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การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

1.ที่มา 
       เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของประชาชน
ต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาตด าเนินการต่างๆ 
จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็น
รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน
อย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ใช้อ านาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ได้น าร่างพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และ             
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต               
ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน
การยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น
มาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้ 

        มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ท่ีก าหนดให้ยื่นค า
ขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส า เนาให้             
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย 

        มาตรา 7 วรรคสาม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
       2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
       2.2 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3.ค าจ ากัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จ
ตาม ค าขอ การยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงาน  ของรัฐก าหนดให้
ผู้รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร 
      “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ                    
จากหน่วยงานภาครัฐ 
      “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ 

4.แนวคิดและหลักการ 
        แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้น าหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการส าคัญ               
ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ                   
เพ่ือเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญคือ การค านวณความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.1 ความหมายของคู่มือส าหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ใน
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น
อย่างไร เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการด าเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชน
ต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
  1) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 
  2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  ของประเทศ 
  4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
         4.4 เป้าหมายของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
           หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้อง
มายื่นขออนุญาตก่อนด าเนินการใด มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และน าไปใช้ในการให้บริการประชาชน 
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5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
             ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
  -ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
  -ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
    -ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อน ามาปรับปรุงการ

ให้บริการ 
  - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 

      ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  - ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  - เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย 
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งานนิติการ  
คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขเหตุร าคาญ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11  
บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 57180  โทร 0-5378-6341 /  
แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18  
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาท ี
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 กรอบค าร้องตามแบบขอข้อมูลข่าวสาร                         
(หมายเหตุ: (ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลเวียงสรวย ))  

4 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 ยื่นค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 
(หมายเหตุ: (ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลเวียงสรวย))  

1 นาท ี - 
 

3) การพิจารณา 
 เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา 
(หมายเหตุ: -)  

5 นาท ี - 
 

4) การพิจารณา 
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือค้นหาข้อมูล 
    
  -ชี้แจงเหตุผลข้อมูลที่เปิดเผยได้และไม่ได้ 
 
(หมายเหตุ: (ณ ที่่ท าการเทศบาลต าบลเวียงสรวย))  

10 นาท ี - 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
รับเอกสาร คัดถ่ายส าเนา/รับรองส าเนาถูกต้อง   

10 นาท ี - 
 

 
 

mailto:อีเมล์%20maesuai_145@hotmail.com/
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

 แบบฟอร์มค าร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 57180  โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18  
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 

 
ชื่อกระบวนงาน: การแก้ไขเหตุร าคาญ ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้่า
นเมือง พ.ศ.2535 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแก้ไขเหตุร าคาญ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 30/09/2558 
14:16 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th  

 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 



8 

 

คู่มือส าหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย 
 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านักปลัด (งานนิติการ) 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียงสรวย หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 17 (ยกเว้นหมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 12) 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  7  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว

ในที่สาธารณะ 22/05/2558  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการเทศบาล :ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ก าหนดให้การ
โฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือ
อนุญาตด้วยเว้นแต่เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ านาจ
กระท าได้หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศณสถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพ่ือการนั้นหรือเป็นการ
โฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพ่ือให้ทราบชื่อเจ้าของ         
ผู้ครอบครองอาคารชื่ออาคารเลขที่อาคารหรือข้อความอ่ืนเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร 
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   2. กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยู่ด้วย
จ ะต้ อ งข อ อ นุ ญ าต จ า ก เจ้ าพ นั ก งาน ท้ อ งถิ่ น ห รื อ พ นั ก งาน เจ้ าห น้ าที่ ต าม ก ฎ ห ม าย นี้ ด้ ว ย เช่ น กั น 
           3. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการรับ
อนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้าง
ข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่ก าหนดและหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจปลดถอนขูดลบ
หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริง 
  4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย 
   หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
            (2) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือ 
   ใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 
            (3) ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ 
   ในการโฆษณาหรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว 
   อาทิการขออนุญาตเล่นการพนันการขออนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเป็นต้น 
           (4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณท่ีห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา 
   ซึ่งได้แก่บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอย 
   คนเดินข้ามเกาะกลางถนนสวนหย่อมสวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ 
    เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพ่ือพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
           5. ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสือ
อนุญาตและต้องก าหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
            (1) การโฆษณาท่ีเป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
            (2) การโฆษณาท่ีไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน 
           6. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยแสดงเลขท่ีและวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย 
           7. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท 
หมายเหตุ : 
    กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อ
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา   พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค า
ขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตาม
บันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
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             กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขค าร้องข้อความหรือภาพในแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิวหรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้องหรือ
เหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 
วัน หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 
10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
12. ขั้นตอน ระยะเวลา  

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือ

โปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะยื่นค า
ร้องขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขออนุญาต (ระยะเวลา 30 นาที – 4 ชั่วโมง) 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานนิติการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขออนุญาต และเอกสาร
หลักฐานประกอบการขออนุญาต                
(ระยะเวลา 30 นาที – 4 ชั่วโมง ) 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานนิติการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

3. เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตได้พิจารณา             
(ระยะเวลา ครึ่งวัน) 

ฝ่ายอ านวยการ 
งานนิติการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

4. การพิจารณาและการออกหนังสืออนุญาต               
(ภายใน 7 วัน นับแต่วันยื่นค าร้องขออนุญาต) 

หมายเหตุ : กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขค าร้อง ข้อความ หรือภาพใน
แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว หรือพบในภายหลังว่า ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอื่นก่อน จะแจ้ง
เหตุขดัข้อง หรือเหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาต
ให้ผู้ขออนุญาต  ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่
วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันยื่นค า
ร้องขออนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจอนุญาต หรือผู้ได้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วัน 
 
13. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบค าร้องขออนุญาต
โฆษณา (แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 
แผนผังแสดงเขตท่ีจะ
ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่น
ประกาศหรือใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 
ตัวอย่างของแผ่น
ประกาศหรือใบปลิวที่
จะโฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ยื่นค า
ร้องพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
และยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 

5) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ขอ
อนุญาตพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล
อ่ืนยื่นค าร้องแทน) 

6) 

หนังสือมอบอ านาจให้
ท าการแทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล
อ่ืนยื่นค าร้องแทน) 

7) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ยื่นแทน
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล
อ่ืนยื่นค าร้องแทน) 

8) 

ส าเนาหลักฐานหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
รับรองส าเนาถูกต้อง
และประทับตรานิติ
บุคคล 
 

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

9) 

ส าเนาหลักฐานแสดง
การเป็นผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและประทับตรา
นิติบุคคล 
 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 

10) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มี
อ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลผู้ยื่นค าร้องพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 

11) 

ส าเนาหลักฐานหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
รับรองส าเนาถูกต้อง
และประทบัตรานิติ
บุคคล 
 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

12) 

ส าเนาหลักฐานแสดง
การเป็นผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและประทับตรา
นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 
 

13) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มี
อ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลผู้มอบอ านาจ
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

14) 

หนังสือมอบอ านาจให้
ท าการแทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

15) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจผู้ยื่นค าร้องแทน
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
 1. หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาที่เป็นการค้า  
     ค่าธรรมเนียม  200  บาท 
      2. หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอ่ืนๆที่ไม่เป็นการค้า  

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
3. แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาท่ีเป็นการค้า หรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย  
    จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

หมายเลขโทรศัพท์ 053-786341  ต่อ 15 โทรสาร 053-786341 ตอ่ 18 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย, ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย  

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
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แบบฟอร์ม รส.1 

ค าร้องขออนุญาตโฆษณา 
       เขียนที่....เทศบาลต าบลเวียงสรวย ................. 

      วันที่.......1....เดือน.......สิงหาคม....พ.ศ........2558.. 
  ข้าพเจ้า..........นายท้องถิ่น.......รักบ้านเกิด.......... อายุ.......30....ปี  สัญชาติ....ไทย......อยู่บ้านเลขท่ี.......
123.....หมู่ที่....1..... ตรอก / ซอย.....3....ถนน........แม่สรวย....ต าบล.....แม่สรวย....อ าเภอ......แม่สรวย........จังหวัด.... ..
เชียงราย....... รหัสไปรษณีย์....57180......โทรศัพท์......081-9912251........... 
  ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขออนุญาตท าการโฆษณา โดยปิด ทิ้ง หรือ
โปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ณ ที่ .....ทางสาธารณะประโยชน์ ..(รายละเอียดตามแผนผัง).........ซึ่งตั้ งอยู่เลขที่....-.... 
ตรอก /ซอย.....-.....ถนน.....แม่สรวย...... ต าบล / แขวง.......แม่สรวย.....อ าเภอ /เขต....  แม่สรวย ... จังหวัด.....เชียงราย
.......... 
  ได้เสนอแผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกล้เคียงและ
ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา จ านวน  ๒ ชุดมาด้วยแล้ว   
  ขอรับรองว่าเมื่อครบก าหนดเวลาในหนังสืออนุญาตแล้ว จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่น
ประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกล่าว 
                   (ลงชื่อ) 
           (....นายท้องถิ่น  รักบ้านเกิด....) 
                         ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
............................................................................................................................. ........................... 
       (ลงชื่อ)  
                                                         (นายธีรนันท์  กันทะชัย) 
                 ปลัดเทศบาลต าบลเวียงสรวย  
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
............................................................................. ............................................................................... 
       (ลงชื่อ)  
             ( นายผล  จอมเจดีย์) 
        นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย 
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แบบ  ร.ส.๑ 
ค าร้องขออนุญาตโฆษณา 

เขียนที่............................................ 
      วันที่......................เดือน..............................พ.ศ.................. 
  ข้าพเจ้า..................................... อายุ............ ปี  สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่..... ...  
ตรอก / ซอย.......... ถนน....................ต าบล..................อ าเภอ..................... จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์
.......................โทรศัพท์...................... 
                         ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขออนุญาตท าการโฆษณา โดยปิด ทิ้ง 
หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ณ ที่ .....................................................ซึ่งตั้งอยู่เลขที่.................ตร อก /ซอย
..............ถนน............................ ต าบล / แขวง..............................อ าเภอ / เขต................จังหวัด...................... 
                        ได้เสนอแผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกล้เคียงและ
ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา จ านวน  ๒ ชุดมาด้วยแล้ว   
  ขอรับรองว่าเมื่อครบก าหนดเวลาในหนังสืออนุญาตแล้ว จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่น
ประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกล่าว 
                                                                                      (ลงชื่อ) ………………………………………………… 
                     (...............................................) 
                ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
............................................................................................................................. ..................................... 
        (ลงชื่อ) ......................................... 
                   ( ....................................) 
                       ปลัดเทศบาลต าบล.................  
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
........................................................................................................................................................ ............ 
        (ลงชื่อ)  
         (...........................................) 
              นายกเทศมนตรีต าบล................. 
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                                                                                                    แบบ  ร.ส. ๒ 

                                                                                

หนังสืออนุญาต 
                                                                                                           เล่มท่ี.........๑..........
                   เลขท่ี..........๑.........
(๑)  อนุญาตให.้.......นายบุญช่วย     ลือชา.........อาย.ุ........62.....ปี  สญัชาติ....ไทย........ 
        อยูบ่า้นเลขท่ี.......57........หมู่ท่ี..........9.............ถนน.................พหลโยธิน............. 
        ต าบล / แขวง...........แม่กา.....................อ าเภอ / เขต...............เมือง......................... 
        จงัหวดั.............พะเยา........................... 
(๒)  โฆษณาดว้ยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวได ้ในเขตต าบลแม่กา 
        ดงัน้ี  

     (๑)  บริเวณสองขา้งถนนพหลโยธินตลอดแนวตั้งแต่ หมู่ท่ี 9 – 14 ต าบลแม่กา  
     (๒) บริเวณถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 -18 ต าบลแม่กา  
     (๓)  บริเวณท่ีสาธารณะภายในหมู่บา้น ทุกหมู่บา้น   ทั้งน้ีตอ้งไม่ปิดบงัทศันวสิยั 
            ในการจราจร  
(๓)  ตั้งแต่วนัท่ี.........20  มกราคม  2553..........ถึงวนัท่ี......20  มนีาคม  2553........... 
        รวมก าหนดเวลาอนุญาต ...........60...........วนั 

(๔)  ไดรั้บเงินค่าธรรมเนียม  จ านวน ......200.....บาท   (..สองร้อยบาทถ้วน...) 
(๕)  หนงัสืออนุญาตน้ีใหไ้ว ้ณ วนัท่ี......19 ......เดือน......มกราคม.....พ.ศ......2553........ 
ลงช่ือ                       ลงช่ือ  
        (..................................................)                      (  นายเสน่ห์        กนัทะวงั  ) 
             ผูรั้บเงิน                                                  นายกเทศมนตรีต าบลแม่กา                            
                                                                                                เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

อนุญาต 
 
 

        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    แบบ  ร.ส. ๒ 

 

หนังสืออนุญาต 
                                                                                                           เล่มท่ี.....................
                   เลขท่ี......................
(๑)  อนุญาตให.้.....................................................อาย.ุ...............ปี  สญัชาติ................... 
        อยูบ่า้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี...........................ถนน........................................... 
        ต าบล / แขวง.........................................อ าเภอ / เขต............................................... 
        จงัหวดั.............................................. 
(๒)  โฆษณาดว้ยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวได ้ในเขตต าบลแม่กา 
        ดงัน้ี  

     (๑)  บริเวณสองขา้งถนนพหลโยธินตลอดแนวตั้งแต่ หมู่ท่ี 9 – 14 ต าบลแม่กา  
     (๒) บริเวณถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 -18 ต าบลแม่กา  
     (๓)  บริเวณท่ีสาธารณะภายในหมู่บา้น ทุกหมู่บา้น   ทั้งน้ีตอ้งไม่ปิดบงัทศันวสิยั 
            ในการจราจร  
(๓)  ตั้งแต่วนัท่ี................................................ถึงวนัท่ี..................................................... 
        รวมก าหนดเวลาอนุญาต ............................วนั 

(๔)  ไดรั้บเงินค่าธรรมเนียม  จ านวน ....................บาท   (..............................................) 
(๕)  หนงัสืออนุญาตน้ีใหไ้ว ้ณ วนัท่ี...............เดือน............................พ.ศ...................... 
ลงช่ือ                       ลงช่ือ  
        (..................................................)                       (  นายเสน่ห์     กนัทะวงั  ) 
             ผูรั้บเงิน                                                 นายกเทศมนตรีต าบลแม่กา                            
                                                                                                เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

อนุญาต 
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หมายเหต ุ

     เง่ือนไขในการอนุญาต 

๑. หนงัสืออนุญาตน้ีใหใ้ชเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

๒. ใหก้ระท าการโฆษณาเฉพาะภายในสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นหนงัสืออนุญาต 

๓. ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งควบคุมแผน่ประกาศ หรือใบปลิวใหอ้ยูใ่นบริเวณท่ีไดรั้บ
อนุญาต 

๔. ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเก็บ ปลด ร้ือถอน ขดู ลบ หรือลา้งแผน่ ประกาศหรือ
ใบปลิวเม่ือหนงัสืออนุญาตหมดอาย ุ

๕. หากฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบติัตาม หนงัสืออนุญาตน้ี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท      
    

หมายเหต ุ

     เง่ือนไขในการอนุญาต 

๑.  หนงัสืออนุญาตน้ีใหใ้ชเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

๒.  ใหก้ระท าการโฆษณาเฉพาะภายในสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นหนงัสืออนุญาต 

๓. ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งควบคุมแผน่ประกาศ หรือใบปลิวใหอ้ยูใ่นบริเวณท่ีไดรั้บ
อนุญาต 

๔. ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเก็บ ปลด ร้ือถอน ขดู ลบ หรือลา้งแผน่ ประกาศหรือ
ใบปลิวเม่ือหนงัสืออนุญาตหมดอาย ุ

๕. หากฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบติัตาม หนงัสืออนุญาตน้ี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท      
    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญติัวา่การขออนุญาต การอนุญาตการก าหนด
อตัราค่าธรรมเนียมและการงดเวน้ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตกระท าการ
โฆษณาดว้ยการปิด ท้ิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญติัวา่การขออนุญาต การอนุญาตการก าหนด
อตัราค่าธรรมเนียมและการงดเวน้ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตกระท าการ
โฆษณาดว้ยการปิดท้ิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
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                                                                                                    แบบ  ร.ส. ๒ 

 

หนังสืออนุญาต 
                                                                                                           เล่มท่ี.........๑..........
                   เลขท่ี..........๑.........
(๑)  อนุญาตให.้.......นายบุญช่วย     ลือชา.........อาย.ุ........62.....ปี  สญัชาติ....ไทย........ 
        อยูบ่า้นเลขท่ี.......57........หมู่ท่ี..........9.............ถนน.................พหลโยธิน............. 
        ต าบล / แขวง...........แม่กา.....................อ าเภอ / เขต...............เมือง......................... 
        จงัหวดั.............พะเยา........................... 
(๒)  โฆษณาดว้ยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวได ้ในเขตต าบลแม่กา 
        ดงัน้ี  

     (๑)  บริเวณสองขา้งถนนพหลโยธินตลอดแนวตั้งแต่ หมู่ท่ี 9 – 14 ต าบลแม่กา  
     (๒) บริเวณถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 -18 ต าบลแม่กา  
     (๓)  บริเวณท่ีสาธารณะภายในหมู่บา้น ทุกหมู่บา้น   ทั้งน้ีตอ้งไม่ปิดบงัทศันวสิยั 
            ในการจราจร  
(๓)  ตั้งแต่วนัท่ี.........20  มกราคม  2553..........ถึงวนัท่ี......20  มนีาคม  2553........... 
        รวมก าหนดเวลาอนุญาต ...........60...........วนั 

(๔)  ไดรั้บเงินค่าธรรมเนียม  จ านวน ......200.....บาท   (..สองร้อยบาทถ้วน...) 
(๕)  หนงัสืออนุญาตน้ีใหไ้ว ้ณ วนัท่ี......19 ......เดือน......มกราคม.....พ.ศ......2553........ 
ลงช่ือ                       ลงช่ือ  
        (..................................................)                      (  นายเสน่ห์        กนัทะวงั  ) 
             ผูรั้บเงิน                                                  นายกเทศมนตรีต าบลแม่กา                            
                                                                                                เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

อนุญาต 
 
 

        
  

                                                                                                    แบบ  ร.ส. ๒ 

 

หนังสืออนุญาต 
                                                                                                           เล่มท่ี.........๑..........
                   เลขท่ี..........๑.........
(๑)  อนุญาตให.้.......นายบุญช่วย     ลือชา.........อาย.ุ........62.....ปี  สญัชาติ....ไทย........ 
        อยูบ่า้นเลขท่ี.......57........หมู่ท่ี..........9.............ถนน.................พหลโยธิน............. 
        ต าบล / แขวง...........แม่กา.....................อ าเภอ / เขต...............เมือง......................... 
        จงัหวดั.............พะเยา........................... 
(๒)  โฆษณาดว้ยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวได ้ในเขตต าบลแม่กา 
        ดงัน้ี  

     (๑)  บริเวณสองขา้งถนนพหลโยธินตลอดแนวตั้งแต่ หมู่ท่ี 9 – 14 ต าบลแม่กา  
     (๒) บริเวณถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 -18 ต าบลแม่กา  
     (๓)  บริเวณท่ีสาธารณะภายในหมู่บา้น ทุกหมู่บา้น   ทั้งน้ีตอ้งไม่ปิดบงัทศันวสิยั 
            ในการจราจร  
(๓)  ตั้งแต่วนัท่ี.........20  มกราคม  2553..........ถึงวนัท่ี......20  มนีาคม  2553........... 
        รวมก าหนดเวลาอนุญาต ...........60...........วนั 

(๔)  ไดรั้บเงินค่าธรรมเนียม  จ านวน ......200.....บาท   (..สองร้อยบาทถ้วน...) 
(๕)  หนงัสืออนุญาตน้ีใหไ้ว ้ณ วนัท่ี......19 ......เดือน......มกราคม.....พ.ศ......2553........ 
ลงช่ือ                       ลงช่ือ  
        (..................................................)                       (  นายเสน่ห์       กนัทะวงั  ) 
             ผูรั้บเงิน                                                    นายกเทศมนตรีต าบลแม่กา                            
                                                                                                  เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

อนุญาต 
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ตรา           (แบบ ฆษ.๒ ) 
ประจ าวัน 

ส านักงาน................................................. 
ใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

 
ใบอนุญาตเลขท่ี...................... 
 
  เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต อนุญาตให้............................................................................  
ท าการโฆษณาด้วยเครื่องอุปกรณ์การขยายเสียง  ดังรายการต่อไปนี้ 
   

รายการ เลขหมายทะเบียนที่ เลขหมายประจ าเครื่องที่ 
     เครื่องขยายเสียง 
     ไมโครโฟน 
     เครื่องบันทึกเสียง 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

.......................................... 

.......................................... 

........................................... 
 
ได้ ณ ที่..............................................เลขที่................................หมู่ที่......................... ถนน............................ 
ต าบล........................................อ าเภอ........................ ..........จังหวัด............................................................. 
ตั้งแต่วันที่............เดือน........................ พ.ศ. ..............ถึงวันที่.............เดือน.......................... พ.ศ. ................... 
ตามก าหนดเวลาดังนี้      ๑.  ตั้งแต่เวลา..............................น.     ถึง......................................น. 
   ๒.  ตั้งแต่เวลา..............................น.     ถึง......................................น. 
   ๓.  ตั้งแต่เวลา..............................น.     ถึง......................................น. 
 ได้รับเงินค่าธรรมเนียม...................................................................................................ไว้ถูกต้องแล้ว 
         ( ตัวอักษร  ) 
 
 
(ลงชื่อ)...............................................................  (ลงชื่อ).......................................................... 
           ผู้รับเงิน               ผู้รับเงิน 
  วันที่.............................................   วันที่............................................. 
 

( โปรดอ่านค าเตือนด้านหลัง ) 
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ข้อปฏิบัติ 
 

๑. จะต้องน าใบอนุญาตนี้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ลงนามรับทราบเสียก่อน จึงจะท าการโฆษณาได้ 

๒. ต้องเก็บรักษาใบอนุญาตนี้และใบอนุญาตให้มีเพ่ือใช้ ฯ ไว้กับเครื่องในที่เปิดเผยเพ่ือสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่           
ที่จะตรวจดูได้ทุกขณะ 

๓. เมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุลงหรือถูกสั่งให้หยุดท าการโฆษณาหรือถูกเพิกถอน ซึ่งจะเป็นด้วยกรณีใดก็ตาม ต้องหยุดท า
การโฆษณาทันที 

๔. ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าตักเตือน ของพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่นี้ด้วย 

 
 

ค าบันทึกรับทราบของเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ 
   เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่นี้ได้ทราบ  ตั้งแต่วันที่.........../.........../............... 

เวลา..........................................น. 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
ต าแหน่ง.......................................................................... 

วันที่.........../.............../................ 
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ตราประจ าวัน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
๑. ใบอนุญาตเลขท่ี................................................................................ 

๒. ชื่อผู้ถือใบอนุญาต............................................................................. 

๓. เครื่องขยายเสียงเลขหมายทะเบียนที่.................................................. 

เลขหมายประจ าเครื่องที่.................................................................... 
๔. ไมโครโฟนเลขหมายทะเบียนที่........................................................... 

เลขหมายประจ าเครื่องที่.................................................................... 
๕. เครื่องบันทึกเสียงเลขหมายทะเบียนที่................................................. 

เลขหมายประจ าเครื่องที่.................................................................... 
๖. ท าการโฆษณาท่ี................................................................................  

เลขที่............................................................................ .................... 
๗. ถนน..........................................ต าบล..............................................  

๘. อ าเภอ........................................จังหวัด............................................  

....................................................น.     ถึง....................................น. 
      ๙.   ตั้งแต่เวลา  ..................................น.     ถึง....................................น. 
           .....................................................น.     ถึง................ .....................น. 

๑๐.  ตั้งแต่วันที่................../......................./.............................................  

ถึงวันที่......................./...................../..............................................  
๑๑.   เงินค่าธรรมเนียม....................................................................บาท 

 
 
                       (ลงชื่อ)..................................................................... 
        เจ้าหน้าที ่
               วันที่............./............/................... 
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(แบบ  ฆส.๑) 
กรมโฆษณาการ 

ค าร้องขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

       เขียนที่................................................................ 
      วันที่................เดือน..............................พ.ศ.................... 
 ข้าพเจ้า..........................................................................อาย.ุ.................ป ี  เชื้อชาติ...................... 
สัญชาติ...........................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่................ถนน............................ ....................... 
ต าบล.....................................อ าเภอ.............................................จังหวัด........................... ....................... 
เป็นผู้ครอบครองเครื่องขยายเสียงเลขหมายที่เบียนที่.................................... .ไมโครโฟนเลขหมายทะเบียนที่ 
.........................และเครื่องบันทึกเสียงเลขหมายทะเบียนที่.......................ขอท าค าร้องยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุ ญาตมี
ข้อความ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้เครื่องดังกล่าวมานั้น เพ่ือท าการโฆษณากิจการ........................... 
................................................................................................................................................................. 
ณ ที่..........................เลขที่............................ถนน.........................................ต าบล.................................... 
อ าเภอ.................................................จังหวัด..............................................มีก าหนด........... ...............วัน 
ตั้งแต่วันที่..............เดือน......................พ.ศ. ................ถึงวันท่ี..................เดือน........................ พ.ศ. ............ 
 ข้อ ๒  ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และเงื่อนไขว่าด้วยการควบคุมการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง ทุกประการ 
 ข้าพเจ้าได้แนบใบอนุญาตให้มีเพ่ือใช้ ฯ ซึ่งมีเลขหมายทะเบียนตามที่แจ้งไว้ในใบค าร้องนี้  
รวม.............................ฉบับ   มาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
      (ลงชื่อ).........................................................ผู้ยื่นค าร้อง  
ค าสั่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต 
............................................................................................................................. ........................................ 
        (ลงชื่อ)....................................................... 
         วันที่............./................/................ 

ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ได้ออกใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเลขที่...................................ใหไ้ปแล้ว  และได้รับเงิน
ค่าธรรมเนียม........................................บาท   ตามใบอนุญาตเลขที่..............................ไว้ถกูต้องแล้ว 
..............................................................  ( ตัวอักษร) 
      (ลงชื่อ)........................................................... 
                  วันที่............./................./............. 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คู่มือส าหรับประชาชน : การช่วยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
โทร 053-786341 ต่อ 15 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-2907263 
www.wiangsuai.com/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การพิจารณา 
การตรวจสอบเอกสาร 
-ประชาชนยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที่รับค าร้องและรายงานผู้บริหารทราบทันที 
(หมายเหตุ: -)  

5 นาท ี - 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ออกส ารวจความเสียหายเบื้องต้น 
(หมายเหตุ: -)  

20 นาท ี - 
 

3) การพิจารณา 
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับภัย 
(หมายเหตุ: -)  

0 นาท ี - 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ภาพถ่าย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) - 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดเทศบาลต าบลเวียงสรวย 145 หมู่ที ่11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180   
โทร. 053-786341 ต่อ 15 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-2907263 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การช่วยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย                               
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 1.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การช่วยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัย 30/09/2558 10:42 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การสนับสนุนน้ าอุปโภค บริโภค 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 
โทร 0-5378-6341 ต่อ 15 /  
แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18  
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
http:www.wiangsudi.com 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 ชั่วโมง 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
-  ผู้ที่ประสงค์เขียนค าร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 
-  แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทาความ
เดือดร้อนและแจ้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
(หมายเหตุ: (ส านักปลัดเทศบาลต าบลเวียงสรวย))  

1 ชั่วโมง - 
 

2) การพิจารณา 
- แจ้งผลการด าเนินการแก่ประชาชน 
(หมายเหตุ: (ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียงสรวย ))  

1 ชั่วโมง - 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 โทร 0-5378-6341 ต่อ 15 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18 
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com http:www.wiangsudi.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าร้องทั่วไป 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมายเหตุ 
-. 

 
ชื่อกระบวนงาน: การสนับสนุนน้ าอุปโภค บริโภค  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)พ.ร.บ.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การสนับสนุนน้ าอุปโภค บริโภค 30/09/2558 10:36 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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งานพัฒนาชุมชน 
คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2552 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียงสรวย หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 17 ยกเว้นหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 12  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการที่ท าการเทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ติดต่อด้วยตนเอง                 

ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) (เวน้วันหยุดราชการ) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิล าเนาณส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ 
      1.  มีสัญชาติไทย 
      2.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
      3.  มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น 
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     4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ผู้รับบ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์ อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์  
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุ
จะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 
 วิธีการ 
     1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 
     2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
     3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอ านาจ
ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

20 นาท ี ทต.เวียงสรวย  

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอ านาจ 
 

10 นาท ี ทต.เวียงสรวย  

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาที 
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14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 

 
ทะเบียนบ้านพร้อม
ส าเนา 
 

- 1 1 ชุด - 

3) 

 
สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
 

- 1 1 ชุด - 

4) 

 
หนังสือมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจให้ 
ด าเนินการแทน) 
 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อมส าเนาของ
ผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงคข์อรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย, ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย 
 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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ตัวอย่าง 
ทะเบียนเลขที่....................../2557 

 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
ผู้ย่ืนค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ  เกี่ยวข้องเป็น.............................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน  
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ)........................................................................................................ .......................................... 
หมายเลขบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ    
 
ที่อยู่...................................................................................................................โทรศัพท์.................................................... 

ข้อมูลผู้สูงอายุ                 เขียนที่.......................................................... 
       วันที่...............เดือน............................พ.ศ. ....................... 
  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ..........................................นามสกุล..................................... ............ 
เกิดวันที่.................เดือน.................................................พ.ศ. .........................อายุ.....................ปี    สัญชาติ......................  
มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านเลขที่........................................หมู่ที่..........................ชุมชน.............................................. 
ถนน.......................................................... ต าบลแม่สรวย     อ าเภอแม่สรวย    จังหวัดเชียงราย    รหัสไปรษณีย์    57180                                    
เบอร์โทรศัพท์.....(053)..........................................................มือถือ............................................................ .................... 
หมายเลขบัตรประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอ    
สถานภาพสมรส    โสด     สมรส     หม้าย      หย่าร้าง     แยกกันอยู่   อ่ืนๆ................................... 
 ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ   
 ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่  เมื่อ................................................ ..............   
                       มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
(เลือก 1  วิธี ) 
 รับเงินสดด้วยตนเอง           รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มี
สิทธิ 
ธนาคาร..........................................สาขา.................................................... เลขท่ีบัญชี......... ..................................................               
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                    ส าเนาทะเบียนบ้าน    
 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร) 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
                               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการ
เป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
(ลงชื่อ)..................................................................                     (ลงชื่อ)............................................................. 
       (..................................................................)                                         (....................................................... ......) 
            ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                              เจ้าหนา้ที่รับลงทะเบียน 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน   คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว/ 
.....................................................................................................
... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน    

- -                           -           -         

แล้ว 

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ   เนื่องจาก
.....................................................................................................
..................................................................................................... 
           
(ลงชื่อ) .............................................................  
    (...................................................................)         
                 เจ้าหน้าทีผู่้รับจดทะเบียน      
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย  
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว      
มีความเห็นดังนี้ 
   สมควรรับขึ้นทะเบียน    ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 
  
กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................ 
                         (...............................................) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................ 
                           (............................................) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................ 
                        (..................................................) 
 

 
ค าสั่ง 
        รับขึ้นทะเบียน     ไม่รับขึ้นทะเบียน     อ่ืน  ๆ ................................................................................................ 
              
                                                      (ลงชื่อ) ...................................................................... 
                                                                        (นายผล  จอมเจดีย์) 
                                                                   นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย 
 
                                                      วัน/เดือน/ปี ............................................................... 
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(ส่วนนี้ของเจ้าหน้าที่) 

ตัดตามรอยประให้ผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                                                    
 

นาย/นาง/นางสาว...........................................................นามสกุล..........................................................(สว่นนี้ของผู้ยื่นค าขอ) 
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ..............เดือน............................................พ.ศ. .......................  

 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558   กรณีผู้สูงอายุย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2558) จะต้องไปยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ อบต./เทศบาล แห่งใหม่ ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2558 เพ่ือรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



36 

 

คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
ในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 
 
หลักเกณฑ์ 
 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
               ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 
               ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
 
 วิธีการ 
 1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม  
ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณ สถานที่และ
ภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
 3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 ถนนแม่สรวย-
ฝาง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
57180/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทุกปี))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 20 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป                 
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบล           
เวียงสรวย อ าเภอ          
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบล             
เวียงสรวย อ าเภอ         
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม               
ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค าขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการ
เป็นผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคน
ไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล 
แล้วแต่กรณีการยื่นค าขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน
ดังกล่าว) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 ถนนแม่สรวย-ฝาง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 57180 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย                                  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 30/09/2558 
14:11 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่าง 
ทะเบียนเลขที่....................../2557 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจ หรือผู้ดูแลคนพิการ ลงทะเบียนแทน : ผู้ย่ืนค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ 
เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น          บิดา-มารดา          บุตร         สามี-ภรรยา        พี่น้อง                                             
      ผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบฯ 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ดูแลคน
พิการ)............................................................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประชาชน                                                                                         
ที่อยู่..............................................................................................โทรศัพท.์........................................  
  
                                       

          ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
                               ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่  เมื่อ...................................................................   
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยวิธีการต่อไปนี้ (เลือก 1  วิธี ) 
 รับเงินสดด้วยตนเอง       รบัเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้มีสิทธิ 
ธนาคาร.....................................สาขา.................................... เลขท่ีบัญชี.... ...........................................  
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน   หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่น
ค าขอฯแทน)   
 ส าเนาสมุดประจ าตัวคนพิการ  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขอรับ
เงินฝากธนาคาร) 
                                              
                       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
ทุกประการ 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ยื่นค าขอ    
        (.......................................................) 
(ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
        (...................................................) 
 

 
 

ข้อมูลคนพิการ 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 

เรียน   คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/
นางสาว/............................................................. แล้ว 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน    

-                -                       -          -                      

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ   ดังนี้
.............................................................................................
.................................................................... .....          

(ลงชื่อ) ...............................................................................  

(....................................................................) 

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย  

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้ว   มีความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับขึ้นทะเบียน    ไม่สมควรรับขึ้น
ทะเบียน  

กรรมการ  

(ลงชื่อ)............................................................ 

(....................................................) 

กรรมการ 

 (ลงชื่อ).............................................................. 

(.....................................................) 

กรรมการ 

 (ลงชื่อ).............................................................. 

(....................................................) 

 

ค าสั่ง 

        รับขึ้นทะเบียน     ไม่รับขึ้นทะเบียน     อ่ืน  ๆ 
.......................................................................................................  

     (ลงชื่อ) ...................................................................... 

                                                                      (นายผล  จอมเจดีย์) 

                นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย 

                                                   วัน/เดือน/ปี ............................................................... 
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(ส่วนนี้ของเจ้าหน้าที่) 
                     
 
ตัดตามรอยประให้คนพิการที่ย่ืนค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                                                    

ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล.........................................................

(ส่วนนี้ของผู้ยื่นค าขอ) 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.....................เดือน.....................................พ.ศ. ............................................ 

 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะได้รับเงินเบี้ย
ความพิการ  ตั้งแต่  เดือนตุลาคม  2558  ในอัตราเดือนละ 500 บาท   ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน   กรณี                 
คนพิการย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที 30 พฤศจิกายน 2558) จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ณ อบต./เทศบาลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน  2558  ทั้งนี้เพื่อเป็น
การรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ ถัดไป 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ 
ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ 
ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
 หลักเกณฑ์ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อยู่อาศั ย             
อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 
 วิธีการ 
1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ  
 3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 ถนนแม่สรวย-
ฝาง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
57180/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทุกปี))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 



44 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่น
ค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบล            
เวียงสรวย                

อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 

 
2) การพิจารณา 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคุณสมบัติ 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบล          
เวียงสรวย               

อ าเภอแม่สรวย              
จังหวัดเชียงราย 

 
3) การพิจารณา 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห์ 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน เทศบาลต าบล            
เวียงสรวย                

อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 

 
4) การพิจารณา 

จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน เทศบาลต าบล            
เวียงสรวย                

อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 

 
5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

พิจารณาอนุมัติ 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน เทศบาลต าบล            
เวียงสรวย                

อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
ที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบ
อ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 ถนนแม่สรวย-ฝาง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 57180 โทรศัพท์ 053-786341 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย                                      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     พ.ศ. ๒๕๔๘  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 30/09/2558 16:18 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, และผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้าน         
สันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
57180  โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 
ต่อ 18 อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com/              
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
 

mailto:อีเมล์%20maesuai_145@hotmail.com/
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 57180  โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18                                   
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
 ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, และผู้ป่วยเอดส์  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย                                        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ 
 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553  
2)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒, กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์              
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548, กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, และผู้ป่วยเอดส์ 
30/09/2558 15:42 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้าน   
สันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
57180 
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ ์0-5378-6341 ต่อ 18 
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
หมายเหตุ - 

 
ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2558  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยง่ดูเด็กแรกเกิด พ.ศ2558 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
01/10/2558 11:01 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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กองคลงั 
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.2499  
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กองคลังเทศบาลต าบลเวียงสรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180  โทร 053-786341 ต่อ 14  โทรสาร 
053-786341 ต่อ 18 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 25 นาท ี
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นค าขอและกรอกข้อมูล(แบบ ท.พ.) 
(หมายเหตุ: -)  

5 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

5 นาท ี - 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนพิจารณาค าขอและจดทะเบียนพาณิชย์  
(หมายเหตุ: -)  

10 นาท ี - 
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์ 
(หมายเหตุ: -)  

5 นาท ี - 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก่ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
– หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่                  จ านวน ๑ ฉบับ  
- ส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาสัญญาเช่า             จ านวน ๑ ฉบับ 
– ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานที่   จ านวน ๑ ฉบับ 
– ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่                จ านวน ๑ ฉบับ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
- หนังสือมอบอ านาจพร้อมติด 
อากรแสตมป์ ๑๐ บาท    จ านวน ๑ ฉบับ                      
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
และผู้รับมอบอ านาจ             จ านวน ๑ ฉบับ  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิ
ทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือ
รับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 
กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี แบบฟอร์ม
เอกสารแนบท้าย แบบ ทพ. 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่  
๑) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  จ านวน ๑ ชุด 
๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑ ฉบับ 
๔) กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ต้องแนบ
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้  
- หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่  จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาสัญญาเช่า    จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานที่ จ านวน ๑ ฉบับ 
– ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของ                         จ านวน ๑ ฉบับ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) เอกสารที่ใช้ ได้แก่  
1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  จ านวน ๑ ชุด 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑ ฉบับ 
4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓)  จ านวน ๑ ฉบับ 
5) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจถึงแก่กรรม  
- ส าเนาใบมรณบัตร    จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท  จ านวน ๑ ฉบับ 
6) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้  
- หนังสือมอบอ านาจพร้อมติด 
อากรแสตมป์ ๑๐ บาท    จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชา   จ านวน ๑ ฉบับ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ ๕๐ บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ ๒๐ บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

3) ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ ๒๐ บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

4) ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ    ๓๐ บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

5) ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์
ของผู้ประกอบพาณิชย์กิจรายหนึ่ง เรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

6) ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ ฉบับละ ๓๐ บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลเวียงสรวย 145 หมู่ที ่11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180   
โทร. 053-786341 ต่อ 15 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวรป์ารค์ ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 

 
ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย                                           
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์   
    (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553   
 2)ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552  
 3)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๕๓  
 4)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การก าหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535  
 5)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553  
 6)ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2530  
 7)พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 กรณีท่ีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: ไม่มี 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ 
พ.ศ.2549 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 30/09/2558 10:06 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การบริการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลเวียงสรวย 145 หมู่ที1่1 ต.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 
โทร 053-786341 ต่อ 14/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 33 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1  มกราคมของปีใดมีหน้าที่เสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น 
2.ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  ( ภ.บ.ท.5 ) 
3.ค านวนภาษีบ ารุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดิน
ประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
(หมายเหตุ: -)  

20 นาท ี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
4.แจ้งการประเมิน(ภ.บ.ท.5) 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ช าระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่  ( ภ.บ.ท. 11) 
(หมายเหตุ: -)  

30 วัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ยื่นแบบรายการภาษีแบบ   ( ภ.บ.ท. 5) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กระทรวงพาณิชย์ 

2) 
 

ค านวนค่าภาษ ี
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กระทรวงพาณิชย์ 

3) 
 

แจ้งการประเมิน ( ภ.บ.ท. 5) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กระทรวงพาณิชย์ 

4) 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ช าระเงิน และรับใบเสณ้จรับเงิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กระทรวงพาณิชย์ 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) 1.อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ  
แบ่งเป็น  34  อัตรา 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

2) 2.ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000  บาท ให้เสียภาษีดังนี้ 
ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี  70  บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

3) 3.ส่วนที่เกิน  30,000 บาท  
เสียภาษี 10,000  บาท  ต่อ   25  บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

4) ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก 
4.1  เสียกึ่งอัตรา 
4.2 ด้วยตนเองไม่เกินไร่ละ  5   บาท 
4.3 ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม  1  เท่า 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ช่องทางการร้องเรียน  กองคลัง  เทศบาลต าบลเวียงสรวย หมายเลขโทรศัพท์ 053-786341 ต่อ 14  
www.wiangsuai.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 

 
ชื่อกระบวนงาน: การบริการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อ่ืนๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ 2508 (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2553)  
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่3 
พ.ศ. 2553) 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การบริการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 29/09/2558 15:19 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลเวียงสรวย  
  โทรศัพท์: 053-786341 ต่อ14 
  โทรสาร: 053-786341 ต่อ 18 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 นาท ี
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
๑. ยื่นเอกสาร      
(หมายเหตุ: -)  

1 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

2 นาท ี - 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
ออกใบเสร็จ 
(หมายเหตุ: -)  

2 นาท ี - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

กรณีโรงเรือนรายเก่า  ให้ย่ืนแบบแจ้งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) 
พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย  (ถ้าม)ี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

กรณีโรงเรือนรายใหม่   ๑. ส าเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน   
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย  หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่ง           
ปลูกสร้าง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการเปิดด าเนินกิจการ  เช่น  หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนพาณิชย์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

สัญญาเช่าบ้าน  
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอ านาจ  (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อม
ติดอากรแสตมป์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 12.5 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบล             
เวียงสรวย โทรศัพท์. 053-786341 ต่อ 14  หรือเว็บไซต์ http:// www.wiangsuai.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อ่ืนๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ 2508 (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2553)  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่

http://www.facebook.com/PACC.GO.TH


65 

 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ.2553) 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 30/09/2558 09:18 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การบริการจัดเก็บภาษีป้าย 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  
โทร. 053-786341 ต่อ 14/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
-เจ้าของป้ายยื่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) 
-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการป้ายตาม 
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) 
-เจ้าพนักงานประเมิน แจง้ การประเมินภาษี (ภ.ป.๓) 
(หมายเหตุ: -)  

7 นาท ี กองคลัง 
 

2) การพิจารณา 
ผู้มีหน้าที่สียภาษีป้าย ช าระภาษีและรับ 
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย (ภ.ป.๗) 
(หมายเหตุ: -)  

7 นาท ี กองคลัง 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
ใบอนุญาตติดตั้งป้าย ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

ทะเบียนพาณิชย์ ฉบบั จริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้ผู้อ่ืนท าการแทน ฉบับ จริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยเป็นกับอักษรต่างประเทศ หรือ ปนกับภาพ 
และหรือเครื่องหมายอ่ืนให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตาราง 
เซนติเมตร 
(หมายเหตุ: (ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร) 
ก.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพ หรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ 
ข.ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ ใต้ หรือต ากว่าอักษร
ต่างประเทศ (ป้ายใดเมื่อค ารวนเงินต่่่กว่า 200 บาท ให้เสีย 200 
บาท))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การบริการจัดเก็บภาษีป้าย  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อ่ืนๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ) 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  1) พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การบริการจัดเก็บภาษีป้าย 29/09/2558 15:40 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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กองช่าง 
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือ ผูแจง 
ตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระท าการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ 
ที่เจาพนักงานทองถิ่นก าหนด เพ่ือท าการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว 
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดท าการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร 
นั้นเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองให 
แกผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพ่ือใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่ 
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได้ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย ถนนแม่สรวย-ฝาง 
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 57108 /โทร.053-786341/ 
www.wiangsuai.com /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นแจ้ง และเสียค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน เทศบาลต าบล              
เวียงสรวย อ าเภอ           
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน เทศบาลต าบล              
เวียงสรวย อ าเภอ              
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
 



71 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
พิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบ น.1 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน เทศบาลต าบล               
เวียงสรวย อ าเภอ            
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

แบบค าขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคาร
ที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 
หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดย
ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดเชียงราย))  

2) ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย ถนนแม่สรวย-ฝาง เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 57108 /โทร.053-786341/ www.wiangsuai.com 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /                
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม
มาตรา 32 29/09/2558 21:02 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื่่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าใสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่นที่ได้รับ
ค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ ภายใน
ก าหนดเวลาให้ขยายเลสออกไปได้อีกไม่่เเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ ได้ขยายเวลาไว้นั้ น  แล้วแต่กรณี 
  
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 
โทร. 053-786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 
ทางเว็ปไซต์ www.wiangsuai.com   
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลา 08.30 น.-16.30 น.  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารพร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  
 

2 วัน - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดนิฯ 
(หมายเหตุ: -)  

7 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร 
(หมายเหตุ: -)  

35 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

คาขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบข. 2) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้เคลื่อนย้าย
อาคารไปไว้ในที่ดิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

สาเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ
ที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสอืรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

11) 
 

รายการค านวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
12) 

 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4)  
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

13) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ .ศ .2528              
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย  เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
57180 โทร. 053-786341 ต่อ 15 โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 ทางเว็ปไซต์ 
www.wiangsuai.com  อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com ติดต่อเวลาท าการ  
ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย โทร. 053-786125 /053-786109 ติดต่อเวลาท าการ 
ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-150181  เว็ปไซต์ chiagrai.net  
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเคลื่่อนย้ายอาคาร  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 
 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเคลื่่อนย้ายอาคาร 26/01/2559 15:49 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)เทศบัญญัติเทศบาลต าบลลานสกาเรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ  พ.ศ.๒๕๕๘  
 2)กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2543  ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2543 ออกตารมความใน พ.ร.บ.สุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ.2528 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 60.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน 04/12/2558 10:39 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 
โทร. 053-786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 
ทางเว็ปไซต์ www.wiangsuai.com     
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลา 08.30 น.-16.30 น.  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน  

7 วัน - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต   (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: -)  

35 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย  
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 
กรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจา้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

หนังสอืยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
13) 

 
รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิท่ีอยู่ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนาม
ทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนักความ
ต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณการออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

14) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6  
พ.ศ.2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต             
ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

15) 
 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
17) 

 
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
24) 

 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ: -)  

 -   
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย  เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
57180 โทร. 053-786341 ต่อ 15 โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 ทางเว็ปไซต์ 
www.wiangsuai.com  อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com ติดต่อเวลาท าการ  
ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย โทร. 053-786125 /053-786109 ติดต่อเวลาท าการ 
ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-150181  เว็ปไซต์ chiagrai.net ติดต่อเวลา
ท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 28/01/2559 
09:40 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
1.1การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่ 
1) เทศบาล 
2) กรุงเทพมหานคร 
3) เมืองพัทยา 
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
1.2การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการถมดิน
โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพ้ืนที่เกินกว่า
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การ
แจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง 
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 ถนนแม่สรวย-
ฝาง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
57180/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดินตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
(หมายเหตุ: (กองช่าง เทศบาลต าบลเวียงสรวย))  

1 วัน เทศบาลต าบล              
เวียงสรวย อ าเภอ            
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา  
(กรณีถูกต้อง) 
(หมายเหตุ: (กองช่าง เทศบาลต าบลเวียงสรวย))  

5 วัน เทศบาลต าบล            
เวียงสรวย อ าเภอ             
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับ 
ใบรับแจ้ง 
(หมายเหตุ: (นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย /กองช่าง 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย))  

1 วัน เทศบาลต าบล            
เวียงสรวย อ าเภอ           
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

รายการค านวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 
เมตรขึ้นไปวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่า
ระดับสามัญวิศวกรกรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความ
สูงของเนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

11) 
 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่  
2 เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ - 

- 

12) 
 

ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 ถนนแม่สรวย-ฝาง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 57180 โทรศัพท์ 053-786341 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ 
ในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1) กฎกระทรวง  ฉบับที่  44  (พ.ศ.2538)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอทีม่ากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน 30/09/2558 16:30 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ร้อง คือ ผู่ที่มีความประสงค์จะแจ้งการรื้อบ้าน หรือแจ้งบ้านถูกท าลาย 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการรื้อถอน หรือบ้านถูกท าลาย 
3. เงื่อนไข (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า การแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง สอบสวน พยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน (2) กรณีท่ีมีความซับซ่่อน หรือข้อสงสัยในแนววทางการปฏิบัติ ข้อ
กฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้ส านักทะเบีนกลางภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง ) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด 
เพ่ือส่งให้ส านักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 
โทร. 053-786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 
ทางเว็ปไซต์ www.wiangsuai.com   
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลา 08.30 น.-16.30 น.  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 20 นาท ี
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

10 นาท ี - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาท ี - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย  เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
57180 โทร. 053-786341 ต่อ 15 โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 ทางเว็ปไซต์ 
www.wiangsuai.com  อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com ติดต่อเวลาท าการ 
ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย โทร. 053-786125 /053-786109 ติดต่อเวลาท าการ 
ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-150181  เว็ปไซต์ chiagrai.net ติดต่อเวลา
ท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1) ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร  พ.ศ.2535   
   (รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2551)  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร                 
พ.ศ.2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2551 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 



97 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทาลาย 29/01/2559 09:39 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  หรือรื้อถอน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลต าบลเวียงสรวย   ต าบลแม่สรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือรื้อถอน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองช่าง เทศบาลต าบลเวียงสรวย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: การอนุญาต  
5. กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียงสรวย หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 17  
     (ยกเว้นหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่สรวย) 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
9. ข้อมูลสถิติ  
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 2 ราย  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 3 ราย  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 1 ราย  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.4/15967 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2558 

หนังสืออ าเภอแม่สรวย ที่ ชร 1118.1/1620 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลเวียงสรวย  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เทศบาลต าบลเวียงสรวย                

อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 053-786341 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (วันเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
    -ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528) ออกตามความ  

 ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
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แบบ ข.1 
ค าขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน 

 
 

          เขียนที่................................................... 
         วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................................... 
  ข้าพเจ้า....................................เจ้าของอาคาร หรือตัวแทนบ้านเลขท่ี.............หมู่ที่ .........ถนน............... ........ 
ต าบล......................อ าเภอ..................จังหวัด.......................................โทรศัพท์............................ .................. 
เป็นนิติบุคคลประเภท...........................จดทะเบียนเมื่อ....................................... เลขที่ทะเบียน........................... 
มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่....................หมู่ที่..............ถนน...........................ต าบล..................อ าเภอ... .................... 
จังหวัด.............โดยมีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตอยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่.........ถนน......................... 
ต าบล..............................อ าเภอ..................................จังหวัด............................................. .......................... 
 
  ขอยื่นค าขอรับอนุญาต.......................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
1.) ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  ที่.................หมู่ที่.....................ถนน...........................  

ต าบล..................อ าเภอ............................จังหวัด.............................โดย.........................เปน็เจ้าของอาคารในที่ดิน 
โฉนดที่ดิน/นส.3/สค.1 เลขท่ี......................เป็นที่ดินของ............................................................... .... 

2.) เป็นอาคาร 2.1 ชนิด.........................จ านวน..................เพ่ือใช้เป็น...................................................... 
   โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถ จ านวน..........................คน 

    2.2 ชนิด.........................จ านวน..................เพ่ือใช้เป็น.................... 
    โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถ จ านวน..........................คน 
    2.3 ชนิด.........................จ านวน..................เพ่ือใช้เป็น................... 
    โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถ จ านวน..........................คน 
 
    ตามผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ
ค านวณ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
3. มี.........................................เปน็ผู้ควบคุมงาน และมี.....................................เป็นผู้ออกแบบค านวณก าหนดแล้วเสร็จ
...............วัน(......................................................................) นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
หมายเหตุ 1. ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า 
           2. ใส่เครื่องหมาย /ในช่อง     หน้าข้อความที่ต้องการ 
5. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
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ล าดับ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ จ านวนชุด จ านวนแผ่น หมายเหตุ 
1 ค าขออนุญาต (ข.1)    
2 ส าเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่..................    
3 แบบแปลน รายการประกอบแบบก่อสร้าง    
4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต    
5 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต    
6 หนังสือมอบอ านาจ    
7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ    
8 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอ านาจ    
9 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน    
10 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน    
11 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างผนังรวม    
12 ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน    
13 ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าอาคาร    
14 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
15 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ    
16 ใบรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 
   

17 ใบรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีสถาปัตยกรรม พ.ศ.2505 

   

18 รายการค านวณ    
19 ใบรับรองการควบคุมงานพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสถาปัตยกรรม 
   

20 อ่ืนๆ...........................................................    
 

หมายเหตุ 
 ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 
 
ลงชื่อ............................................ผู้ขออนุญาต     ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับ 
      (.........................................)                                 (.........................................) 
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หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ จะอนุญาตหรือไม่ขยายเวลา ภายในวันที่........................................................... 
ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.............................................เป็นเงิน...........................................บาท 
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เป็นเงิน............................................ เป็นเงิน.................................. .........บาท 
รวมเป็นเงิน.........................................บาท (.........................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่......................เลขที่.................ลงวนัที่...................เดือน....................... ....พ.ศ..................... 
ออกใบอนุญาตแล้ว เลขท่ี..............................ออกให้ ณ วันที่.......................เดือน..........................พ.ศ......................  
 
       (ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับ 
                                   (............................................) 

รายงานการขอตรวจสอบสถานที่ท่ีขออนุญาต ก่อสร้าง,ดัดแปลงอาคาร, รื้อถอนอาคาร 
ผังบริเวณปลูกสร้างอาคารของ................................................................................................... ..........ผู้ขออนุญาต 
เลขที่รับ....................................................วันที่.................................................................... .................................. 
ปลูกสร้างที่ถนน............................................ใกล้บ้านเลขท่ี....................... ...............ใบโฉนดที่ดินเลขที่...................... 
เป็นอาคารประเภท...........................................จ านวน.......................หลัง  เพ่ือใช้เป็น..................... .......................... 
ตรวจวันที่.................................................................................เวลา........................................................................  
นาย/นาง/นางสาว..........................................ผู้ชี้สถานที่ให้ตรวจ  เกี่ยวข้องเป็น................................. ..กับผู้ขออนุญาต 
 
1. บันทึกการตรวจสถานที่เพื่อขออนุญาต 

1.1 ขนาดกว้างยาวของที่ดินถูกต้องตามผังบริเวณขออนุญาตหรือไม่............................................................. 
และถูกต้องตามหนังสือยินยอมฯ (ถ้ามี) หรือไม่...................................................................................... 

1.2 ทางสาธารณะที่ติดต่อกับที่ดินเขตทางกบ้างเท่าไร......................เมตร เป็นถนนชนิดใด............................ 
.......................................................................และเขตถนนกว้างเท่าใด................... ............................ 

1.3 มีทางน้ าสาธารณะเป็น.........................................ที่จะระบายน้ าให้ออกจากอาคารหรือไม่...................... 
1.4 ที่ดินมีสภาพอย่างไร 

ระดับดินโดยเฉลี่ยอยู่ต่ ากว่าระดับถนนสาธารณะเท่าใด.............................................................เมตร 
ก. ถ้าเป็นที่มีคูน้ าอยู่ด้วย น้ าลึกจากระดับดินเท่าใด.................................................................เมตร  
ข. ถ้าเป็นที่ถมแกล้ว ได้ถม.................................สูงจากระดับดินเดิมเท่าใด...............................เมตร 

1.5 อาคารที่ขออนุญาตได้ปลูกสร้างไปแล้ว หรือไม่.............................ถ้าสร้างไปแล้วถึงไหน..................... 
ถูกต้องตามแบบขออนุญาตหรือไม่................................................................................................. .. 

1.6 อาคารที่ปลูกสร้างไปแล้วรุกล้ าที่สาธารณะหรือไม่..............................................................................  
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................นายตรวจ/ช่างตรวจ 
      (............................................) 
     (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ชี้เขต 
      (............................................) 
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บันทึกการตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร 
2. ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม 

เรียน ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ได้ท าการตรวจสอบ ผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และเอกสารการขอ
อนุญาตของ นาย/นาง/นางสาว.........................................ตามเลขรับที่...........วันที่...............เดือน........... ....พ.ศ
............. 
เพ่ือก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร เป็นอาคารชนิด.............................................จ านวน............... 
ณ ถนน.....................โดยมีผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน..........ชุด ชุดละ.............แผ่น 
มีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้ 
ล าดับ รายการ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 

1 เอกสารประกอบการขออนุญาต    
2 ผังบริเวณ    
3 แบบแปลน    
4 รายการประกอบแบบแปลน    

   สรุปผลการตรวจสอบ................................ประเภทของอาคาร.....................ความสูงขออาคาร..........เมตร 
 พ้ืนที่อาคารรวม..............................ตร.ม.ๆละ...............บาท   เป็นเงิน..............................................บาท 
 พ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ถนน..........ตร.ม.ๆละ...............บาท   เป็นเงิน..............................................บาท 
 พ้ืนที่ป้าย.......................................ตร.ม.ๆละ...............บาท   เป็นเงิน..............................................บาท 
 เขื่อน,รั้ว,ก าแพง,ท่อน้ า,รางน้ า.........เมตรๆละ...............บาท   เป็นเงิน...............................................บาท 
 ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต.............................................    เป็นเงิน...............................................บาท 
 ค่าธรรมเนียมออกใบรับรอง/ค าขอ......................................    เป็นเงิน...............................................บาท 
 ควร.....................โดยให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงิน...............................................บาท 
           ตัวอักษร (.............................................................) 
   ลงชื่อ.................................................หวัหน้างานสถาปัตยกรรม 
          (................................................) 

3. ตรวจสอบงานวิศวกรรม 
         ได้ท าการตรวจสอบการค านวณก่อสร้างอาคารประเภท............................................................................  
ของ นาย/นาง/นางสาว......................................ก่อสร้างอาคาร ณ........................มีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้ 
3.1 ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง......................................................................... 
3.2 วิศวกรผู้ค านวณมีสิทธิค านวณตาม พ.ร.บ.ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2505............................... 
3.3 ได้ตรวจสอบแบบโครงสร้างควรให้แก้ไขดังนี้......................................................................................   

                             (ลงชือ่).................................................หวัหน้างานวิศวกรรม 
                                    (...............................................) 
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4. การตรวจสอบด้านแผนที่ภาษีและการเสียภาษี 
 4.1 รหัสที่ดิน............................ 
 4.2 การช าระภาษี   ช าระแล้ว 
     ยังไม่ได้ช าระภาษี 
 
      ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ 
             (................................................) 

5. การตรวจสอบด้านผังเมือง 
   ได้ตรวจสอบแบบแปลน ตามแผนผังด้านการผังเมือง ตาม พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องปรากฏว่า 
       ถูกต้อง  ควรอนุญาต 
       ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข.............................................................................. 
       อ่ืนๆ..................................................................................................  

 
      ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ 
             (................................................) 

6. เรียนหัวหน้ากองช่าง 
  ได้ตรวจสอบแบบแปลน แผนผังรายการและเอกสารโดยละเอียดแล้ว ปรากฏว่า 
       ถูกต้อง  ควรอนุญาต 
       ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข.............................................................................. 
       อ่ืนๆ..................................................................................................  

 
      ลงชื่อ............................................หวัหน้างานควบคุมอาคาร 
          (................................................) 

7.  เรียนปลัดเทศบาล 
  ............................................................................................................................. ........................................... 
  ............................................................................................................................. ........................................... 
  ............................................................................. ...........................................................................................  

      ลงชื่อ............................................หวัหน้ากองช่าง 
                    (................................................) 

8.  เรียน นายเทศมนตรี 
  ............................................................................................................................. ........................................... 
  ................................................................................... .....................................................................................  
  ............................................................................................................................. ........................................... 

      ลงชื่อ............................................ปลัดเทศบาล 
             (................................................) 
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9.  ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) 
  ........................................................................... .............................................................................................  
  ............................................................................................................................. ........................................... 
  ............................................................................................................................. ........................................... 

      ลงชื่อ............................................นายกเทศมนตรี 
             (................................................) 

  ............................................................................................................................. ........................................... 
   
ส าหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1. เจ้าหน้าที่ธุรการงานควบคุมอาคารได้ชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวไป
แก้ไขข้อบกพร่องให้ผู้อื่นรับคืนไปแล้ว และจะน ามายื่นเสนอใหม่ในวันที่
................................. 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้ยื่นขออนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ       ลงชื่อ.........................................ผู้ยื่นขอ 
       (..........................................)     (..........................................) 
วันที่...............................................           วันที่............................................... 
 

2. ผู้ขออนุญาตได้น าหลักฐานและเอกสารที่แก้ไขแล้ว  ส่งคืนเมื่อวันที่............................... 
 
    ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

             (..........................................) 
       วันที่............................................... 

 
13. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
ล าดับ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ จ านวนชุด จ านวนแผ่น หมายเหตุ 

1 ค าขออนุญาต (ข.1)    
2 ส าเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่..................    
3 แบบแปลน รายการประกอบแบบก่อสร้าง    
4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต    
5 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต    
6 หนังสือมอบอ านาจ    
7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ    
8 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอ านาจ    
9 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน    

10 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน    
11 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างผนังรวม    
12 ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน    
13 ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าอาคาร    
14 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
15 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ    
16 ใบรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 
   

17 ใบรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีสถาปัตยกรรม พ.ศ.2505 

   

18 รายการค านวณ    
19 ใบรับรองการควบคุมงานพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสถาปัตยกรรม 
   

20 อ่ืนๆ...........................................................    
 
15. ค่าธรรมเนียม 

ข้อ 1 ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้ 
 (1) ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
(4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท  
(5) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท  
(6) ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท  
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท  
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ข้อ 2 ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้  
(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
(4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท  

ข้อ 3 ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารส าหรับการ ก่อสร้างหรือส าหรับส่วนที่มีการ
ดัดแปลง ดังนี้  

(1) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร แต่ละชั้นรวมกัน  
     ตารางเมตรละ 0.50 บาท  
(2) อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ 

ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท  
(3) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน  

ตารางเมตรละ 4 บาท  
(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อ หนึง่ตารางเมตร  

ให้คิดตามพ้ืนที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท  
(5) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ส าหรับ อาคารที่ก าหนด 

ตามมาตรา 8(9) ให้คิดตามพ้ืนที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ  
0.50 บาท ในกรณีที่พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  
ส าหรับอาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8(9) อยู่ในอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียม 
การตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก  

(6) ป้าย ให้คิดตามพ้ืนที่ของป้าย โดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท  
(7) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ า รั้วหรือก าแพง รวมทั้งประตูรั้ว 
     หรือก าแพง ให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเศษ 

ของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง ขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ในการคิดความสูง
ของอาคารเป็นชั้น ให้นับจ านวนชั้นของพ้ืนอาคารที่บุคคลเข้าใช้สอยได้ ยกเว้นพ้ืนชั้นลอย ในการคิดความสูง
ของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคา หรือส่วนของ อาคารที่สูงที่สุด ในกรณีที่อาคารมีพ้ืนชั้น
ลอย ให้คิดพ้ืนชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพ้ืนอาคาร ในการคิดค่า ธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย  

ข้อ 4 ให้อาคารดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามข้อ 1 การต่ออายุ 3 ใบอนุญาตตามข้อ 2 
และการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามข้อ 3  

(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์  
(3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้ เพ่ือสาธารณประโยชน์  
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุม การก่อสร้างไว้แล้ว
โดยเฉพาะ  
(5) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้น ตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ  
(6) อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ  
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(7) อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร ซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูง ไม่เกินเก้าเมตร และ 
มีก าหนดเวลารื้อถอน  
(8) อาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร และไม่ใช่อาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 และมีก าหนดเวลา รื้อถอน 

16. ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ค าขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  หรือรื้อถอน 
17. หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่พิมพ์  
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลเวียงสรวย 
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาล   ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 
โทร. 053-786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 
ทางเว็ปไซต์ www.wiangsuai.com   
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ 
 เวลา 08.30 น.-16.30 น.  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (หยุดวันเสาร-์อาทิตย์ และวันนักขตฤกษ์))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 นาท ี
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: (เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย))  

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร 
 

1 ชั่วโมง - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: (ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย))  

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: (เทศบาลต าบลเวียงสรวย))  

20 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับท าการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน - 
 

5) การพิจารณา 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 
 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับใบอนุญาต
และมีการด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลผ่าน
การฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามท่ีเทศบัญญัติ ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

 -   
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาล   ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย  เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย      
จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-786341 ต่อ 15 โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 ทางเว็ปไซต์ 
www.wiangsuai.com  อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com ติดต่อเวลาท าการ                      
ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัด    ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-150181  เว็ปไซต์ chiagrai.net 
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

3) อ าเภอ  ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย โทร. 053-786125 /053-786109  
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
 
 
 
 
 
 



112 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 2) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550   
 3) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551   
 4) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 15.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
07/01/2559 11:23 
 

 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

                        Backend.info.go.th  
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร  
(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11  
บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 57180 
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18 
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 25 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (พ้ืนที่เกิน 200  
ตร.ม.) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  
 

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข / เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และยื่นค าขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นดว้ย 
(หมายเหตุ: -)  
 

1 ชั่วโมง - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -)  

15 วัน - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต / ค าสั่งไม่อนุญาต 1.กรณี
อนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 2.กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: -)  

5 วัน - 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต) ผู้ขออนุญาตมา
ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
พร้อมรับใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

5 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาตผู้ช่วยจาหน่ายอาหารและผู้ปรุง
อาหาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามเทศบัญญัตเทศบาลต าบลเวียงสรวย เรื่อง สถานที่
จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 57180 โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18  
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย โทร.053-786109, 053-786125 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.)  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550   
 2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551   
 3) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 4) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงสรวย เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553  
 5) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร (พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.) 01/10/2558 10:04 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าหรือในที่ทางสาธารณะ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 ถึง 15 นาท ี
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: (เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย))  

15 นาท ี - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

แผนที่โดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรสุขภิบาล
อาหาร (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามท่ีท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

 -   
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงาน เทศบาลตบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180  
โทร.053-786341 ต่อ 15, โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 ทางเว็ปไซต์ www.wiangsuai.com   
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
(หมายเหตุ: (ติดต่อเวลาท าการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.))  

2) ศุนย์ด ารงธรรม อ าเภอแม่สรวย จ่่งหวัดเชียงราย 57180 โทร 053-786125/053-786109 
(หมายเหตุ: (ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.30 น.  ))  

3) ศูนยด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย โทร. 053-150181 เว็ปไซต์ www.chiagrai.net 
(หมายเหตุ: (เวลาท าการ 08.30 น.-16.30 น. จันทร์ - ศุกร์))  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
เป็นไปตามที่ท้องถิ่นก าหนด 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าหรือในที่ทางสาธารณะ  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550   
 2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551   
 3) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2550 
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าหรือในที่ทางสาธารณะ 
07/01/2559 10:07 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาล   ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 
โทร. 053-786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 
ทางเว็ปไซต์ www.wiangsuai.com   
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลา 08.30 น.-16.30 น.  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: -) 
 

1 ชั่วโมง - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -)  

20 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน - 
 

5) การพิจารณา 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ีได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด าเนินกจิการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดย
มีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการก าจัดมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

6) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ควบคุม
ก ากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อย 2 คน           
1) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุขสุขาภิบาลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง          
2) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชการวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาลวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 

- 

7) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอยท่ัวไป
ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 
(ตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
8) 

 
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: (หรือตามท่ีกฎหมายท้งถิ่นก าหนด))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาล  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย  เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-786341 ต่อ 15 โทรสาร 053-786341 ต่อ 18  
ทางเว็ปไซต์ www.wiangsuai.com  อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com  
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัด  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-150181   
เว็ปไซต์ chiagrai.net ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

3) อ าเภอ  ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย โทร. 053-786125 /053-786109  
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

mailto:maesuai_145@hotmail.com
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย
ทั่วไป 08/01/2559 16:02 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 
โทร. 053-786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 
ทางเว็ปไซต์ www.wiangsuai.com   
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลา 08.30 น.-16.30 น.  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8.3 ถึง 16.3 วันท าการ 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
       กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
    กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -)  

30 วัน - 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
        มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่  ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รบัใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
        แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 
 
(หมายเหตุ: -)  

4 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด าเนินกจิการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดย
มีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดสิ่งปฏิกูล            
ฉบับจริง 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการเกบ็ขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ ฉบับจริง 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑ์ที่
ท้องถิ่นก าหนด) ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ฉบับจริง 0 ฉบับ  
ส าเนา 1 ฉบับ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนสิ่ง
ปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: (หรือตามท่ีกฎหมายท้องถิ่นก าหนด))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาล   ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย  เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-786341 ต่อ 15 โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 ทางเว็ปไซต์ 
www.wiangsuai.com  อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com ติดต่อเวลาท าการ  
ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

2) อ าเภอ  ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย โทร. 053-786125 /053-786109  
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

3) จังหวัด    ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-150181   
เว็ปไซต์ chiagrai.net ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
ยังไม่มีแบบฟอร์มให้กรอก 
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ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550  
 2)การรับช าระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
  พุทธศักราช  2535   เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554  
 3)การสาธารณสุข พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิงปฏิกูล
และมูลฝอย 07/01/2559 14:16 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาล   ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 
โทร. 053-786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 
ทางเว็ปไซต์ www.wiangsuai.com   
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลา 08.30 น.-16.30 น.  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -)  

20 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน - 
 

5) การพิจารณา 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ในกรณีที่
มีสถานีขนถ่าย) หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยหนึ่งคน (คุณสมบัติส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์
ด้านสาธารณสุขสุขาภิบาลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้าน
ใดด้านหนึ่ง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด าเนินกจิการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดย
มีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

แผนการด าเนินงานในการเกบ็ขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายท่ี
อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ (ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปี            
ของผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนมูลฝอย
ติดเชื้อ 
ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีอัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุ
ใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
ฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: (ตามท่ีท้องถิ่นก าหนด) 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาล   ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย  เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-786341 ต่อ 15 โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 ทางเว็ปไซต์ 
www.wiangsuai.com  อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com ติดต่อเวลาท าการ  
ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัด    ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-150181  เว็ปไซต์ chiagrai.net 
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

3) อ าเภอ  ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย โทร. 053-786125 /053-786109 ติดต่อเวลา
ท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชือ่แบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
เป็นไปตามที่ท้องถิ่นก าหนด 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 2)พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550   
 3) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551   
 4) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 5)กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  
และขนมูลฝอยติดเชื้อ 07/01/2559 13:18 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งหอพักและผู้จัดการหอพัก 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
เลขที่ 145 หมู่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 57180 
โทร. 053-786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 
ทางเว็ปไซต์ www.wiangsuai.com   
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
ติดต่อเวลาท าการ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลา 08.30 น.-16.30 น.  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ประกอบกิจการยื่นคาร้อง พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด 
(หมายเหตุ: (ขั้นที่ 1-2 รวมกัน) 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือดาเนินการ 
(หมายเหตุ: (ขั้นที่ 1-2 รวมกัน 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบประวัติผู้ประกอบกิจการโดยสถานีตารวจท้องที่ 
(หมายเหตุ: (นับตั้งแต่วันที่ส่งหนังสือ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทของสถานีตารวจในพื้นที่) 
(หมายเหตุ: -)  

35 วัน - 
 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ/อาคาร กรณีถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: ( ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น) 
(หมายเหตุ: -)  

30 วัน - 
 

5) การพิจารณา 
การพิจารณา 
- การแจ้งออกใบอนุญาต/ไม่อนุญาต 
- เสนอนายทะเบียนลงนามอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

7 วัน - 
 

6) การพิจารณา 
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: (ขั้นตอนที่ 5-6 รวมกัน) 
(หมายเหตุ: -)  

7 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหอพักหรือเอกสารแสดงว่า          
ผู้ขอรับใบอนุญาต มีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักเช่น โฉนดที่ดิน/สัญญา
เช่า/สัญญาซื้อขาย/ใบอนุญาตก่อสร้าง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)           
ฉบับจริง 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบบั หมายเหตุ (กรณีเป็นส าเนาให้
เซ็นชื่อรับรองส าเนาด้วย) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงว่าตนมีคุณสมบัติตามมาตรา 
35 (แบบ พ.๑ – ๑๐) ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ 
(กรณีเป็นส าเนาให้เซ็นชื่อรับรองส าเนาด้วย) 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

ระเบียบประจ าหอพัก ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ - 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคารที่จะใช้เป็นหอพัก ฉบับจริง 0 
ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีเป็นส าเนาให้เซ็นชื่อรับรอง
ส าเนาด้วย) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็น
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อ
ใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
ฉบับจริง 0 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีเป็นส าเนาให้
เซ็นชื่อรับรองส าเนาด้วย) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
 
 



138 

 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาต/ต่อใบอนญุาตจัดตั้งหอพักและผู้จัดการหอพัก  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
  1) หอพัก พ.ศ.๒๕๕๘  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งหอพักและผู้จัดการหอพัก 
02/02/2559 09:28 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอยื่นเรื่องขออนุญาตทิ้งขยะมูลฝอย 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักปลัเทศบาลต าบลเวียงสวรย 145 หมู่ที1่1 ต.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053-786341 ต่อ 18  www.wiangsuai.com/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
การตรวจสอบเอกสาร 
-ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง - 
 

3) การพิจารณา 
การพิจารณา 
-เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 

20 วัน - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: -)  

4) การพิจารณา 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า
การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน - 
 

5) การพิจารณา 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้รับ
ใบอนุญาตและมีการด าเนินกจิการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดย
มีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แผนการด าเนินงานในการเกบ็ขนสิ่งปฏิกูลที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการบริหารจัดการ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ
ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล (ตามหลักเกณฑ์ที่
ท้องถิ่นก าหนด) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงสรวยเรื่องการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักปลัดเทศบาลต าบลเวียงสรวย 145 หมู่ที ่11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180  
โทร 053-786341 ต่อ 15  www.wiangsuai.com 
(หมายเหตุ: -)  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอยื่นเรื่องขออนุญาตทิ้งขยะมูลฝอย  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอยื่นเรื่องขออนุญาตทิ้งขยะมูลฝอย 30/09/2558 11:19 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ 
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซ่ึงมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตาราง
เมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งทั้งนี้ผู้ขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งสามารถด าเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นค าขอโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการแจ้งตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ ส านักปลัดเทศบาลส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงสรวย) 
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 ถนนแม่สรวย-
ฝาง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
57180/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค าขอแจ้งจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 
ตารางเมตรพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี เทศบาลต าบล 
เวียงสรวย อ าเภอ 
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง 
(หมายเหตุ: -)  

30 นาท ี เทศบาลต าบล 
เวียงสรวย อ าเภอ  
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอ
แจ้งแก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการ

1 ชั่วโมง เทศบาลต าบล 
เวียงสรวย อ าเภอ           
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน 7 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย 
(หมายเหตุ: -)  

 

4) - 
ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด 
     1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบเพ่ือมารับหนังสือรับรองการแจ้ง 
     2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด 
แจ้งค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นสุดแก่ผู้แจ้งทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิการอุทธรณ์ 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน เทศบาลต าบล         
เวียงสรวย อ าเภอ            
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
 

5) - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งออกหนังสือรับรอง 
การแจ้ง) 
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแจ้งมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)  
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ เทศบาลต าบล           
เวียงสรวย อ าเภอ             
แม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 

- 

5) 
 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 

- 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
  
 

2) พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 11-25 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

3) พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 26-50 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
  
 

4) พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 51-100 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
  
 

5) พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 101-200 ตารางเมตร 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 ถนนแม่สรวย-ฝาง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 57180 โทรศัพท์ 053-786341 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่ 
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงสรวย เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553  
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 



149 

 

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงสรวย เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2553 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 30/09/2558 11:25 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 ตั้งอยู่เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 
โทร 0-5378-6341 ต่อ 15 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 
18 อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
http:www.wiangsudi.com 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อม 
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น)))  

15 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหาก 
ไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอ 
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
 

1 ชั่วโมง - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไม่ส่ง 
เอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและเอกสารพร้อมแจ้งเป็น 
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539))  

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก 
ใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนดภายใน30 วันนับแต่วันที่เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน (ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535  
มาตรา 56 และพ.ร.บ.วิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557))  

20 วัน - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่))  

8 วัน - 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต)แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ 
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ)))  

1 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ – 
 

- 



152 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่ มีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการ) 

- 

4) 
 

หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติ บุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด)) 

- 

5) 
 

ส าเนาใบอนุญาตตาม กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนา
ใบอนุญาตสิ่ง ปลูกสร้างอาคารหรือ หลักฐานแสดงว่าอาคาร นั้น
สามารถใช้ ประกอบการได้ตาม กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุม
อาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ ((เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด)) 

- 

6) 
 

แผนที่โดยสังเขปแสดง สถานที่ตั้งตลาด 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (( เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด)) 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์ของ ผู้ขายของและผู้ช่วยขาย ของในตลาดหรือ 
หลักฐานที่แสดงว่าผ่าน การอบรมเรื่อง สุขาภิบาลอาหารตาม 
หลักสูตรที่ท้องถิ่น ก าหนด 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ ((เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด)) 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 โทร 0-5378-6341 ต่อ 15 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18 
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com http:www.wiangsudi.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /              
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตจัดตั้งตลาด  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550   
 2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551   
 3) พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 30/09/2558 11:08 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
ไม่มีข้อมูลขอบเขตการให้บริการ 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) สายตรง 053-786341 
(หมายเหตุ: (ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ถนนแม่สรวย - ฝาง 
ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180  
โทรศัพท์ 053786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053786341 ต่อ 18 
E-mail: maesuai_145@hotmail.com  และ  
ทางเว็ปไซต์ https://www.wiangsuai.com 
 

https://www.wiangsuai.com/
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  1)พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 1.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 11/05/2560 
14:10 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 
053-786341 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนดและส่งเรื่องให้ส านัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
(หมายเหตุ: -)  

1 ถึง 1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

27 ถึง 27 วัน - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

2 ถึง 2 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

กรมการปกครอง 



158 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักบริหารการทะเบียน 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ    (แบบธพ.น.๖) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณี
สูญหาย) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ถูกท าลายในสาระส าคัญ (กรณีถูก
ท าลายและอ่ืนๆ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
57180 เบอร์โทรศัพท์ 053-786341 ต่อ 15 
(หมายเหตุ: -)  

2) เทศบาลต าบลเวียงสรวย สายตรง ถึง นายกเทศมนตรี 053-786341 ต่อ 11 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 053-786341 ต่อ 16 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
  1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ  
  ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 25562)ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการ  
  ควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  
  พ.ศ. 2556  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิง 29/09/2558 09:02 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  
(ระยะที่ 1 ขั้นตอนอออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180  
โทร. 053-786341 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ รับคาขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐาน ที่กาหนด และส่งเรื่องให้สานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน กรมธุรกิจพลังงาน 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

27 วัน ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

คาขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.๕) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมธุรกิจพลังงาน 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ส าเนาหนังสือแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้รับโอนใบอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

8) 
 

ส าเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-786341 ต่่อ 15 
(หมายเหตุ: -)  

2) เทศบาลต าบลเวียงสรวย ตั้งอยู่เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 57180 โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18  
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบค าขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  
พ.ศ.๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมายเหตุ 
- 
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ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนอออกค าสั่งรับค าขอรับ
ใบอนุญาต)  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการ
อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน   
(ระยะที่ 1 ขั้นตอนอออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 29/09/2558 19:11 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 
โทร.053-786341 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือค าขอและตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนดและส่งเรื่อง
ให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน ้ามัน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน กรมธุรกิจพลังงาน 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - สถานที่และ
สิ่งก่อสร้าง - ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามันระบบท่อน ้ามันและ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย - เอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

27 วัน ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ผลการทดสอบถังเก็บน ้ามันระบบท่อน ้ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาต
ท าทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือ
ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยส าเนาแผนผังท่ีได้รับอนุญาตท าสิ่ง
ล่วงล ้าล าน ้า 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาทุกหน้า) 

- 

3) 
 

ส าเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาทุกหน้า) 

- 

4) 
 

อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน ้ามันเป็นไปตามข้อ 
62 ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ต าบลแม่สรวย 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 โทร. 0-5378-6341 ต่อ 15 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18 
อีเมล์ maesuai_145@hotmail.com http:www.wiangsudi.com 
(หมายเหตุ: -)  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที๒่สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) การแจง้การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  
2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  
3) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว  

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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4) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ.2556  
5) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว  
6) การขออนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540  
7) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ 

ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2557  
8) พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2550  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2550 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  
(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 30/09/2558 09:45 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้าน
สันเครือฟ้า ถนนแม่สรวย-ฝาง ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 57180 โทรศัพท์ 053786341 ต่อ 15 
โทรสาร 053786341 ต่อ 18/ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวัน นขัตฤกษ))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์รับข้อร้องเรียนเทศบาลต าบลเวียงสรวย เลขท่ี 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ถนนแม่สรวย-ฝาง          
ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 โทรศัพท์ 053-786341 ต่อ 15  
โทรสาร 053-786341 ต่อ 18 E-mail: maesuai_145@hotmail.com  และ  
ทางเว็ปไซต์ https://www.wiangsuai.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
 1) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วย  
     การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2544  
 2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  2  สถานที่ยื่นแบบค าขอ 
     และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3  พ.ศ.2556  
 3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ 
     ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2557  
 4) พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลง  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2550  
 5) พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พืน้ที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการ
อนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
11/05/2560 11:27 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตท ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียงสรวย   ต าบลแม่สรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตท ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเวียงสรวย (งานสาธารณสุข) 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: การอนุญาต  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1. พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5 / 2538  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียงสรวย หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 17  (ยกเว้นหมู่ที่5 และหมู่ท่ี 12 

เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่สรวย) 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน   5  ราย  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 5 ราย  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.4/15967 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2558 

หนังสืออ าเภอแม่สรวย ที่ ชร 1118.1/1620 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลเวียงสรวย  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เทศบาลต าบลเวียงสรวย   

อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 053-786341 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (วันเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 - 
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อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
ท้ายเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2535 

ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม 
1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

1.1 การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 

ก. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  ตั้งแต่ 1 ตัว แต่ไม่เกิน 5 ตัว 

ก. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  ตั้งแต่ 5 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว 

ข. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  ตั้งแต่ 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว 

ค. การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  ตั้งแต่  40 ตัวขึ้นไป 

1.2 การเลี้ยงสุกร 

ก. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 1 ตัว  แต่ไม่เกิน 5 ตัว 

ข. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 5 ตัว  แต่ไม่เกิน 20 ตัว 

ค. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 20 ตัว  แต่ไม่เกิน 40 ตัว 

ง. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 40  ตัว  แต่ไม่เกิน 100 ตัว 

จ. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 100 ตัว  แต่ไม่เกิน 500 ตัว 

ฉ. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ 500 ตัว  ขึ้นไป 

1.3 การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ 

1.3.1 การเลี้ยงห่าน เป็ด 
ก. การเลี้ยงห่าน เป็ด ตั้งแต่ 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 

ข. การเลี้ยงห่าน เป็ด ตั้งแต่ 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 

ค. การเลี้ยงห่าน เป็ด ตั้งแต่ 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 

ง. การเลี้ยงห่าน เป็ด ตั้งแต่  1,000 ตัวขึ้นไป 

      1.3.2  การเลี้ยงไก่ 
       ก.   การเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 
       ข.   การเลี้ยงไก่ตั้งแต่ 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 
       ค.  การเลี้ยงไก่ตั้งแต่ 1,000 ตัว ขึ้นไป 
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1.4 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ านม 

ก.  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม เกินกว่า 6 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 

ข. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม ตั้งแต่ 20 ตัว แตไ่ม่เกิน 40 ตัว 

ค. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านมตั้งแต่ 40 ตัวขึ้นไป 
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3. 

1.5 การเลี้ยงปลา 
      ก.  การเลี้ยงปลา ไม่เกิน 1,000 ตวั 
      ข.  การเลี้ยงปลา ตั้งแต่ 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 
      ค. การเลี้ยงปลา ตั้งแต่ 5,000 ตัวขึ้นไป 
1.6 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ 
จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์ 
2.1 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
    ก. การใช้เครื่องจักร 
     ข. การไม่ใช้เครื่องจักร 
2.2 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
2.3 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยั้งมิได้แปรรูป 
2.4 การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
2.5 การสะสมหรือการล้างครั่ง 
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
3.1  การผลิตเนย เนยเทียม 
3.2 การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา 
เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
3.3 การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
3.4 การตากเนื้อสัตว์ การผลิเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
3.5 การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และ
การผลิเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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3.6 การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นใน
สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิต เพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
3.7 การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าฮู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 

 ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

3.8. การผลิตแบะแซ ๒,๐๐๐ 
3.9. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

         ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร  

3.10  การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี้ยะ 
         ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

3.11 การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

         ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

3.12 การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
3.13 การผลิต ผลิตภัณฑ์จากนมวัว 
3.14 การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู 
3.15 การคั่วกาแฟ 
3.16 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครือ่งจักร 

 ก.  พ้ืนที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
       ข. พื้นที่ต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 

3.17  การผลิตผงชูรส 
3.18 การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
           ก.  การผลิตน้ ากลั่น 
           ข.  การผลิตน้ าบริโภค 
                 -ผลิตบริโภคภายในชุมชน 
                 -ผลิตบริโภคเพ่ือการอุตสาหกรรม 
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3.19  การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
3.20  การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 

 ก.  โดยใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

3.21  การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.22  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
3.23  การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใบ้ในสถานทีที่จ าหน่ายอาหาร และเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือน 

         ก.  พ้ืนที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 

3.24  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป 
             ก.  ก าลังเครื่องจักร 5-10 แรงม้าขึ้นไป 
             ข.  ก าลังเครื่องจักร 140 แรงม้าขึ้นไป 
กิจการที่เกี่ยวกับ ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระ
ล้าง 
4.1  การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 

         ก.  พ้ืนที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 

4.2 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ 
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
5.1 การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
5.2 การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๖,๐๐๐ 
5.3 การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
5.4 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
      ก.ใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ 25 แรงม้าข้ึนไป 
      ข.ใช้เครื่องจักรต่ ากว่า 25 แรงม้า 
5.5 การผลิตยาสูบ 
     ก. ใช้เครื่องจักร 
     ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
5.6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าว ด้วยเครื่องจักร 
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5.7 การผลิต การสะสมปุ๋ย 
1. การผลิต  
2. การสะสม  
      ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
      ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

5.8 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๖,๐๐๐ 
5.9 การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง ๖,๐๐๐ 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
6.1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
         ก. โดยใช้เครื่องจักร 
         ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
6.2 การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (1) 
6.3 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (1) 
6.4 การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการใน (1) ๖,๐๐๐ 
6.5 การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจกรรมใน(1) 

     ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
     ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

6.6 การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
6.7 การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักรสารเคมี หรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน(1) 

     ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
       ข. พื้นที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

6.8 การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
7.1 การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

      ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป 
      ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 
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7.2 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

           ก.  สถานประกอบการ พ้ืนที่ตั้งแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป 
           ข.  สถานประกอบการ พ้ืนที่ต่ ากว่า 100  ตารางเมตรขึ้นไป 

7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
7.4 การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ ๒,๐๐๐ 
7.5 การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
7.6 การปะ การเชื่อมยาง 

       ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป 
       ข. พื้นที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

7.7 การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช 

กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
8.1 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าค้ิวหรือ 
การตัดไม้ ด้วยเครื่องจักร 

       ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป 
       ข. พื้นที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

8.2 การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทา
สาร เคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

       ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
       ข. พื้นที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

8.3 การอบไม้   
8.4 การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 
8.5 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

       ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป 
       ข. พื้นที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

8.6 การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 
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8.7 การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
       ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป 
       ข. พื้นที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
9.1 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 

 ก.  มีจ านวนห้อง 1-20  ห้อง ๔,๐๐๐ 
 ข.  มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 21  ห้องขึ้นไป ๕,๐๐๐ 

9.2 การประกอบกิจการหอพัก อาหารชุดให้เช่า ห้องเช่าห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการ 
อ่ืนในท านองเดียวกัน 

 ก. ตั้งแต่ 1-20 ห้อง 
         ข. ตั้งแต่ 21- 40 ห้อง 
         ค. ตั้งแต่ 41 ห้องขึ้นไป 

9.3  การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
9.4 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
            ก. สวนสนุก 
            ข. ตู้เกม หรือเครื่องเล่นเกม เครื่องละ 
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
10.1  การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า
ด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ข้ึนไป ๓,๐๐๐ 
10.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น ๔,๐๐๐ 
10.3 การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๔,๐๐๐ 
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
10.5 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 
            ก. จ านวน  5-10 เครื่อง 
            ข. จ านวน  11-20  เครื่อง 
            ค. จ านวน  21 เครื่องข้ึนไป 
10.6 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
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อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

ท้ายเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2535 
ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม 
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10.7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

10.8 การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ  
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

 ก. โดยใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

11.2 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๔,๐๐๐ 
11.3 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 ก. โดยใช้เครื่องจักร ๑๐๐ 
 ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

11.4 การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
            ก. ไม่เกิน 5000 ก.ก. 
            ข. ตั้งแต่ 5000 ก.ก. ขึ้นไป 
กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
12.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
       12.1.1 การผลิต  บรรจุ  ขนส่ง 
       12.1.2  การสะสม 
            ก.  สมสมน้อยกว่า 500 ลิตร 
            ข.  ตั้งแต่ 500-2000 ลิตร 
            ค. มากกว่า 2000 ลิตร ขึ้นไป 
12.2 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม หรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
            ก. น้อยกว่า 100 ตารางเมตร 
            ข. 101 – 300 ตารางเมตร 
            ค. มากกว่า 300 ตารางเมตร 
12.3 การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 5.7(1) แห่งเทศบัญญัติการควบคุมกิจการ
ทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553 
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อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

ท้ายเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2535 
ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม 
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12.4 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์         
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 

         ก. พื้นทัง้แต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

12.5 การผลิตสี หรือน้ ามันผสมสี 
12.6 การกผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 

         ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

12.7 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
12.8 การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
12.9 การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
           ก. ขายเฉพาะเทศกาล 
12.10 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะ
น าโรค 
12.11 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

         ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

กิจการอื่นๆ 
13.1 การพิมพ์หนังสือ หรืสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

         ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

13.2  การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็คโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

         ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

13.3 การผลิตเทียน  เทียน ไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
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อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
ท้ายเทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2535 

ล าดับที่ กิจการ ค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13.4  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
13.5 การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 

         ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
         ก. พื้นทั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
         ข. พ้ืนที่ต ากว่า 200 ตารางเมตร 

13.7 การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
             ก. ใช้เครื่องจักร 
             ข. ไม่ใช้เครื่องจักร 
13.18 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
13.9 การก่อสร้าง 
ก.  การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย อาคารชั้นเดียว 
(1) พ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร 
(2) พื้นที่ใช้สอยเกิน 150 - 300 ตารางเมตร 
(3) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน 300 - 500 ตารางเมตร 
(4) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน 500 - 750 ตารางเมตร 
(5) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน 750 – 1,000 ตารางเมตร 
(6) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
ข.  การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเกินกว่า 1 ชั้น 
(1) พ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร 
(2) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน 150 - 300 ตารางเมตร 
(3) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน 300 - 500 ตารางเมตร 
(4) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน 500 - 750 ตารางเมตร 
(5) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน 750 – 1,000 ตารางเมตร 
(6) พ้ืนที่ใช้สอยเกิน 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
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บทลงโทษ 
ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ
การ สาธารณสุข พ.ศ.253 
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เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 
         โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ …………………  ตารางเมตร 
  (  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท …………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ……………….  แรงม้า 
  (  )  กิจการตลาด ที่มีการจ าหน่าย ………………….. ( เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด ) 
  (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข  จ าหน่ายสินค้าประเภท ……………………… 
         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 
  (  )  กิจการรับท าการเก็บ   ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท 
      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่ ………………………………………………. 
                                  เกบ็ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่  .……………………………… 

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่   ….…………………………………………. 
   เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่ …………………………………….. 

  (  )  กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ……………………… 
............................................................................................................................. .................................. 
ต่อ  ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  
ดังนี้คือ 
  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 
 
 
          
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 
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    ( ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต ) 
 

                                       แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      ( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………………….. ) 
     ต าแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/…….. 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                        ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
            ( ……………………………….. ) 
             ต าแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/…….. 

 
 



185 

 

 
 
 
        เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………………… 
…………………………………………………………….  ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/……… 
ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ……………………….. 

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      ( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   
    (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ  …………………… 
…………………………………………………………. 
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     ( ……………………………….. ) 
   ต าแหน่ง …………………… วนัที่…../………/…….. 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  
    (  )   อนุญาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
              ( ลงชื่อ ) …………………….  
             ( ……………………………….. ) 
              ต าแหน่ง ………………………. 
              วันที่…../………/…….. 
 

   
       
 

 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
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ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่ ………….เลขที่ ………./………… 
  อนุญาตให้ ……………………………………………………….สัญชาติ………..อยู่บ้านเลขท่ี 
…………. หมู่ที่ …………….. ตรอก/ซอย …………………………………….. ถนน ………………………….. 
ต าบล/แขวง ……………………… อ าเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ……………… 
 ข้อ 1)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ……………………………………………… 
……………………………… โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า ……………………………..….. ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 
……………. หมู่ที่ …………. ตรอก/ซอย ……………………….….. ถนน ……………………………………. 
ต าบล/แขวง ……………………… อ าเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ..…………… 
โทรสาร ………………… มีพ้ืนที่ประกอบการ ……… ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังขนาด….……. แรงม้า 
จ านวนคนงาน ….. คน ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ……….บาท (………….………… ) ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่ …….. เลขที่ …….. ลงวันที่ ….. เดือน ……………………… พ.ศ………….. 
 ข้อ 2)   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดท้องถิ่น ( เทศบัญญัติ 
/ข้อบังคับสุขาภิบาล/ข้อบังคับต าบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ) 
 ข้อ 3)   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

3.1  …………………………………………………………………………………………….. 
  3.2  …………………………………………………………………………………………….. 
  3.3  .…………………………………………………………………………………………….. 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่ ……. เดือน ……………………….พ.ศ………. 
      ออกให้ ณ วันที่ …… เดือน …………………..พ.ศ………. 

                ( ลงชื่อ ) ……………………………….  
                      ( ……………………………. ) 

                ต าแหน่ง ………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น      
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       รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
วันที่/เดือน/ปีท่ีออกใบ วัน/เดือน/ปี ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

ที่ออกใบอนุญาต ที่หมดอายุ  เล่มท่ี   เลขที่     ว/ด/ป เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  

 
 

    

 
ค าเตือน     ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 

……………………….. 
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ภาคผนวก 
 

 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน www.backend.info.go.th 

 


