี 

 (๑)ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                                       

 (๒)ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา  

(๓)ค าร้องขอรับการช่วยเหลือส าหรับผูป้ระสบภยั      

      



ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลสิริเวยีงชยั ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีง

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

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


งานทีใ่ห้บริการ การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงนิเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่  /ช่องทางการให้บริการ                           ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม              ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ในวนัและเวลาราชการ 

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

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น      ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวียงชยั 

         ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวียงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์  วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งวยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหผู้ท่ี้จะมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถดัไป 

และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ ๖ มาลงทะเบียนยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายดุว้ยตนเองต่อองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีตนมีภูมิล าเนา  ณ  ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

หลกัเกณฑ์ 

 ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัต่อไปน้ี 

๑.มีสญัชาติไทย 

๒.มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัตามทะเบียนบา้น 

๓.มีอายหุกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป  ซ่ึงไดล้งทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อเทศบาล           

ต าบลสิริเวยีงชยั 

  ๔.ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผูรั้บบ าเหน็จ เบ้ียหวดั บ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นสถาน

สงเคราะห์ของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูไ้ดรั้บเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายไดป้ระจ าหรือกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

 ในการยืน่ค  าขอลงทะเบียนรับเงินผูสู้งอาย ุ ผูสู้งอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายโุดยวธีิ

ใดวธีิหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

  ๑.รับเงินสดดว้ยตนเอง  หรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 

  ๒.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิ  หรือ โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคล

ท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 

 

วธีิการ 



  ๑.ผูท่ี้จะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณถดัไป  ยืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสาร

หลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ณ  สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศก าหนด

ดว้ยตนเองหรือมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นด าเนินการได ้

  ๒.กรณีผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมา

ใหภื้อวา่เป็นผูท่ี้ไดล้งทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุามระเบียบน้ีแลว้ 

  ๓.กรณีท่ีผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิไดรั้บเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยู ่ และยงัประสงคจ์ะรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุอ้งไป

แจง้ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไป 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณ
ถดัไปหรือผูรั้บมอบอ านาจยืน่ค  าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ  ระยะเวลา  ๑๐  นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืน่ค  าขอลงทะเบียนใหผู้ข้อ
ลงทะเบียนหรือผูรั้บมอบอ านาจ  ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

  

ระยะเวลา 
 

 ตั้งแต่วนัท่ี  ๑ พฤศจิกายน  ถึง  ๓๐  พฤศจิกายน  ของทุกปี  ในวนัและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  -  

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

ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย จะปิดประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลา

การลงทะเบียน 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
  

 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ ดงัน้ี 

(๑) บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 

(๒) ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา               จ านวน  ๑  ชุด 

(๓) สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา 

(กรณีท่ีผูข้อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายปุระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผา่นธนาคาร)                   จ านวน  ๑  ชุด 

(๔) บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อม 

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

(๕) สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผูรั้บมอบอ านาจ 



(กรณีท่ีผูข้อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายปุระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุา่นธนาคาร 

ของผูรั้บอ านาจ)                 จ านวน  ๑  ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
  

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวต้ามขา้งตน้หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือ ผู ้

ลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ส านกั

ปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลสิริเวยีงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวดัเชียงราย   หมายเลขโทรศพัท์ 

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

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
  

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 

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


เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ในวนัและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  

๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
            

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหค้นพิการ  ลงทะเบียนยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียความพิการ

ในปีงบประมาณถดัไป  ณ  ท่ีท าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนมีภูมิล าเนา  หรือสถานท่ี ท่ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินก าหนด 

หลกัเกณฑ์ 

 ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินเบ้ียความพิการ  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัต่อไปน้ี 

  ๑.มีสญัชาติไทย 

  ๒.มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัตามทะเบียนบา้น 

  ๓.มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ 

  ๔.ไม่เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 ในการยืน่ค  าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการโดยรับเงินเบ้ียคนพิการ  คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการจะตอ้ง

แสดงความประสงคข์อรับเบ้ียความพิการดว้ยตนเอง  หรือโอนเงินเขา้บญัชีฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการ 

ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูพ้ิทกัษ ์ ผูอ้นุบาล  แลว้แต่กรณี 

 ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีผูแ้ทนโดยชอบ  เสมือนคนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถใหผู้แ้ทน

โดยชอบธรรม  ผูพิ้ทกัษ ์ ผูอ้นุบาล  แลว้แต่กรณี  ยืน่ค  าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักล่าว 

วธีิการ 

 ๑.คนพิการท่ีจะรับเบ้ียความพิการในปีถดัไป  ใหค้นพิการหรือผูดู้แลคนพิการ  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูพ้ิทกัษ ์ ผู ้

อนุบาล  แลว้แต่กรณี  ยืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ณ สถานท่ีและภายใน

ระยะเวลาท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัก าหนด 



 ๒.กรณีคนพิการท่ีไดรั้บเงินเบ้ียคนพิการจากเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ในปีงบประมาณท่ีผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผูท่ี้

ไดล้งทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบน้ีแลว้ 

 ๓.กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรั้บเบ้ียความพิการไดย้า้ยท่ีอยู ่ และยงัประสงคจ์ะรับเงินเบ้ียความพิการตอ้งไปแจง้ต่อ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนไป 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเงินเบ้ียความพิการในปีงบประมาณ
ถดัไปหรือผูรั้บมอบอ านาจยืน่ค  าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ระยะเวลา ๓ นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีโปรดสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ  ระยะเวลา  ๑๐ นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.ออกใบรับลงทะเบียน  ตามแบบยืน่ค  าขอลงทะเบียนใหผู้ ้
ขอลงทะเบียน ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

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

จงัหวดัเชียงราย  จะปิดประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียความพิการ  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการพร้อมส าเนา            จ านวน ๑ ชุด 

 (๒)ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา           จ านวน ๑ ชุด 

 (๓)สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา(กรณีท่ีผูข้อรับเงินเบ้ียความพิการประสงคข์อรับเงินเบ้ียคนพิการผา่น

ธนาคาร)              จ านวน ๑ ชุด 

 (๔)บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผูดู้แลคนพิการ

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

 (๕)สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผูดู้แลคนพิการ  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม  ผูพ้ิทกัษ ์ ผูอ้นุบาล      

แลว้แต่กรณี             จ านวน ๑ ชุด 

 ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีผูแ้ทนโดยชอบ  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ใหผู้แ้ทน

โดยชอบธรรม ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล แลว้แต่กรณี การยืน่ขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักล่าว 

 

 

 



ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
  

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้อ้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูล้งทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยงัชีพ

สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีง

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

www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
  

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ในวนัและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  

๐๘.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น. 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯ และมีความประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์ใหย้ืน่

ค  าขอต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามท่ีตนมีภูมิล าเนาอยู ่กรณีไม่สามารถเดินทางมายืน่ค  าขอรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเองไดจ้ะมอบ

อ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการก็ได ้

หลกัเกณฑ์ 

ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) เป็นผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยท่ี์ไดรั้บรองและท าการวนิิจฉยัแลว้ 

 (๒) มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัตามทะเบียนบา้น 

 (๓)มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ 

 (๔)ไม่เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดู 

หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนได ้

 ในการขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนกวา่หรือผูท่ี้มีปัญหาซ ้ าซอ้นหรือผูท่ี้อยู่

อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพิจารณาก่อน 

 

วธีิการ 

๑.ผูป่้วยเอดส์ ยืน่ค  าขอตามแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ณ ท่ีท าการเทศบาล 

ต าบลสิริเวยีงชยั ดว้ยตนเองหรือมอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการก็ได ้

 ๒.ผูป่้วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู ่คุณสมบติัวา่สมควรไดรั้บการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจาก 

ความเดือดร้อน เป็นผูท่ี้มีปัญหาซ ้ าซอ้นหรือเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐ 

        (๓)กรณีผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยู ่ถือวา่ขาดคุณสมบติัตามนยัแห่งระเบียบ ตอ้งไปยืน่ความประสงค์

ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

 



ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูป่้วยเอดส์ท่ีประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์หรือผูรั้บมอบ
อ านาจยืน่ค  าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานระยะเวลา ๓ นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีโปรดสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ  ระยะเวลา  ๑๐ นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.ออกใบรับลงทะเบียน  ตามแบบยืน่ค  าขอลงทะเบียนใหผู้ข้อ
ลงทะเบียน ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

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

จงัหวดัเชียงราย  จะปิดประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา                                                                                              จ านวน ๑ ชุด 

 (๒)เอกสารใบรับรองท่ีแพทยไ์ดรั้บรองและท าการวนิิจฉยัแลว้       จ านวน ๑ ชุด 

(๓)ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา           จ านวน ๑ ชุด 

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

 (๕)บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของมอบอ านาจ   

(กรณียืน่ค  าขอแทน)              จ านวน ๑ ชุด 

 (๖)สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผูดู้รับมอบอ านาจ 

 (กรณีท่ีก าหนดใหเ้ขา้บญัชีของผูรั้บมอบอ านาจ)          จ านวน ๑ ชุด 

  

ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้อ้งตน้  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันา

ชุมชนและสวสัดิการสงัคม ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  

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

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าขอรับการสงเคราะห์ 
 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.บริหารทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

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

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

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

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

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

๒๕๕๕ 
๘)ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

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

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

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


ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

๑๘  นาทีต่อราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 (๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้นิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ค่าจดทะเบียนค าขอละ ๕๐ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
  

 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหาร

ทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท์ 

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

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบฟอร์มจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ จดทะเบียนเปลีย่นแปลงรายการ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.บริหารทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

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

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

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

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

พาณิชย ์ (ฉบบั ท่ี ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๒  
๗) ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ืองก าหนดแบบพิมพเ์พ่ือใชใ้นการใหบ้ริการขอมูลทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๘) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

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

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

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


ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

๑๘  นาทีต่อราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 ๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้นิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ค่าจดทะเบียนค าขอละ ๒๐ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
  ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งาน

บริหารทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลข

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

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบฟอร์มจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ จดทะเบียนเลกิประกอบพาณิชยกจิ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.บริหารทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

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

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

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

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

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

๒๕๕๕ 
๘) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

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

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

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


ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

๑๘  นาทีต่อราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 ๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้นิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ค่าจดทะเบียนค าขอละ ๒๐ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหาร

ทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์

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

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบฟอร์มจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 

 

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


 

คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.บริหารทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

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

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

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

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

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

๒๕๕๕ 
๘) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

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

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

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


 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

๑๘  นาทีต่อราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 ๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้นิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ขอใหอ้อกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ์    ฉบบัละ ๓๐ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหาร

ทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท์ 

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

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบบริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์

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


 

คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ ขอตรวจดูเอกสารเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.บริหารทัว่ไป ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ   

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

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

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

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

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

๒๕๕๕ 
๘) ค าสัง่ส านกังานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี์ ๑/๒๕๕๓ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละ

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

ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

๑)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชยภ์ายใน ๓๐ วนันบัตั้งแต่วนัเร่ิมกิจการ (มาตรา ๑๑) 

๒)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยืน่จดทะเบียนพาณิชยด์ว้ยตนเองหรือจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นยืน่จดทะเบียนแทนก็

ได ้

๓)ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการเป็นผูล้งรายมือช่ือรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

๔)แบบพิมพค์  าขอจดทะเบียน (แบบทพ.)หรือหนงัสือมอบอ านาจสามารถขอไดจ้ากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

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


 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและแจง้ผล 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา  ๓  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.นายทะเบียนรับจดทะเบียนบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ
จดัเตรียมใบส าคญัการจดทะเบียน/หนงัสือรับรอง 
ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.ผูมี้อ านาจการลงนามตรวจสอบเอกสารและลงนามมอบ
ใบทะเบียนพาณิชยใ์หผู้ย้ืน่ขอ ระยะเวลา  ๕  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

๑๘  นาทีต่อราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอการจดทะเบียนพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา        

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น          

 (๓)ค าขอจดทะเบียน(แบบ ทพ.)         

 (๔)แผนท่ีแสดงท่ีตั้งกิจการ 

 ๕)อ่ืนๆ เช่น หนงัสือยนิยอมเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูย้นิยอม 

             

ค่าธรรมเนียม 
- ขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์    ฉบบัละ ๓๐ บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหาร

ทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์

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

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบบริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

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

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล

ต าบลสิริเวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓ และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และแกไ้ขเพ่ิมเติม ประกอบดว้ย มาตรา ๔๓ , ๕๔  , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติัการ        

สาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่

ราชการจงัหวดัเชียงราย  

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ต่องานบริหารงานทัว่ไป 

 ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ี
สาธารณะ  พร้อมหลกัฐานท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัก าหนด   
ระยะเวลา   ๑๕ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และความครบครัน
ของเอกสารหลกัฐานทนัที  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ  ระยะเวลา     ๖  วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต / ค  าสัง่ไม่อนุญาต  ระยะเวลา      
๓ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูข้อรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม (กรณีอนุญาต)  ระยะเวลา 
๑ ชัว่โมง 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 



 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัเวน้วนัหยดุราชการ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๐  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พร้อมส าเนาหลกัฐานและ

ลงรายมือช่ือรับรอง  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา                                                                                                           

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น           

 (๓)แผนท่ีสงัเขปแสดงท่ีตั้งกิจการ  (เร่ขายไม่ตอ้งมีแผนท่ีกรณี)      

 (๔)ใบรับรองแพทยข์องผูข้อรับใบอนุญาต (กรณีจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหาร) 

 (๕)อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัประกาศก าหนด                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
 ๑. จ าหน่ายในลกัษณะวธีิการจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดตามปกติ   ๔๐๐  บาท 

 ๒. พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๑๐ – ๒๐ ตารางเมตร      ๒๐  บาท 

 ๓.พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๒๑ – ๓๐ ตารางเมตร      ๓๐  บาท 

 ๔.พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๓๑ – ๔๐ ตารางเมตร      ๕๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้   สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – 

๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอต่อใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

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

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยการจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล

ต าบลสิริเวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓ และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ และแกไ้ขเพ่ิมเติม ประกอบดว้ย มาตรา ๔๓ , ๕๔  , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติัการ        

สาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่

ราชการจงัหวดัเชียงราย  จึงตราบญัญติัข้ึน 

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ ต่องานบริหารงานทัว่ไป 

 ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ี
สาธารณะ  พร้อมหลกัฐานท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัก าหนด   
ระยะเวลา   ๑๕ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอ และความครบครัน
ของเอกสารหลกัฐานทนัที  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ีดา้นสุขลกัษณะ  ระยะเวลา     ๖  วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.การแจง้ค าสัง่ออกใบอนุญาต / ค  าสัง่ไม่อนุญาต  ระยะเวลา      
๓ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูข้อรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม (กรณีอนุญาต)  ระยะเวลา 
๑ ชัว่โมง 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 



 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัเวน้วนัหยดุราชการ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      

๑๐  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  พร้อมส าเนาหลกัฐานและ

ลงรายมือช่ือรับรอง  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา                                                                                                           

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น           

 (๓)แผนท่ีสงัเขปแสดงท่ีตั้งกิจการ  (เร่ขายไม่ตอ้งมีแผนท่ีกรณี)      

 (๔)ใบรับรองแพทยข์องผูข้อรับใบอนุญาต (กรณีจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหาร) 

 (๕)อ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัประกาศก าหนด                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
 ๑. จ าหน่ายในลกัษณะวธีิการจดัวางสินคา้ในท่ีหน่ึงท่ีใดตามปกติ   ๔๐๐  บาท 

 ๒. พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๑๐ – ๒๐ ตารางเมตร      ๒๐  บาท 

 ๓.พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๒๑ – ๓๐ ตารางเมตร      ๓๐  บาท 

 ๔.พ้ืนท่ีประกอบการ  ตั้งแต่  ๓๑ – ๔๐ ตารางเมตร      ๕๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้   สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์ ๐๕๓ – 

๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๑  หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าต่ออายใุบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือสาธารณะ 

 
 

 

 

 

 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

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

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั   มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.  ๒๕๕๘ ในเขตเทศบาล

ต าบลสิริเวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ , ๖๒ และ ๖๓  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ประกอบดว้ย มาตรา ๓๕  ,  ๓๗ ,  ๕๔  , ๕๕ , ๕๘  , ๖๓ และมาตรา   ๖๕  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข             

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย จึงตราเทศบญัญติัข้ึน 

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขออนุญาตประกอบกิจการตลาด  ต่องานบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดั  เทศบาลต าบล

สิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ นาที งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
 

๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 



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

 ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      ๑๕  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการตลาด  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน                  จ านวน  ๑  ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น                   จ านวน  ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์                  จ านวน  ๑ ฉบบั 

 (๔)แผนผงัแบบก่อสร้างและรายการปลูกสร้าง                               จ านวน  ๑ ชุด 

 (๕)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
๑. ใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดประเภทท่ี   ๑  อตัรา  ๑,๒๐๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดประเภทท่ี   ๒  อตัรา   ๘๐๐  บาท 

 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

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

หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบค าขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอต่ออายุใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

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

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั   มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.  ๒๕๕๘ ในเขตเทศบาล

ต าบลสิริเวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ , ๖๒ และ ๖๓  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ประกอบดว้ย มาตรา ๓๕  ,  ๓๗ ,  ๕๔  , ๕๕ , ๕๘  , ๖๓ และมาตรา   ๖๕  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข             

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย จึงตราเทศบญัญติัข้ึน 

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขออนุญาตประกอบกิจการตลาด  ต่องานบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดั  เทศบาลต าบล

สิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ นาที งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา  ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



 

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

 ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      ๑๕  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการตลาด  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน                  จ านวน  ๑  ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น                   จ านวน  ๑ ฉบบั    

 (๓)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
๑. ใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดประเภทท่ี   ๑  อตัรา  ๑,๒๐๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดประเภทท่ี   ๒  อตัรา   ๘๐๐  บาท 

 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

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

หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบค าขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการตลาด 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

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

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลสิริ

เวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ ,๖๒  และ ๖๓  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล  ( ฉบบัท่ี  ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐  ประกอบดว้ย มาตรา ๓๒ , ๕๔  , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ , ๖๕ 

และมาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภา

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย  

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ต่องานบริหารงานทัว่ไป 

 ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ 
นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล / งานพฒันาและ
จดัเก็บรายได ้  กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



 

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

๑๕  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน               จ านวน   ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น                จ านวน   ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์               จ านวน   ๑ ฉบบั 

 (๔)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืน                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
 ตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั      เร่ืองกิจการท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

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

หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

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

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั มีอ านาจออกเทศบญัญติัวา่ดว้ยกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลต าบลสิริ

เวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ ,๖๒  และ ๖๓  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล  ( ฉบบัท่ี  ๕ ) พ.ศ. ๒๕๑๐  ประกอบดว้ย มาตรา ๓๒ , ๕๔  , ๕๕ , ๕๘ , ๖๓ , ๖๕ 

และมาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  โดยไดค้วามเห็นชอบจากสภา

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  และผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย  

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการยืน่แบบค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ต่องานบริหารงานทัว่ไป 

 ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ 
นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล / งานพฒันาและ
จดัเก็บรายได ้  กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



 

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

๑๕  วนัต่อราย 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน               จ านวน   ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น                จ านวน   ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์               จ านวน   ๑ ฉบบั 

 (๔)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืน                                                                                    

            

ค่าธรรมเนียม 
 ตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั      เร่ืองกิจการท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

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

หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 ๑.แบบค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอใบอนุญาตจดัตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร และสถานทีส่ะสมอาหาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

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

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั   มีอ านาจตราเทศบญัญติัวา่ดว้ยสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร ในเขตเทศบาล

ต าบลสิริเวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ และ ๖๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  ประกอบ

มาตรา ๔๐ ,  ๔๘  , ๕๐  , ๕๔  , ๕๕ , ๕๘  , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของยืน่แบบค าร้องขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  ต่องาน

บริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ 
นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล / งานพฒันาและ
จดัเก็บรายได ้  กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

 ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      ๑๕  วนัต่อราย 



 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการตลาด  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน                   จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น                    จ านวน ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์                   จ านวน ๑ ฉบบั 

 (๔)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                    

             

ค่าธรรมเนียม 
 ตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองการแจง้ / ใบอนุญาตทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  

เร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

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

หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบค าขอใบอนุญาตจดัตั้ง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอต่ออายุใบอนุญาตจดัตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร และสถานทีส่ะสมอาหาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

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

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั   มีอ านาจตราเทศบญัญติัวา่ดว้ยสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร ในเขตเทศบาล

ต าบลสิริเวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ และ ๖๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  ประกอบ

มาตรา ๔๐ ,  ๔๘  , ๕๐  , ๕๔  , ๕๕ , ๕๘  , ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของยืน่แบบค าร้องขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  ต่องาน

บริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ 
นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล / งานพฒันาและ
จดัเก็บรายได ้  กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

 ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      ๑๕  วนัต่อราย 

 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการตลาด  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน                   จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น                    จ านวน ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์                   จ านวน ๑ ฉบบั 

 (๔)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                    

             

ค่าธรรมเนียม 
 ตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองการแจง้ / ใบอนุญาตทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  

เร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหารพ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

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

หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาตจดัตั้ง สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การควบคุมเลีย้งสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

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

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั   มีอ านาจตราเทศบญัญติัวา่ดว้ยการควบคุมการเล้ียงสตัวห์รือปล่อยสตัว ์ ในเขตเทศบาล

ต าบลสิริเวยีงชยั  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ , ๖๑ ,๖๒ และ ๖๓  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  

ประกอบมาตรา   ๒๙  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

วธีิการ 

 ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของยืน่แบบค าร้องขออนุญาตเล้ียงสตัวห์รือปล่อยสตัว ์ ต่องานบริหารงานทัว่ไป  ส านกั

ปลดั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.กรอกรายละเอียดตามแบบขออนุญาตฯ   ระยะเวลา   ๑๕ 
นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร  ระยะเวลา ๑ ชัว่โมง งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ี  ระยะเวลา ๘ วนั งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีออกใบอนุญาต  ระยะเวลา   ๕ วนั 
 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัช าระ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา ๑ วนั 

งานบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล / งานพฒันาและ
จดัเก็บรายได ้  กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

 ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน      ๑๕  วนัต่อราย 

 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการตลาด  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน                   จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น                    จ านวน ๑ ฉบบั    

 (๓)ใบรับรองแพทย ์                   จ านวน ๑ ฉบบั 

 (๔)หลกัฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                    

             

ค่าธรรมเนียม 
 -ไม่มี- 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  หรือเม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไม่ปรากฏรายช่ือผูล้งทะเบียน

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล  

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

หรือ www.siriwiangchai.go.th   

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบการขออนุญาต เล้ียงสตัวห์รือปล่อยสตัว ์

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานบริหารงานทัว่ไป ในวนัและเวลาราชการ  ( วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ ) 

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

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
ตามเทศบญัญติัเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั วา่ดว้ยการจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย ๒๕๕๘   อาศยัอ านาจตามความ

ในมาตรา ๖๐ , ๖๑ ,๖๒ และ ๖๓  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา   ๒๐  

แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้อใชบ้ริการ  กรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด   
ระยะเวลา   ๕ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร ของผูข้อใชบ้ริการ 
ระยะเวลา  ๑๐  นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีเก็บค่าธรรมเนียมตามบญัชีแนบทา้ยเทศบญัญติัฯ
และออกใบเสร็จ    ระยะเวลา  ๒๐ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป 
ส านกัปลดัเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีพนกังานจดัเก็บขยะรับทราบการจดัเก็บตาม
ตารางเวลาท่ีก าหนด  ระยะเวลา   ๑๐ นาที 

งานบริหารงานทัว่ไป  ส านกัปลดัเทศบาล / งานพฒันา
และจดัเก็บรายได ้  กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
 

 

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

 ใชร้ะยะเวลาไม่เกิน      ๔๕  นาทีต่อราย  กรณีรายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอประกอบกิจการตลาด  ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชน / ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ                         จ านวน ๑ ฉบบั                                                                                       

 (๒)ส าเนาทะเบียนบา้น                    จ านวน ๑ ฉบบั    

 (๓)อ่ืนๆ (กรณีเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัร้องขอ)                                                                               

                           

ค่าธรรมเนียม 
 ตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่ิงปฎิกลูหรือมูลฝอย  ทา้ยเทศบญัญติัเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  เร่ือง

การจดัการส่ิงปฎิกลูหรือมูลฝอย   พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ระบุไวข้า้งตน้  สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานบริหารงานทัว่ไป 

ส านกัปลดัเทศบาล     เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั    ต าบลเวยีงชยั     อ าเภอเวยีงชยั     จงัหวดัเชียงราย     หมายเลขโทรศพัท ์           

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

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 แบบค าขอรับการจดัการส่ิงปฎิกลูหรือมูลฝอย 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การรับช าระภาษบี ารุงท้องที ่

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั  เทศบาลสิริต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี ในวนัและเวลาราชการ

และหากเกินก าหนดสามารถติดต่อไดทุ้กวนั (เวน้วนัหยดุราชการ) 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

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

บ ารุงทอ้งท่ี โดยมีหลกัเกณฑ ์วธีิการ  และเง่ือนไขดงัน้ี 

๑.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ประชาสมัพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 

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

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

ของท่ีดิน 

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

หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

๕.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัรับช าระภาษี (เจา้ของท่ีดินช าระภาษีภายในเดือนเมษายน) 

๖.กรณีเจา้ของท่ีดินช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด  ตอ้งช าระภาษีและเงินเพ่ิม 

๗.กรณีผูรั้บประเมิน (เจา้ของท่ีดิน)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัได ้ โดยยืน่

อุทธรณ์ผา่นเจา้พนกังานประเมินภายใน ๓๐ วนั นบัแต่การไดแ้จง้การประเมิน 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

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

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการท่ีดินและค านวณค่าภาษีและ
แจง้การประเมินภาษี (ภ.บ.ท.๙ หรือ ภ.บ.ท.๑๐) ภายใน
เดือนมีนาคม 
 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



๓.เจา้ของท่ีดินมีหนา้ท่ีช าระภาษีภายในเดือนเมษายน  (กรณี
รายเดิมระยะเวลา ๕ นาที) 
 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.หากเจา้ของท่ีดินไม่พอใจการประเมินของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัโดยอุทธรณ์
ผา่นเจา้พนกังานประเมิน  ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่ไดรั้บการ
แจง้ประเมิน 
 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

นาทีต่อราย  กรณีรายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนก าหนด 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรองความ

ถูกตอ้ง  ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้น  

 (๒)โฉนดท่ีดิน  น.ส.๓  หรืออ่ืนๆ                                                                                  

            

ค่าธรรมเนียม 
         อตัราค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ค  านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินก าหนดข้ึนเพ่ือใชใ้น

การจดัเก็บภาษีคูณกบัอตัราภาษี 

 เน้ือท่ีดินเพ่ือค านวณภาษี(ไร่)  =  เน้ือท่ีถือครอง  -  เน้ือท่ีเกณฑล์ดหยอ่น 

 ค่าภาษีต่อไร่ =  ตามอตัราภาษีฯ  ทา้ย พ.ร.บ.ฯ 

         การไม่ยืน่แบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน  ผูค้รอบครองท่ีดิน  รายใดไม่ยืน่แบบภายในก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี 

ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน  ผูค้รอบครองท่ีดินรายใดไม่ช าระเงินค่าภาษีภายในก าหนดใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อยละ ๒๔ ต่อปี 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันาและ

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

๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๒  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

 

 

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


ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        แบบค าขอรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ๑.แบบแสดงรายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท.๕) 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ในวนัและเวลาราชการ

และหากเกินก าหนดสามารถติดต่อไดทุ้กวนั (เวน้วนัหยดุราชการ) 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

ตามบทบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับช าระภาษีป้ายแสดง

ช่ือ  ยีห่อ้  หรือเคร่ืองหมายการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืน  หรือโฆษณาการคา้  หรือกิจการอ่ืน  เพ่ือหารายได ้ โดยมี

หลกัเกณฑ ์  วธีิการ  และเง่ือนไขดงัน้ี 

๑.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ประชาสมัพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 

๒.แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื่อยนืยนัแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) 

๓.เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑)ภายในเดือนมีนาคม 

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

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

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

เงินเพ่ิม 

๗.กรณีผูรั้บประเมิน (เจา้ของป้าย)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้ ภายใน  ๓๐ วนั 

นบัแต่การไดแ้จง้การประเมิน 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 

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

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
 
 



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

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

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

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

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

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

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

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

นาทีต่อราย  กรณีรายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนก าหนด 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรอง   

ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้น  

 (๒)สถานท่ีตั้งหรือแสดงป้าย  รายละเอียดเก่ียวกบัป้าย วนั เดือน ปี ท่ีติดตั้งหรือแสดง 

 (๓)หลกัฐานประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 (๔) หนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

 (๕)ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถา้มี) 

 (๖)ใบมอบอ านาจกรณีใหผู้อ่ื้นท าการแทน                                                                          

            

ค่าธรรมเนียม 
         อตัราค่าภาษีป้าย 

 ป้ายประเภทท่ี ๑ หมายถึง ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น ใหคิ้ดอตัรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

 ป้ายประเภทท่ี ๒ หมายถึง ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ หรือปนกบัภาพและเคร่ืองหมายอ่ืน ใหคิ้ด

อตัรา ๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

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

อกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ ใหคิ้ดอตัรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตรเม่ือ

ค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ถา้มีอตัราเสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ ๒๐๐ บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท  



        

  การไม่ยืน่แบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

-ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยืน่แบบภายในก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี 

 -ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ช าระเงินค่าภาษีภายในก าหนด  จะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๒ ของค่าภาษี 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันาและ

จดัเก็บรายได ้กองคลงั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์

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

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        แบบค าขอรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ๑.แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีป้าย  (ภ.ป. ๑) 

 ๒.แบบยืน่อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. ๔) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลสิริเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การรับช าระภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั  เทศบาลต าบลเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ ของทุกปี ในวนัและเวลาราชการ

และหากเกินก าหนดสามารถติดต่อไดทุ้กวนั (เวน้วนัหยดุราชการ) 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับ

ช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ และท่ีดินใชต้่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือ

ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนนั้น  โดยมีหลกัเกณฑ ์  วธีิการ  และเง่ือนไขดงัน้ี 

๑.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ประชาสมัพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 

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

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

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

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

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

เงินเพ่ิมดว้ย 

๗.กรณีผูรั้บประเมิน (เจา้ของทรัพยสิ์น)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้ ภายใน  ๑๕ 

วนั นบัแต่การไดแ้จง้การประเมิน 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

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

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

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

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



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

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

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

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

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

นาทีต่อราย  กรณีรายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนก าหนด 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรอง

ความถูกตอ้ง   ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้น  

 (๒)หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน , ใบอนุญาตปลูกสร้าง , หนงัสือสญัญาซ้ือขาย 

หรือใหโ้รงเรือน 

 (๓)หลกัฐานประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือใบอนุญาต

ประกอบการคา้ของฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม , สญัญาเช่าอาคาร 

 (๔) หนงัสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 

 (๕)ใบมอบอ านาจกรณีใหผู้อ่ื้นท าการแทน                                                                          

 (๖) อ่ืนๆ            

ค่าธรรมเนียม 
         อตัราค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 ผูรั้บการประเมินจะตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ ๑๒๕ ของค่ารายปี 

         การไม่ยืน่แบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

-ถา้คา้งช าระไม่เกิน ๑ เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดใหเ้พ่ิมร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 -ถา้เกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือนใหเ้พ่ิมร้อยละ ๔ ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 -ถา้เกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือนใหเ้พ่ิมร้อยละ ๗.๕ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 -ถา้เกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือนใหเ้พ่ิมร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันาและ

จดัเก็บรายได ้กองคลงั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์

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

 

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


ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        แบบค าขอรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ๑.แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน  (ภ.ร.ด ๒) 

 ๒.แบบค าร้องขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด ๙) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น. 
   

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง
เป็นกฏหมาหลกัหรือกฏหมายแม่บท 
 กฎหมายควบคมุอาคาร  คือ  กฎหมายที่ตอ้งการเพื่อควบคมุการก่อสรา้งอาคารใหม้ีความมั่นคงแข็งแรง มีระบบ
ความปลอดภยัส าหรบัผูใ้ชอ้าคาร  เช่น  ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั  ระบบการระบายอากาศ ฯลฯ มีความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

สวยงาม  และมีการจดัการดา้นการรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม  เชน่  การจดัใหม้ีระบบบ าบดัน า้เสยีก่อนปลอ่ยลงสูท่าง
ระบายน า้สาธารณะ  ฯลฯ 

 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้ออนุญาตกรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด  
ระยะเวลา  ๕  นาที 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต ระยะเวลา  
 ๑๐  นาที 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่
ดว้ยการผงัเมืองฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระยะเวลา  ๑๐  นาที 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีตรวจแบบแปลน  เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต  ระยะเวลา  ๑๐  นาที 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   ในกรณี

รายเดิมใชร้ะยะเวลา  ๕  นาทีต่อราย  กรณีรายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนก าหนด 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรอง

ความถูกตอ้ง   ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔) หนงัสือยนิยอมชิดเขตท่ีดินตา่งเจา้ของ 

 (๕)เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม  เช่น  หนงัสือมอบอ านาจ  ใบอนุญาตการใชท่ี้ดิน  หนงัสือรับรอง

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

           

ค่าธรรมเนียม 
 ใบอนุญาตก่อสร้าง  (ตามมาตรา  ๒๑ )  ฉบบัละ  ๒๐  บาท 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท์   ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๒  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ( ตามมาตรา  ๒๑ )  อ.๑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขออนุญาตเปลีย่นการใช้อาคาร  ( ตามมาตรา  ๓๓ ) 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฏหมาหลกัหรือกฏหมายแม่บท   การใช ้/ เปล่ียนการใชอ้าคาร “การใช”้ หมายความวา่  การเขา้ไปใชป้ระโยชน์ภายใน

อาคาร “การเปล่ียนการใช”้ หมายความวา่การเปล่ียนการใชจ้ากเดิมท่ีไดรั้บอนุญาต  ยกตวัอยา่งเช่น  อาคารเดิมไดรั้บ

อนุญาตเป็นโรงแรม  ต่อมาตอ้งการท าเป็นอาคารชุด  ตอ้งยืน่ขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารจากโรงแรมเป็นอาคารชุดต่อ

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อน 

อาคารบางประเภทเม่ือก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้  ก่อนเขา้ไปใชอ้าคารตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

เสียก่อน  หรือหากเปล่ียนการใชม้าเป็นอาคารประเภทตามท่ีกฏหมายก าหนด  ก็ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

เช่นเดียวกนั  เราเรียกอาคารท่ีถูกควบคุมเช่นน้ีวา่ “อาคารควบคุมการใช”้ 

อาคารควบคุมการใชแ้บ่งเป็น ๒ ประเภท  คือ 

ประเภทท่ี ๑ โดยไม่ก าหนดขนาดพ้ืนท่ีไดแ้ก่  อาคารดงัต่อไปน้ี 

 ๑.คลงัสินคา้ 

 ๒.โรงแรม 

 ๓.อาคารชุด 

 ๔.สถานพยาบาล 

ประเภทท่ี ๒ ก าหนดพ้ืนท่ีไดแ้ก่  อาคารดงัต่อไปน้ี 

๑.อาคารท่ีใชส้ าหรับคา้ขายหรือประกอบธุรกิจมีพ้ืนท่ีตั้งแต่  ๘๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๒.โรงงานท่ีใชเ้คร่ืองจกัรตั้งแต่ ๕ แรงมา้ข้ึนไป 

๓.สถานศึกษาท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต่ ๘๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๔.อาคารใชเ้ป็นท่ีชุมชนหรือประชุมมีพ้ืนท่ีตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๕.ส านกังานพ้ืนท่ีตั้งแต่  ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 เม่ือไดรั้บใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  หรือ  ใบ  อ.๖ แลว้  จะตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไวย้งัท่ีเปิดเผย ณ อาคารนั้น 



ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้ออนุญาตกรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด  
ระยะเวลา  ๑  วนั 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต ระยะเวลา  
 ๕  วนั 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่
ดว้ยการผงัเมืองฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระยะเวลา  ๗  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีตรวจแบบแปลน  เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต  ระยะเวลา  ๑๒  วนั 

กองช่าง/ กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๒๕  วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔) เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม  เช่น  หนงัสือมอบอ านาจ  ใบอนุญาตการใชท่ี้ดิน   หนงัสือ

ยนิยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ   หนงัสือรับรองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

ค่าธรรมเนียม 
 ใบอนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคาร  (ตามมาตรา  ๓๓ )  ฉบบัละ  ๒๐  บาท 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        ขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารอาคาร  ( ตามมาตรา  ๓๓ )  อ.๑ 

  

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร  ( ตามมาตรา  ๒๑ ) 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท   “ดดัแปลง” หมายความวา่ เปล่ียนแปลง  ต่อเติม  เพ่ิม  ลด  หรือขยายซ่ึงลกัษณะ

ขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สดัส่วน  น ้ าหนกั  เน้ือท่ีของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซ่ึงไดก่้อสร้างไวแ้ลว้

ผิดไปจากเดิม  ยกตวัอยา่งเช่น  การต่อเติมหลงัคาขา้งหลงัของตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์  การต่อเติมหลงัคาคลุมชั้นดาดฟ้า  

เป็นการดดัแปลงอาคาร เพราะมีการเปล่ียนแปลง ต่อเติม  เพ่ิม  รูปทรงและเน้ือท่ีของอาคาร  หรือการติดตั้งเสาสูง  ซ่ึงเป็น

โครงเหลก็  เพ่ือรับสญัญาณโทรศพัยเ์คล่ือนท่ีบนชั้นดาดฟ้า  ก็ถือวา่เป็นการดดัแปลงอาคาร เพราะเป็นการเพ่ิมน ้ าหนกั

ใหก้บัโครงสร้างของอาคาร  เป็นตน้ 

 “ดดัแปลง” กรณีไหนจงึไม่ต้องขออนุญาต 

 ๑. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอาคารโดยใชว้สัดุท่ีมีขนาด  จ านวน  และชนิดเดียวกบัของเดิม เวน้แต่การ

เปล่ียนโครงสร้างของอาคารท่ีเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็  คอนกรีตอดัแรงหรือเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ 

 ๒.การเปล่ียนส่วนต่างๆ  ของอาคารท่ีไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร  โดยใชว้สัดุชนิดเดียวกบัของเดิมหรือวสัดุ

ชนิดอ่ืนซ่ึงไม่เป็นการเพ่ิมน ้ าหนกัใหแ้ก่ส่วนหน่ึงส่วนใดของโครงสร้างของอาคารเดิม  เกินร้อยละสิบ 

 ๓.การเปล่ียนแปลง  การต่อเติม  การเพ่ิม  การลด  หรือการขยายซ่ึงลกัษณะขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สดัส่วน  

น ้ าหนกั  เน้ือท่ีส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีไม่เป็นโครงสร้างของอาคารซ่ึงไม่เป็นการเพ่ิมน ้ าหนกัใหแ้ก่ส่วนหน่ึงส่วนใดของ

โครงสร้างอาคารเดิม  เกินร้อยละสิบ 

 ๔.การลดหรือการขยายเน้ือท่ีของหลงัคาหรือของพ้ืนชั้นหน่ึงชั้นใด  ใหมี้พ้ืนท่ีนอ้ยลงหรือมากข้ึนรวมกนัไม่เกิน

หา้ตารางเมตร  โดยไม่ลดหรือเพ่ิมจ านวนเสาหรือคาน 

 

 

 

 



ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้ออนุญาตกรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด  
ระยะเวลา  ๑  วนั 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต ระยะเวลา  
 ๒  วนั 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่
ดว้ยการผงัเมืองฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระยะเวลา  ๗  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีตรวจแบบแปลน  เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต  ระยะเวลา  ๓๕  วนั 

กองช่าง/ กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๔๕  วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอม หรือส าเนาเช่าท่ีดิน ) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔) เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม  เช่น  หนงัสือมอบอ านาจ  ใบอนุญาตการใชท่ี้ดิน   หนงัสือ

ยนิยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ   หนงัสือรับรองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

ค่าธรรมเนียม 
 ใบอนุญาตดดัแปลง  (ตามมาตรา ๒๑  )  ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        ขออนุญาตดดัแปลง  ( ตามมาตรา  ๒๑ )  อ.๑ 

  

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขออนุญาตดดัแปลง หรือใช้ทีจ่อดรถทีก่ลบัรถ  และทาง เข้า – ออกของรถ เพ่ือการ
อ่ืน ( ตามมาตรา  ๓๔ ) 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท การดดัแปลงอาคาร   “ดดัแปลง” หมายความวา่ เปล่ียนแปลง  ต่อเติม  เพ่ิม  ลด  หรือ

ขยายซ่ึงลกัษณะขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สดัส่วน  น ้ าหนกั  เน้ือท่ีของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซ่ึงได้

ก่อสร้างไวแ้ลว้ผิดไปจากเดิม  ยกตวัอยา่งเช่น  การต่อเติมหลงัคาขา้งหลงัของตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์  การต่อเติมหลงัคาคลุม

ชั้นดาดฟ้า  เป็นการดดัแปลงอาคาร เพราะมีการเปล่ียนแปลง ต่อเติม  เพ่ิม  รูปทรงและเน้ือท่ีของอาคาร  หรือการติดตั้งเสา

สูง  ซ่ึงเป็นโครงเหลก็  เพ่ือรับสญัญาณโทรศพัยเ์คล่ือนท่ีบนชั้นดาดฟ้า  ก็ถือวา่เป็นการดดัแปลงอาคาร เพราะเป็นการเพ่ิม

น ้ าหนกัใหก้บัโครงสร้างของอาคาร  เป็นตน้ อีกทั้งพ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นท่ีจอดรถ  ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออก

ของรถ  ส าหรับอาคารดงัต่อไปน้ี 

  * โรงมหรสพท่ีมีพ้ืนท่ีส าหรับจดัท่ีนัง่ส าหรับคนดูตั้งแต่  ๕๐๐ ท่ีข้ึนไป 

  * โรงแรมท่ีมีหอ้งพกัตั้งแต่  ๓๐  หอ้งข้ึไป 

  *  อาคารชุดท่ีมีพ้ืนท่ีแต่ละครอบครัวตั้งแต่ ๖๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

  * ภตัตาคารท่ีมีพ้ืนท่ีส าหรับตั้งโตะ๊อาหารตั้งแต่  ๑๕๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

  * หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต่  ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

  * อาคารขนาดใหญ่  (อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารเกิน  ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

  * อ่ืนๆ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้ออนุญาตกรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด  
ระยะเวลา  ๑  วนั 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต ระยะเวลา  
 ๒  วนั 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่
ดว้ยการผงัเมืองฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระยะเวลา  ๗  วนั 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีตรวจแบบแปลน  เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต  ระยะเวลา  ๓๕  วนั 
 

กองช่าง/ กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๔๕  วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอม หรือส าเนาเช่าท่ีดิน ) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔) เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม  เช่น  หนงัสือมอบอ านาจ  ใบอนุญาตการใชท่ี้ดิน   หนงัสือ

ยนิยอมแต่งๆ   หนงัสือรับรองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

ค่าธรรมเนียม 
 ใบอนุญาตดดัแปลง  หรือใชท่ี้จอดรถท่ีกลบัรถ และทางเขา้ – ออกของรถ  (ตามมาตรา  ๓๔ )  ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        ขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารอาคาร  ( ตามมาตรา  ๓๓ )  อ.๑ 

  
 
 
 
 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท  

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้ออนุญาตกรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด  
ระยะเวลา  ๑  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต  
ระยะเวลา   ๒  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่
ดว้ยการผงัเมืองฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระยะเวลา  ๗  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีตรวจแบบแปลน  เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต  ระยะเวลา  ๓๕  วนั 
 

กองช่าง/ กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๔๕  วนั 

 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอม หรือส าเนาเช่าท่ีดิน ) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔) เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม  เช่น  หนงัสือมอบอ านาจ  ใบอนุญาตการใชท่ี้ดิน   หนงัสือ

ยนิยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ   หนงัสือรับรองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

ค่าธรรมเนียม 
 ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร  ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        ขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร  อ.๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท  

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้ออนุญาตกรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด  
ระยะเวลา  ๑  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต  
ระยะเวลา   ๒  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่
ดว้ยการผงัเมืองฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระยะเวลา  ๗  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีตรวจแบบแปลน  เก็บค่าธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต  ระยะเวลา  ๓๕  วนั 
 

กองช่าง/ กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๔๕  วนั 

 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอม หรือส าเนาเช่าท่ีดิน ) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔) เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม  เช่น  หนงัสือมอบอ านาจ  ใบอนุญาตการใชท่ี้ดิน   หนงัสือ

ยนิยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ   หนงัสือรับรองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

ค่าธรรมเนียม 
 ใบขออนุญาตร้ือถอนอาคาร  ( ตามมาตรา  ๒๒ )   ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
ใบขออนุญาตร้ือถอนอาคาร  ( ตามมาตรา  ๒๒ )   อ.๑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฏหมาหลกัหรือกฏหมายแม่บท   การดดัแปลงอาคาร “ดดัแปลง”  หมายความวา่ เปล่ียนแปลง  ต่อเติม  เพ่ิม  ลด  หรือ

ขยายซ่ึงลกัษณะขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สดัส่วน  น ้ าหนกั  เน้ือท่ีของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซ่ึงได้

ก่อสร้างไวแ้ลว้ผิดไปจากเดิม  ยกตวัอยา่งเช่น  การต่อเติมหลงัคาขา้งหลงัของตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์  การต่อเติมหลงัคาคลุม

ชั้นดาดฟ้า  เป็นการดดัแปลงอาคาร เพราะมีการเปล่ียนแปลง ต่อเติม  เพ่ิม  รูปทรงและเน้ือท่ีของอาคาร  หรือการติดตั้งเสา

สูง  ซ่ึงเป็นโครงเหลก็  เพ่ือรับสญัญาณโทรศพัยเ์คล่ือนท่ีบนชั้นดาดฟ้า  ก็ถือวา่เป็นการดดัแปลงอาคาร เพราะเป็นการเพ่ิม

น ้ าหนกัใหก้บัโครงสร้างของอาคาร  เป็นตน้  การรือถอนอาคาร “ร้ือถอน” หมายความวา่  ร้ือส่วนอนัเป็นโครงสร้างของ

อาคารออกไป  เช่น  เสา  คาน  ตงของอาคาร  หรือส่วนอ่ืนของโครงสร้างอาคารอาคารท่ีตอ้งขออนุญาตร้ือถอน  คือ  อาคาร

ดงัต่อไปน้ี  อาคารท่ีมีส่วนสูงเกิน  ๑๕  เมตร  ซ่ึงอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่ความสูงของอาคารและ

อาคารท่ีอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสารธารณะนอ้ยกวา่สองเมตร  ส่วนอ่ืนของโครงสร้างของอาคารท่ีตอ้งการขออนุญาต 

ร้ือถอน  ไดแ้ก่   

๑.กนัสาดคอนกรีตเสริมเหลก็ 

๒.ผนงัหรือฝาท่ีเป็นโครงสร้างของอาอาคารหรือผนงัหรือฝาคอนกรีตเสริมเหลก็ 

๓.บนัไดคอนกรีตเสริมเหลก็ 

๔.พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ตั้งแต่พ้ืนชั้นท่ีสองของอาคารข้ึนไป 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้ออนุญาตกรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด  
ระยะเวลา  ๑  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต  
ระยะเวลา  ๒  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินการตามใบขออนุญาต เก็บ
ค่าธรรมเนียมละออกใบอนุญาต   ระยะเวลา  ๒  วนั 
 

กองช่าง / กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๕  วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔) เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม  เช่น  หนงัสือมอบอ านาจ  ใบอนุญาตการใชท่ี้ดิน   หนงัสือ

ยนิยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ   หนงัสือรับรองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

ค่าธรรมเนียม 
การขอต่ออายใุบอนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร   ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
การขอต่ออายใุบอนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร    อ.๑ 

  
 
 
 
 
 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอใบรับรองการก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเคล่ือนย้ายอาคาร ( ตามมาตรา ๓๒ ) 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท  

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้ออนุญาตกรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด  
ระยะเวลา  ๑  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต  
ระยะเวลา   ๗  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินการตามใบขออนุญาต เก็บ
ค่าธรรมเนียมละออกใบอนุญาต   ระยะเวลา  ๗  วนั 
 

กองช่าง / กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๑๕  วนั 

 

 

 

 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอม หรือส าเนาเช่าท่ีดิน ) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔) เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม  เช่น  หนงัสือมอบอ านาจ  ใบอนุญาตการใชท่ี้ดิน   หนงัสือ

ยนิยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ   หนงัสือรับรองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

ค่าธรรมเนียม 
การขอใบรับรองการก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร ( ตามมาตรา ๓๒ )   ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
การขอใบรับรองการก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร ( ตามมาตรา ๓๒ )  อ.๑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การขอเปลีย่นผู้ควบคุมงาน 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท  

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้ออนุญาตกรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด  
ระยะเวลา  ๑  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต  
ระยะเวลา   ๒  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินการตามใบขออนุญาต เก็บ
ค่าธรรมเนียมละออกใบอนุญาต   ระยะเวลา  ๒  วนั 
 

กองช่าง / กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
  

 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๕  วนั 

 

 

 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐาน   และลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาหนงัสือท่ีไดแ้จง้ใหผู้ค้วบคุมงานคนเดิมทราบวา่ไดบ้อกเลิกมิใหเ้ป็นผูค้วบคุมงานแลว้  พร้อมหลกัฐาน

แสดงการรับทราบของผูค้วบคุมงานคนเดิม 

 (๓)หนงัสือยนิยอมของผูค้วบคุมงานคนใหม่ 

 (๔)ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารแลว้แต่กรณี 

 (๕)ส าเนาหนงัสือแจง้การบอกเลิกผูค้วบคุมงาน 

 (๖)เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอ 

            

ค่าธรรมเนียม 
 

ไม่มี  

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 

การขอเปล่ียนผูค้วบคุมงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การแจ้งก่อสร้างอาคาร (ตามมาตรา  ๓๙ ทว)ิ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท  ผูใ้ดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก็ได ้โดย

การแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๙ ทว ิเม่ือผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแจง้แลว้  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้

ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั้นภายในวนัท่ีรับแจง้  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน

ตรวจพบภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือยืน่เอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น  มาตรา ๓๙ ทว ิ ใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนินการ  แกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือครบถว้นภายใน ๗ วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสงั

ดงักล่าว  และภายใน ๑๒๐ วนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกใบรับบแจง้ตามมาตรา  ๓๙ ทว ิหรือนบัแต่วนัท่ีเร่ิมการก่อสร้างอาคาร

ตามท่ีไดแ้จง้ไว ้ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจพบวา่การก่อสร้างอาคารท่ีไดแ้จง้ไว ้ แผนผงับริการ  แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีไดย้ืน่ไวต้ามมาตรา  ๓๙  ทว ิ  ไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่ง

พระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง  หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี  หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้ขอทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา  ๓๙  ทว ิ ทราบโดยเร็ว 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 

๑.ผูแ้จง้กรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนดและรับใบแจง้ 
ระยะเวลา  ๑  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต  
ระยะเวลา   ๒  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่
ดว้ยการผงัเมืองฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระยะเวลา  ๗  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีตรวจแบบแปลน  และมีหนงัสือแจง้ผูย้ืน่ทราบ  
ระยะเวลา  ๓๕  วนั 
 

กองช่าง  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ  ๔๕  วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐาน   และลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน  (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอม / ส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔)หนงัสือยนิยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ 

 (๕)เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม  เช่น  หนงัสือมอบอ านาจ  ใบอนุญาตการใชท่ี้ดิน  หนงัสือรับรอง

ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

ค่าธรรมเนียม 
 

-ไม่มี - 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 

แบบการแจง้ก่อสร้างอาคาร  ( ตามมาตรา ๓๙ ทว ิ) 

  

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การแจ้งดดัแปลงอาคาร (ตามมาตรา  ๓๙ ทว)ิ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท  ผูใ้ดจะดดัแปลงอาคารโดยไม่ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก็ได ้โดย

การแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๓๙ ทว ิเม่ือผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแจง้แลว้  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้

ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั้นภายในวนัท่ีรับแจง้  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน

ตรวจพบภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือยืน่เอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น  มาตรา ๓๙ ทว ิ ใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนินการ  แกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือครบถว้นภายใน ๗ วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสงั

ดงักล่าว  และภายใน ๑๒๐ วนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกใบรับบแจง้ตามมาตรา  ๓๙ ทว ิหรือนบัแต่วนัท่ีเร่ิมดดัแปลงอาคารตามท่ี

ไดแ้จง้ไว ้ ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจพบวา่การก่อสร้างอาคารท่ีไดแ้จง้ไว ้ แผนผงับริการ  แบบแปลนรายการประกอบ

แบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีไดย้ืน่ไวต้ามมาตรา  ๓๙  ทว ิ  ไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวง  หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี  หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมี

หนงัสือแจง้ขอทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา  ๓๙  ทว ิ ทราบโดยเร็ว 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 

๑.ผูแ้จง้กรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนดและรับใบแจง้ 
ระยะเวลา  ๑  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต  
ระยะเวลา   ๒  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 



๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่
ดว้ยการผงัเมืองฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระยะเวลา  ๗  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.เจา้หนา้ท่ีตรวจแบบแปลน  และมีหนงัสือแจง้ผูย้ืน่ทราบ  
ระยะเวลา  ๓๕  วนั 
 

กองช่าง  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ  ๔๕  วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐาน   และลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน  (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอม / ส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔)หนงัสือยนิยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ 

 (๕)เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม  เช่น  หนงัสือมอบอ านาจ  ใบอนุญาตการใชท่ี้ดิน  หนงัสือรับรอง

ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

ค่าธรรมเนียม 
 

-ไม่มี - 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 

การแจง้ดดัแปลงอาคาร  ( ตามมาตรา ๓๙ ทว ิ) 

  
 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การแจ้งร้ือถอนอาคาร  (ตามมาตรา  ๓๙ ทว)ิ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท  

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูข้ออนุญาตกรอกแบบค าร้องตามเอกสารท่ีก าหนด  
ระยะเวลา  ๑  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต  
ระยะเวลา   ๒  วนั 
 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบแบบแปลน และพิจารณารับเร่ืองแจง้
และมีหนงัสือแจง้ผูอ่ื้นแจง้ทราบ ระยะเวลา  ๑๒  วนั 
 

กองช่าง / กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
  

 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๕  วนั 

 

 

 



รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐาน   และลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน  (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอม / ส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน) 

 (๓)แบบแปลนการก่อสร้าง 

 (๔)เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม 

  

            

ค่าธรรมเนียม 
 

การแจง้ร้ือถอนอาคาร  (ตามมาตรา  ๓๙ ทว)ิ ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
 

การแจง้ร้ือถอนอาคาร  (ตามมาตรา  ๓๙ ทว)ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การแจ้งขุดดนิ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท  

 ๑.การขดุดินท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้น  ดงัน้ี 

  ๑.๑การด าเนินการขดุดินนั้นจะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบญัญติัการขดุดิน  และการถม

ดินใชบ้งัคบั   ไดแ้ก่ 

  ๑.เทศบาล 

  ๒.กรุงเทพมหานคร 

  ๓.เมืองพทัยา 

  ๔.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึน  ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 

  ๕.บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

  ๖.เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 

  ๗.ทอ้งท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน (ใชก้บักรณี

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

 ๑.๒การด าเนินการขดุดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินคือประสงคจ์ะท า

การขดุดินโดยมีความลึกจากระดบัพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกพ้ืนท่ี

ตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เป็นการกระท าท่ีขดัแยง้กบั

พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ ๒๕๔๓ 

  ๒. การพิจารณารับแจง้การขดุดิน 

 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด  เพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน  

๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้  ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน ๗ วนั  



นบัแต่วนัท่ีมีการแจง้  ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน  ๗ วนันบัแต่วนัท่ีผูแ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ข  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน

มีอ านาจออกค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัส้ินผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ออกใบรับแจง้ภายใน  ๓ วนันบัแต่วนัท่ีไดรับแจง้ท่ีถูกตอ้ง 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูแ้จง้  ยืน่เอกสารแจง้การขดุดิน  ตามท่ีก าหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลระยะเวลา  ๑  วนั 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต และจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียม  ระยะเวลา   ๕  วนั 

กองช่าง / กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกใบรับแจง้ และแจง้ใหผู้อ่ื้นแจง้มารับใบรับ
แจง้ ระยะเวลา  ๑  วนั 

กองช่าง / กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๗  วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐาน   และลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน  (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอม / ส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน) 

 (๓)แผนผงัแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขา้งเคียง 

 (๔)เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม 

            

ค่าธรรมเนียม 
การแจง้การขดุดิน     ฉบบัละ  ๕๐๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
การแจง้การขดุดิน      

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


คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การแจ้งถมดนิ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.กองช่าง ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ  (เวน้วนัหยดุราชการ) 

    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.   
 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ ๒๕๕๐  ซ่ึง

เป็นกฎหมาหลกัหรือกฎหมายแม่บท  

 ๑.การขดุดินท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้น  ดงัน้ี 

  ๑.๑การด าเนินการขดุดินนั้นจะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบญัญติัการขดุดิน  และการถม

ดินใชบ้งัคบั   ไดแ้ก่ 

  ๑.เทศบาล 

  ๒.กรุงเทพมหานคร 

  ๓.เมืองพทัยา 

  ๔.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึน  ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 

  ๕.บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

  ๖.เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 

  ๗.ทอ้งท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน (ใชก้บักรณี

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

 ๑.๒การด าเนินการถมดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินคือประสงคจ์ะท า

การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวา่ระดบัท่ีดินต่างเจา้ของท่ีอยูข่า้งเคียง  และมีพ้ืนท่ีเกิน  ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมี

พ้ืนท่ีเกินกวา่ท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด  ซ่ึงการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เป็นการขดัหรือแยง้

กบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน   

  ๒. การพิจารณารับแจง้การขดุดิน 

 เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด  เพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน  

๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้  ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน ๗ วนั  



นบัแต่วนัท่ีมีการแจง้  ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน  ๗ วนันบัแต่วนัท่ีผูแ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ข  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน

มีอ านาจออกค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัส้ินผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ออกใบรับแจง้ภายใน  ๓ วนันบัแต่วนัท่ีไดรับแจง้ท่ีถูกตอ้ง 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑.ผูแ้จง้  ยืน่เอกสารแจง้การขดุดิน  ตามท่ีก าหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล ระยะเวลา  ๑  วนั 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารของผูข้ออนุญาต และจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียม  ระยะเวลา   ๕  วนั 

กองช่าง / กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้หนา้ท่ีออกใบรับแจง้ และแจง้ใหผู้อ่ื้นแจง้มารับใบรับ
แจง้ ระยะเวลา  ๑  วนั 

กองช่าง   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ทุกวนัในวนัและเวลาราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    

รายละ   ๗  วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขออนุญาต  พร้อมส าเนาหลกัฐาน   และลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง   

ไดแ้ก่ 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  

 (๒)ส าเนาโฉนดท่ีดิน  (กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอม / ส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน) 

 (๓)แผนผงัแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขา้งเคียง 

 (๔)เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลร้องขอเพ่ิมเติม 

            

ค่าธรรมเนียม 
การแจง้การถมดิน   ฉบบัละ  ๕๐๐  บาท 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้   กองช่าง  

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๓  

หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
การแจง้การถมดิน 

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


 
 
 
 
 
 

 


