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การจัดทาํคูมอืสําหรับประชาชน 

เทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

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

1.ที่มา 

       เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ

ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต

ดําเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา 

เอกสาร และหลักฐานท่ีจําเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไม

ชัดเจนอันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการ

ประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิจงึไดใชอํานาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตร ีและคณะรัฐมนตรีตา

มาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอราง

พระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานติิบัญญัตแิหงชาตพิจิารณาเปนเรื่องเรงดวน   สภานิตบัิญญัตแิหงชาตใินการ

ประชุมครั้งท่ี 25/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว

แลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนํารางพระราชบัญญัติการอํานวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เพ่ือทรงลงประปรมาภไิธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภไิธย เมื่อวันท่ี  16  มกราคม  2558 

และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต        

ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

(ถามี) ในการยื่นคําขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรอืหลักฐานท่ีผู

ขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอ

ดวยตนเองก็ได 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีที่

กําหนดใหยื่นคําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนกิส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงาน 
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เจาหนาท่ีคัดสําเนาให โดยจะคดิคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนน้ันใหระบุคาใชจายดังกลาวไวใน

คูมอืสําหรับประชาชนดวย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตาม

หลักเกณฑ และวธิกีารบรหิารกิจการบานเมอืงเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาท่ี

กําหนดดังกลาวลาชาเกนิสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรเีพ่ือพจิารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไข

ใหเหมาะสมโดยเร็ว 

       มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอย

แปดสิบวนันับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินีป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมอืสําหรับประชาชน 

       2.1 เพื่อใหเจาหนาที่ ท่ีเก่ียวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนนิการ 

       2.2 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3.คําจํากัดความ 

      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนนิการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจน

แลวเสร็จตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของ

รัฐกําหนดใหผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนนิการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัต ิ

การจดทะเบยีน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 

      “ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรอืหนวยงานภาคเอกชนที่มารับ

บริการจากหนวยงานภาครัฐ 

      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกจิ องคการมหาชน และหนวยงานภาครฐัรูปแบบใหม 

4.แนวคิดและหลักการ 

        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ี

มาเปนหลักการสําคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบรกิารของ

ภาครัฐ การสรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผย

ขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพ่ือเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแก

ประชาชน 
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         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือท่ีแสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจน 

ในการติดตอรับบริการจากหนวยงานของรฐั วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐาน

ท่ีจําเปนอยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให

ประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับ

ประชาชน 

         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน    การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมี

วัตถุประสงคดังนี้.- 

  1) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการตดิตอ ขอรับบรกิารของประชาชน โดยใหขอมูลท่ี

ชัดเจน เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรอืหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ 

สถานท่ีใหบรกิาร 

  2) เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

  3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบรกิารของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

  4) เพ่ือสรางความโปรงใส ในการปฏบิัตงิานของหนวยงานภาครฐั 
 

           4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

           หนวยงานของรัฐท่ีมงีานบริการประชาชนท่ีมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให

ประชาชนตองมายื่นขออนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจดัทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการ

ใหบรกิารประชาชน 
 

5.ประโยชนท่ีไดจากการจัดทําคูมอืสําหรับประชาชน 

             ประโยชนตอผูรับบรกิาร 

  -ทราบแนวปฏบัิตใินการรับบรกิารอยางชัดเจน 

  -ไดรับบรกิารท่ีมีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 

  -ไดรับความพงึพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบรกิาร 

  -มโีอกาสแสดงความเห็นตชิม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 

    -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพนิจิ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ

ทุจริตคอรัปชั่น 

  - สามารถตดิตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพ่ือนํามาปรับปรุง

การใหบรกิาร 

  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเน่ือง 

 



-4- 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 

  -ยกระดับการพัฒนาการใหบรกิารของหนวยงานภาครัฐ 

  -เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน/งานท่ีใหบริการ 

เทศบาลตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง เทศบาลตําบลดงคอน    วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 056-410839      (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 056-410829      ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ที่จะตองเสียภาษี ไดแก ที่ดิน (พ้ืนดิน พื้นท่ีท่ีเปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย) ส่ิงปลูกสราง 

(โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ที่บุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได หรือใชเปนที่เก็บ

สินคาหรอืประกอบการอุตสาหกรรมหรอืพาณิชยกรรม และใหหมายความรวมถึงหองชุดหรือแพท่ีบุคคลอาจ

ใชอยูอาศัยไดหรือมีไวเพ่ือหาผลประโยชนดวย)  หองชุด (หองชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดท่ีไดออก

หนังสอืแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดแลว)  

 

        

- ผูเปนเจาของท่ีดนิหรือสิ่งปลูกสราง 

- ผูครอบครองหรอืทําประโยชนในท่ีดนิหรอืส่ิงปลูกสราง อนัเปนทรพัยสนิของรัฐ 

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                     การรับชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ            งานจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ผูมีหนาที่เสียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง 
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(1).อปท.แจงประเมนิภายในเดอืน ก.พ.    งานจัดเก็บรายได  กองคลัง 

 (2).ผูเสยีภาษีชาระภาษภีายในเดอืน เม.ย. 

(๓).ไมชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพ่ิมรอยละ ๑ ตอเดอืน) 

(๔).อปท.มหีนังสอืแจงเตอืนภายในเดอืน พ.ค. ระยะเวลาใน              

หนังสอืแจงเตอืนไมนอยกวา ๑๕ วัน (ชําระภาษีหลังเดือน เม.ย.  

แตกอนมหีนังสอืแจงเตอืน เสยีเบ้ียปรับรอยละ ๑๐) 

(๕).ผูเสยีภาษีไดรับหนังสอืแจงเตอืน (ชําระภาษภีายในกําหนดของ   

หนังสอืแจงเตอืน เสยีเบี้ยปรับรอยละ ๒๐) 

(๖).ครบกําหนด ๑๕ วนั ไมมาชําระภาษี เสยีเบ้ียปรับรอยละละ๔๐  

ของภาษีคางชําระ แจงลูกหน้ีภาษคีางชําระให สํานักงานท่ีดนิภายในเดอืน มิ.ย. 

(7).ยดึ อายัด เม่ือพนกําหนด ๙๐ วัน นับแตไดรับหนังสือแจงเตอืน 

  

 

  ที่ดินท่ีที่ท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพท่ีดิน 3 ป ตดิตอกัน : ปที่ 4 ใหเก็บเพิ่มขึ้นอีก       

0.3 ทุก 3 ป แตไมเกินรอยละ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการย่ืนแบบและชําระภาษี 

อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
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1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน                                         จํานวน  1  ฉบับ  

2. สําเนาโฉนดที่ดิน                         จํานวน  1  ฉบับ 

 

 

 

ตัวอยางการคํานวณตามสัดสวน 

- ที่ดิน ขนาดพืน้ท่ี 50 ตร.ว   ราคาประเมิน 74,000 บาท 

รวมราคาประเมินของที่ดิน 3,700,000 บาท 

- สิ่งปลูกสราง 3 ช้ัน ขนาดพ้ืนท่ีรวม  90 ตร.ม. 

ราคาประเมนิ 45,000 บาท 

รวมราคาส่ิงปลูกสราง = 4,050,000 บาท (ยังไมไดหักคาเสื่อม) 

รวมราคาท่ีดนิและสิ่งปลูกสราง  = 7,750,000 บาท 

ชัน้ลางใชประกอบกจิการ 2 ช้ันบน ใชอยูอาศัย 

คํานวณตามสัดสวน 

ชัน้ลาง ขนาดพ้ืนท่ี 30 ตร.ม. 

คิดเปนสัดสวน  =  (30 X 100) ÷ 90  =  33% 

(7,750,000 X 33) ÷ 100  =  (2,557,500 X 0.3) ÷ 100 

= 7,672.50 บาท 

2 ชัน้บนใชอยูอาศัย ขนาดพ้ืนท่ี 60 ตร.ม. 

= (60 X 100) ÷ 90 = 67% 

(7,750,000 X 67) ÷ 100 =  5,192,500 

(ไมถึง 50 ลานบาท ไดรับยกเวน) 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 
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(1).ผูใดขัดขวางการปฏิบัตหินาที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙หรือของผูบริหารทองถิ่นหรือ

เจาหนาที่ซ่ึงผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับ

ไมเกนิหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

(2).ผูใดไมปฏบิัตติามหนังสือเรยีกของผูบริหารทองถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ 

หรือหนังสือเรียกหรือคําส่ังของผูบริหารทองถ่ินหรือเจาหนาที่ซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ 

(๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

(3).ผูใดไมแจงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

(4).ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารทองถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือทําลาย ยายไปเสยี ซอนเรน หรือ

โอนไปใหแกบุคคลอ่ืนซ่ึงทรัพยสนิที่ผูบริหารทองถิ่นมคีําสั่งใหยดึหรือ 

อายัด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกนิสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

(5).ผูใดไมปฏบิัตติามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมนิภาษีตามมาตรา ๘๐ ตองระวาง

โทษปรับไมเกนิสองพันบาท 

(6).ผูใดแจงขอความอันเปนเทจ็หรือนําพยานหลักฐานอันเปนเทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสยีภาษี ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองป หรือปรับ      ไมเกนิสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(7).ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนติิบุคคล ถาการกระทําความผดิของ   นิตบุิคคลน้ันเกดิจากการส่ังการหรือการ

กระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่

บุคคลดังกลาวมหีนาที่ตองส่ังการหรือกระทาํการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนติบุิคคลน้ัน

กระทําความผดิ ผูน้ันตอง    รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผดินั้น ๆ ดวย 

(8).ความผดิตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗      ใหผูบรหิารทองถิ่นหรือผูซ่ึงผูบริหาร

ทองถิ่นมอบหมายมอีํานาจเปรียบเทียบไดเมื่อผูกระทําผดิไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรยีบเทยีบภายใน

สามสบิวัน ใหถือวาคดีเลกิกันตามบทบัญญัตแิหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถาผูกระทําผดิไมยินยอม

ตามที่เปรยีบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงนิคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไปเงินคาปรับ

ที่ไดจากการเปรียบเทยีบตามพระราชบัญญัตน้ีิเกดิขึ้นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหตกเปนรายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 

กองคลัง เทศบาลตําบลดงคอน โทรศัพท: 056-410839 

หรอื เว็บไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

บทกําหนดโทษ 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง เทศบาลตําบลดงคอน    วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 056-410839      (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 056-410829      ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเคร่ืองหมายที่ใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น

เพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคา  หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได  ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ 

ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวธิีอื่น ใหเจาของปายมีหนาที่

เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายปยกเวนปายท่ีเริ่มติดตั้งหรอืแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายต้ังแตวันเร่ิมติดต้ังหรือ

แสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษปีายตั้งแตงวดที่

ตดิตัง้ปายจนถงึงวดสุดทายของป 

 

 

 

1.ผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)      งานจัดเก็บรายได กองคลัง 

   พรอมเอกสารประกอบ 

2.เจาหนาที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับขอมูล ผ.ท.4 

   และ ผ.ท.5 

3.คํานวณพืน้ท่ีปายและประเมินคาภาษีปาย 

4.แจงการประเมิน (ภ.ป.3) 

5.ผูมหีนาท่ีเสียภาษปีายชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)  

 

งานท่ีใหบริการ                     การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ            งานจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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  ใชระยะเวลา 5 - 10 นาที/ราย 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน                                                จํานวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสรจ็รับเงินคาภาษปีาย ปท่ีผานมา (ภ.ป.7)                                                   จํานวน  1  ฉบับ    

 

อัตราภาษปีาย แบงเปน 3 อัตรา ดังน้ี 

อัตราภาษปีาย (ตอ 500 ตารางเซนติเมตร) 

1) อักษรไทยลวน 3 บาท 

2) อักษรไทยปนกับอักษรตางปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท 

3) ปายดังตอไปนี้ 

ก. ไมมีอักษรไทย40 บาท 

ข. อักษรไทยบางสวนหรือทัง้หมดอยูใต หรอืต่ํากวาอักษรตางประเทศ40 บาท 

4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางสวนในปายไดเสยีภาษีปายแลวอัน

เปนเหตุใหตองเสยีภาษีปายเพ่ิมขึน้ใหคิดอัตรา ตาม 1) 2) หรอื 3) แลวแตกรณี และใหเสยีเฉพาะเงินภาษทีี่

เพิ่มขึ้น 

5) ปายใดต่ํากวา 200 บาท ใหเสยี 200 บาท 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรยีนไดที่ 

กองคลัง เทศบาลตําบลดงคอน โทรศัพท: 056-410839 

หรอื เว็บไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม  

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง เทศบาลตําบลดงคอน    วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 056-410839      (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 056-410829      ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือนิติบุคคล

รวมท้ังนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มาตัง้สํานักงานสาขาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบกิจการ 

อันเปนพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณชิยกําหนด 

 

  

 

 

• การจดทะเบียนพาณิชยตองมสีถานที่ต้ังอยูในเขต                 งานจดทะเบยีนพาณิชย สํานักปลัด  

เทศบาลตําบลดงคอน ภายใน 30 วัน  

นับแตวันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

1.ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอ 

  ตอเจาหนาที่/นายทะเบียน 

2.เจาหนาที่ / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ  หลักฐานตางๆ 

3.ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย  

  และชําระคาธรรมเนยีม 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             งานจดทะเบียนพาณิชย สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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ใชระยะเวลา ไมเกิน 20 นาที 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่น 

1) คําขอจดทะเบยีนพาณิชย(แบบ ทพ.)                                                     จํานวน  1  ฉบับ                                  

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ                            จํานวน  1  ฉบับ 

3) สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ                        จํานวน  1  ฉบับ 

4) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมไิดเปนเจาบานใหแนบเอกสารเพิ่มเตมิดังนี้ 

• หนังสอืใหความยนิยอมใหใชสถานที่ต้ังสํานักงานแหงใหม                        จํานวน  1  ฉบับ 

• สําเนาทะเบยีนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยนิยอมเปนเจาบาน  

  หรอืสําเนาสัญญาเชา                                                                   จํานวน  1  ฉบับ 

• แผนที่แสดงสถานที่ตัง้ซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญ 

  บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป                                                                 จํานวน  1  ฉบับ 

5) กรณีมอบอํานาจ หนังสอืมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

  และสําเนาทะเบยีนบานของ ผูมอบอํานาจ                                      จํานวน  1  ฉบับ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึก วีดีทัศนแผนวีดีทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศน

ระบบดิจทิัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาตหรอืหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรอื

ใหเชาสนิคาดังกลาวจากเจาของลขิสิทธิ์ของสนิคา ท่ีขายหรอืใหเชา 

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรอื เลกิ ประกอบพาณิชยกิจใหนําใบทะเบียนพาณิชยมาดวย 

• กรอกคําขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาท่ี/นายทะเบยีนพาณิชย 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยตรวจ พจิารณา ออกเลขรบั 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนยีม 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยจัดทําใบทะเบียนพาณิชย พรอมจายใบทะเบยีนพาณิชยเปนอนัเสร็จขัน้ตอน 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 
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ที ่ รายการ จํานวนเงนิ (บาท) 

1 คําขอจดทะเบียนพาณิชยต้ังใหม 50 

2 คําขอยกเลกิทะเบยีนพาณิชย 20 

3 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 

4 คํารองขอรับใบแทน 30 

5 คํารองขอรับรองสําเนา 30 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรยีนไดที่ 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน โทรศัพท: 056-410839 

หรอื เว็บไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนสวัสดกิารฯ เทศบาลตําบลดงคอน              วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 056-410839      (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 056-410829      ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

1.สัญชาตไิทย 

2.มีภูมลิําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลดงคอน (ตามทะเบียนบาน) 

3.เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณในปถัดไป (ปจจุบัน อายุ 59 ปบริบูรณ และตองเกดิกอน 1 ตุลาคม) 

4.ไมเปนผูไดรับสวัสดกิารหรอืสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรอืองคกรปกครอง

ทองถิ่น ผูรับ เงินบํานาญ หรือเงนิอื่นใดในลักษณะเดยีวกัน 

5.กรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถมาลงทะเบยีนดวยตนเองได มอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูยื่นคํารองขอได โดยใหผูรับ

มอบอํานาจตดิตอท่ี เทศบาลตําบลดงคอน  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

 

  

 

 

1.ผูสูงอายุ ยื่นเอกสารที่ใชในการลงทะเบียนผูสูงอายุ      งานสวัสดิการและสังคม สํานักปลัด 

2.เจาหนาที่รบัเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ 

3.เสนอคณะผูบรหิาร 

 

 

งานท่ีใหบริการ                  การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ         งานสวัสดิการและสังคม สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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ใชระยะเวลา ไมเกิน 5 นาที/ราย 

 

 

 

1.บัตรประจําตัวประชาชน  หรอืบัตรอื่นท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย    จํานวน   1  ฉบับ 

  พรอมสําเนา 

2.ทะเบยีนบาน  พรอมสําเนา                                                                     จํานวน   1  ฉบับ 

3.สมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อและเลขบัญช)ี   

  สําหรับกรณีที่ผูขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                     จํานวน   1  ฉบับ 

 

 

 ไมเสยีคาธรรมเนยีม 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรยีนไดที่ 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน โทรศัพท: 056-410839 

หรอื เว็บไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน              วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 056-410839      (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 056-410829      ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

1.มสีัญชาตไิทย 

2.มีภูมลิําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลดงคอน (ตามทะเบียนบาน) 

3.มบัีตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพกิาร 

4.ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

5.กรณีที่ผูพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได  มอบอํานาจใหผูดูแลคนพกิารยื่นคํารองขอแทน  แต

ตองนําหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาท่ี 

 

  

 

 

1.ผูพิการ ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูพกิาร       งานสวัสดิการและสังคม สํานักปลัด 

2.เจาหนาที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ 

3.เสนอคณะผูบรหิาร 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 5 นาที/ราย 

 

งานท่ีใหบริการ                   การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ          งานสวัสดิการและสังคม สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานของผูพิการ                        จํานวน   1  ชุด 

2.ใบรับรองความพิการจากแพทย                                                                  จํานวน   1  ชุด 

3.รูปถายผูพกิาร 1 นิ้ว                                                                               จํานวน   1  รูป 

4.สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแล                         จํานวน   1  ชุด 

5.สมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อและเลขบัญช)ี  

สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเบี้ยยังชพีคนพิการ ผานธนาคาร                                          จํานวน   1  ฉบับ 

 

 

 ไมเสยีคาธรรมเนยีม 

 
 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรยีนไดที่ 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน โทรศัพท: 056-410839 

หรอื เว็บไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนสวัสดกิารสังคม เทศบาลตําบลดงคอน             วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 056-410839      (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 056-410829      ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต : http://www.dongkon.go.th 
 

 

1.ผูท่ีมสิีทธไิดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐ

ยนืยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 

2.ผูปวยเอดสตองมภีูมลํิาเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลดงคอน 

3.กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคํารองดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหผูอปุการะมาดําเนินการ

แทนได 

 

  

 

 

1.ผูปวยเอดส ยื่นเอกสารที่ใชในการลงทะเบยีน                        งานสวัสดกิารและสังคม สํานักปลัด 

2.เจาหนาที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ  

3.เสนอคณะผูบรหิาร 

 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 5 นาที/ราย 

 

งานท่ีใหบริการ                   การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รับผิดชอบ          งานสวัสดิการและสังคม สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                                             จํานวน    1   ฉบับ 

2.สําเนาทะเบยีนบานของผูปวยเอดส                                                        จํานวน    1   ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย                                                                               จํานวน    1   ฉบับ 

 

 

 ไมเสยีคาธรรมเนยีม 

 
 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรยีนไดที่ 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน โทรศัพท : 056-410839 

หรอื เว็บไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
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แบบคําขอรับการสงเคราะห 

ลําดับท่ี............./..............           วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. .............. 

เรยีน  นายกเทศมนตรตีําบล................................. 

 ดวย..................................................เลขประจาํตัวประชาชน........................................ 

เกดิวันที่........เดอืน............................พ.ศ............ อายุ............ ป มชีื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่...............

ถนน…..........................    ตรอก/ซอย............................. หมูที่.............. ตําบล....................   อําเภอ.....................    จังหวัด

..................   รหัสไปรษณีย...............  ขอแจงความประสงคขอรับเงนิสงเคราะห  เพื่อการยังชีพผูปวยเอดส โดยขอให

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ ดังน้ี 

                      1. ท่ีพักอาศัย ( )  เปนของตนเอง และมลัีกษณะ ( ) ชํารดุทรุดโทรม ( ) ชํารดุทรุดโทรมบางสวน ( )  มั่นคง

ถาวร    ( )  เปนของ...............................................เก่ียวของเปน.................................................... 

  2 . ที่พักอาศัยอยูหางจากบานหลังที่ใกลที่สุดเปนระทาง...........................สามารถเดนิทางได 

( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  เนื่องจาก .......................................................................... อยูหางจากชุมชน/หมูบานเปนระยะทาง

...................................สามารถเดนิทางได ( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  เน่ืองจาก.............................................. 

อยูหางจากหนวยบรกิารของรัฐท่ีใกลที่สุดเปนระยะทาง................สามารถเดนิทางได  ( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  

เนื่องจาก  ................................................................................................... 

  3. การพักอาศัย ( )  อยูเพียงลําพัง  เนื่องจาก......................................มาประมาณ.......................... 

( )  พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เปนผูสามารถประกอบอาชพีไดจํานวน.........คน มีรายไดรวม.........บาท/เดือน   

ผูที่ไมสามารถประกอบอาชพีไดเนื่องจาก............................................................................................................... 

   4. รายได – รายจาย  มีรายไดรวม................บาท/เดือน  แหลงที่มาของรายได................................ 

นําไปใชจายเปนคา............................................................................................................. 

บุคคลท่ีสามารถตดิตอได................................................................สถานท่ีตดิตอเลขท่ี.......................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมูที่.................ตําบล.................................. 

อําเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย............................................. 

โทรศัพท.........................โทรสาร.........................................เกี่ยวของเปน...........................................  

 ขาพเจาขอรบัรองวาถอยคําท่ีใหขางตนเปนความจรงิทุกประการ     

         ................................................  ผูใหถอยคํา 

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

 

ตัวอยางแบบฟอรม 
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หนังสอืแสดงความประสงคในการรับเงนิสงเคราะห 

                                                   เขียนที่..........................................................    

 

   วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ............. 

    

เรยีน นายกเทศมนตรตีําบล...................................... 

   ตามท่ีมีการอนุมัตใิหขาพเจา.................................................................เปนผูมสีทิธิไดรับการสงเคราะหเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชพี.......................................................ลําดับท่ี...................นัน้ 

  ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงนิสงเคราะห  ดังนี้ 

             ( ) เปนเงินสด 

                        ( ) โอนเขาบัญชเีงนิฝากธนาคาร.............................สาขา................................. 

              เลขที่บัญชี..................................................................... 

 

      จงึเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนนิการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

    (...................................................) 
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หนังสอืมอบอํานาจ 

                                                   เขยีนที่..........................................................    

   วันท่ี............เดอืน.......................พ.ศ. ............. 

   เรียน นายกเทศมนตรตีําบล...................................... 

                    ขาพเจา..................................................ขอมอบอาํนาจให...........................................เลข

ประจําตัวประชาชน......................................... อยูบานเลขที่.............ถนน........................ ตรอก/ซอย

....................หมูท่ี.......... ตําบล………………..  อําเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย…………… 

โทรศัพท........................        โทรสาร......................... เก่ียวพันเปน..................................เปนผูมอีํานาจ

กระทําการแทนขาพเจาในกิจการใดกิจการหนึ่งดังตอไปนี้  และใหถอืเสมอืนวาขาพเจาเปนผูกระทําเองทุก

ประการ 

  ( ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยงัชีพผูปวยเอดส 

  ( ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

            โดยใหจายใหแก....................................................................................... 

             ( ) เปนเงินสด 

   ( ) โอนเขาบัญชเีงินฝากธนาคาร...................................สาขา.................................... 

      เลขท่ีบัญช.ี........................................................................................ 

   ( ) แจงยนืยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยงัชีพตอไป 

 

ลงชื่อ............................................................ผูมอบอํานาจ 

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

ลงชื่อ............................................................ผูรับมอบอํานาจ 

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

                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

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

                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

     (...........................................................) 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง เทศบาลตําบลดงคอน    วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 056-410839      (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 056-410829      ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

หลักฐานที่ตองใช 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิตบุิคคล                

(กรณีผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงเปนนติิบุคคล) 

3. หนังสอืมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ

มอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

4. ใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสยีงจากสถานตํีารวจในพ้ืนท่ี 

5. หนังสอืแสดงการปองกันแกไขระงับเหตุรําคาญที่มผีูพักอาศัยใกลเคียงลงลายมือชื่อรับรอง 

6. แผนท่ีสังเขปแสดงที่ต้ังการใชเครื่องขยายเสียง 

 

 

ก. โฆษณากิจการที่ไมเปนการคา ฉบับละ 10 บาท 

ข. โฆษณากิจการที่เปนการคาแบบเคลื่อนท่ี ฉบับละ 60 บาท 

ค. โฆษณากิจการที่เปนการคาแบบประจํา ฉบับละ 75 บาท 

- ผูขออนุญาตหามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา 100 เมตรจากโรงพยาบาลศาสนสถาน โรงเรียนและศาล 

- อนุญาตใหใชเสียงไดไมเกินเวลา 23.00 น. และไมใชเสียงดังเกินสมควร 

งานท่ีใหบริการ                      การขอใบอนุญาตทําการโฆษณา โดยใชเคร่ืองขยายเสียง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             งานจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

คาธรรมเนียม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน    วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 056-410839      (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 056-410829      ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

การประกอบกิจการ  

  กฎหมายไดกําหนดใหการประกอบกิจการเก่ียวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงอยูในการกํากับดูแลของรัฐ           

ม ี3 ประเภท คือ 

1. ประเภทท่ี 1 ไดแก กิจการท่ีสามารถประกอบการไดทันที ตามความประสงคของผูประกอบกจิการ 

2. ประเภทท่ี 2 ไดแก กิจการท่ีเมื่อจะประกอบการตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

3. ประเภทท่ี 3 ไดแก กิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตกอน จงึจะประกอบการได 

ชนดิของน้ํามันเชื้อเพลิง  

น้ํามันเชื้อเพลิง ท่ีใชในการประกอบกจิการ ม ี3 ชนดิ คือ 

1. ชนิดไวไฟนอย มีจุความไฟตั้ งแต  60 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไดแก  น้ํ ามันดี เซล น้ํามันเตา 

น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  

 2. ชนิดไวไฟปานกลาง มีจุความไฟตั้งแต 37.8 องศาเซลเซียส แตต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส ไดแก 

น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลงิสําหรับเครื่องบนิ ฯลฯ  

3. ชนิดไวไฟมาก มีจุความไฟต่ํากวา 37.8 องศาเซลเซียส ไดแก น้ํามันเบนซิน นํ้ามันปโตรเลี่ยมดิบ 

ฯลฯ 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                      การขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             งานจดทะเบียนพาณิชย สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
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 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะท่ีสอง และ จ 

ลั กษณ ะท่ี สอ ง ต อ งยื่ น ขออนุญ าต และต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าต ก อนจึ ง เก็ บน้ํ า มั น ได  ซ่ึ ง 

 - สถานีบรกิารน้ํามัน ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการนํ้ามันที่ใหบรกิารแกยานพาหนะทาง

บก ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนน ไมนอยกวา 12 เมตร หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานท่ีใชเปน

ทางเขาและทางออกสําหรบัยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา 10 เมตร และเก็บนํ้ามันไว

ในถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดนิ 

 - สถานบีรกิารน้ํามัน ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการน้ํามันท่ีใหบรกิารแกยานพาหนะทาง

บก ซ่ึงตั้งอยูในพื้นที่ท่ีติดเขตถนนสาธารณะดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ ท่ีมี

ความกวางของถนนนอยกวา 12 เมตร หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออก

สําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา 10 เมตร และเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใต

พ้ืนดิน 

 - สถานีบริการน้ํามัน ประเภท ค ลักษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแก

ยานพาหนะทางบก ที่เก็บน้ํามันท่ีมีปรมิาณเกนิ 10,000 ลิตรขึ้นไป ไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดิน และ

จะเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณไมเกิน 5,000ลิตร ไวในถังเก็บนํ้ามันใตพ้ืนดนิอีกดวยก็ได การเก็บน้ํามันไวใน

ถังเก็บน้ํามันเหนอืพื้นดนิ ใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนิดไวไฟนอยเทานัน้ 

 

 

- ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท  

- ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 
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คูมอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. สวนกองชาง เทศบาลตําบลดงคอน              วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 056-410839      (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 056-410829      ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต : http://www.dongkon.go.th 

 

 

 มาตรา 17 ผูใดประสงคจะทําการขุดดนิโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร หรอืมีพื้นที่ปาก

บอดนิเกินหนึ่งหมื่นเมตร (6.25 ไร) หรือมคีวามลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ใหแจง

ตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้ 

 (1)  แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดนิ 

 (2)  แผนผังแสดงเขตที่ดนิและที่ดินบรเิวณขางเคียง 

 (3)  วธิกีารขุดดินและการถมดิน 

 (5)  ระยะเวลาทําการขุดดนิ 

 (6)  ชื่อผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ไดแก ผูที่ไดรับ              

ล              ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 

 (7)  ที่ต้ัง/ท่ีอยู/สํานักงาน ของผูแจง 

 (8)  ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอื่นมสีวนไดสวนเสยีเกี่ยวกับท่ีดนิที่จะทําการขุดดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ                   การแจงขุดดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ          สวนกองชาง เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
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1. สําเนาทะเบียนบานและสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง    จํานวน  2  ชุด 

2. สําเนาโฉนดท่ีดินทุกหนา(หามยอ-ขยาย)      จํานวน  2  ชุด 

3. สําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมโยธา ของผูควบคุมงาน 

           จํานวน  1  ชุด 

4. หนังสอืยนิยอมเจาของที่ดิน        จํานวน  1  ชุด  

5. สําเนาทะเบียนบานและสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของที่ดนิ   จํานวน  1  ชุด 

6. หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป 30 บาท      จํานวน  1  ชุด  

7. สําเนาทะเบียนบานและสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  จํานวน  1  ชุด 

8. สําเนาทะเบียนบานและสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ   จํานวน  1  ชุด 

9. ในการขุดดิน ผูขุดดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินที่จะทําการขุดดิน และตองติดต้ังปาย             

.   ขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนตเิมตร ยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตรในบริเวณที่ทําการ        

.   ขุดดินและสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดนิหรอืถมดนิ โดยแสดงขอความดังตอไปนี้ 

 9.1 เน้ือท่ีโครงการท่ีจะทําการขุดดนิ 

 9.2 ขนาดพ้ืนท่ีปากบอดินความลึกของการขุดดิน 

 9.3 วัตถุประสงคของการขุดดนิ 

 9.4 เลขท่ีรบัแจงและวันที่สิ้นสุดการขุดดนิ 

 9.5 ชื่อผูควบคุมงาน ผูออกแบบ รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ รวมท้ังเลข                     

.               ทะเบยีนการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

 9.6 ช่ือ และท่ีอยูของผูแจงการขุดดนิ 

 9.7 ช่ือ และที่อยูของเจาของท่ีดนิ 

 9.8 ชื่อ และท่ีอยูของผูดําเนินการขุดดนิ 

 9.9 ขอความอื่นตามท่ีกรมโยธาธกิารและผังเมืองประกาศกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
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1. ใบรับแจงการขุดดนิ   ฉบับละ  500  บาท 

2. คาคัดสําเนาหรอืถายเอกสาร ฉบับละ     1  บาท   

หมายเหต ุ

 *การขุดบอน้ําใชท่ีมีพ้ืนท่ีปากบอไมเกนิสี่ตารางเมตร ผูขอขุดดนิไมตองแจงตอเจาพนักงาน 

 *การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไมเกินสามเมตร เม่ือจะขุดดินใกลแนวเขตที่ดินของผูอื่นใน

ระยะนอยกวาสองเทาของความลกึของบอดินที่จะขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดนิตามวิสัยที่ควร

กระทํา 

 *การขุดดินตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูก

สรางในการขุดดินหรอืถมดนิ พ.ศ. 2548 ทุกประการ 

 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรยีนไดที่ 

สวนกองชาง  เทศบาลตําบลดงคอน  โทรศัพท: 0-564-10829 

หรอื เว็บไซต : www.Dongkon.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดคาธรรมเนียม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

1.สวนกองชาง  เทศบาลตําบลดงคอน    วันจันทร ถงึ วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5641-0839     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5610-0829     ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.dongkon.go.th 

 

 

 

มาตรา 26 ผูใดประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนนิดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยู

ขางเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร (1.25 ไร) หรือมีพื้นท่ีตามที่เจาพนักงานทองถ่ิน

ประกาศกําหนด ตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอท่ีจะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินท่ีอยูขางเคียง

หรอืบุคคลอื่น 

การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 

นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถ่ินตามเกณฑท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้ 

(1)  แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการถมดิน 

(2)  แผนผังแสดงเขตท่ีดนิและที่ดินบรเิวณขางเคียง 

(3)  วธิกีารถมดนิและการระบายน้ํา 

(5)  ระยะเวลาทําการถมดนิ 

(6)  ช่ือผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ไดแก ผูที่ ไดรับ                

.     ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมโยธา 

(7)  ที่ตัง้/ท่ีอยู/สํานักงาน ของผูแจงการถมดนิ 

(8)  ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอื่นมสีวนไดสวนเสยีเกี่ยวกับท่ีดนิที่จะทําการถมดิน 

 

งานที่ใหบริการ                      เร่ือง  การแจงถมดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             สวนกองชาง  เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 



-38- 

 

 

 

 

1. สําเนาทะเบยีนบานและสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง  จํานวน  2  ชุด 

2. สําเนาโฉนดท่ีดนิทุกหนา(หามยอ-ขยาย)     จํานวน  2  ชุด 

3. สําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมโยธา ของผูควบคุมงาน 

          จํานวน  1  ชุด 
 

       

 

4. หนังสอืยนิยอมเจาของที่ดนิ       จํานวน  1  ชุด  

5. สําเนาทะเบยีนบานและสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของท่ีดิน  จํานวน  1  ชุด 

 

  

 

6. หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป 30 บาท     จํานวน  1  ชุด  

7. สําเนาทะเบยีนบานและสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ จํานวน  1  ชุด 

8. สําเนาทะเบยีนบานและสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ จํานวน  1  ชุด 

9. ในการถมดิน ผูถมดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะทําการถมดิน และตอง

ตดิตั้งปายขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนตเิมตร ยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร

ในบริเวณท่ีทําการถมดิน และสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดินหรือถมดิน โดย

แสดงขอความดังตอไปนี้ 

9.1 เน้ือท่ีโครงการท่ีจะทําการถมดนิ 

9.2 ขนาดพ้ืนท่ีปากบอดินความลึกของการถมดนิ 

9.3 วัตถุประสงคของการถมดนิ 

9.4 เลขท่ีรบัแจงและวันที่สิ้นสุดการถมดนิ 

9.5 ช่ือผูควบคุมงาน ผูออกแบบ รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ รวมทั้งเลข          

.     ทะเบียนการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

9.6 ช่ือ และท่ีอยูของผูแจงการถมดิน 

9.7 ช่ือ และที่อยูของเจาของท่ีดนิ 

9.8 ชื่อ และท่ีอยูของผูดําเนินการถมดนิ 

9.9 ขอความอื่นตามท่ีกรมโยธาธกิารและผังเมืองประกาศกําหนด 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

กรณีผูแจงมิไดย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง (มอบอํานาจมา) เพิ่มหลักฐานดังนี้ 

กรณีผูขออนุญาตมิไดถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน (ถมดินในท่ีดินของผูอ่ืน) เพ่ิมหลักฐานดังนี้ 
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1. ใบรับแจงการถมดนิ   ฉบับละ  500  บาท 

2. คาคัดสําเนาหรอืถายเอกสาร  ฉบับละ     1  บาท   

 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรยีนไดที่ 

สวนกองชาง  เทศบาลตําบลดงคอน  โทรศัพท: 0-564-10829 

หรอื เว็บไซต : www.Dongkon.go.th 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดคาธรรมเนียม 

การรับเร่ืองรองเรียน 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

1.สวนกองชาง  เทศบาลตําบลดงคอน    วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-5641-0839     (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-5610-0829     ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.dongkon.go.th 

 

 

 

1. ผูใดประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ิน หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 30 ทวิ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

2. ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือแจงตอเจา

พนกังานทองถิ่น และดําเนนิการตามมาตรา 39 ทวิ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

   2.1 อาคารท่ีมีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ

อาคาร 

   2.2 อาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรอืที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร 

 

 

 

 1. แบบแปลนกอสรางอาคารซ่ึงมรีายละเอยีดดังนี้       จํานวน 5 ชุด 

       1.1 รายละเอยีดดานวศิวกรรมโครงสราง 

       1.2 รายละเอียดดานสถาปตยกรรม 

       1.3 รายละเอยีดดานระบบสุขาภิบาล 

       1.4 รายละเอียดดานงานระบบไฟฟาแสงสวางภายในอาคาร 

งานที่ใหบริการ                      เร่ือง  การขออนญุาตกอสรางอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ             สวนกองชาง  เทศบาลตําบลดงคอน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

รายการเอกสารหลักฐานท่ีใชในการยื่นคําขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร 
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 2. สําเนาโฉนดท่ีดนิบริเวณท่ีจะดําเนินการกอสราง (หามยอ-ขยาย)       จํานวน 1 ชุด 

 3. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูขออนุญาต      จํานวน 1 ชุด 

 

 

1. หนังสอืยนิยอมยกท่ีดนิของเจาของที่ดนิ     จํานวน  1  ชุด  

2. สําเนาทะเบียนบาน และสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของท่ีดนิ  จํานวน  1  ชุด 

 

 

 1. หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป 30 บาท     จํานวน  1  ชุด  

 2. สําเนาทะเบียนบาน และสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของผูไดรับมอบอํานาจ จํานวน  1  ชุด  

 3. สําเนาทะเบียนบาน และสํานาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ จํานวน  1  ชุด 

 

 

 

 

1. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม 

2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

 

 

 
 

1. ใบอนุญาตกอสราง        ฉบับละ  20  บาท 

2. ใบอนุญาตดัดแปลง        ฉบับละ  10  บาท 

3. ใบอนุญาตรือ้ถอน        ฉบับละ  10  บาท 

4. ใบอนุญาตเคลื่อนยาย       ฉบับละ  10  บาท 

5. ใบอนุญาตเปล่ียนการใช       ฉบับละ  20  บาท 

6. ใบรับรอง         ฉบับละ  20  บาท 

7. ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรับรอง     ฉบับละ  5  บาท 

8. ใบคํารองขออนุญาต      ฉบับละ  2  บาท 

 

 

 

 

กรณีผูขออนุญาตมิไดถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีจะดําเนินการกอสรางอาคาร เพิ่มหลักฐานดังนี้ 

กรณีผูขออนุญาตมิไดยื่นขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง เพิ่มหลักฐานดังนี้ 

กรณีอาคารที่จะขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยายอาคาร ที่มีพ้ืนท่ีใชสอยของอาคารรวมเกิน 150 

ตารางเมตรตองมีวิศวกรผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. 2542 เปนผูออกแบบและรับรองแบบแปลนโดยแนบเอกสารหลักฐานดังนี้ 

กําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
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1. ใบอนุญาตกอสราง        ฉบับละ  20  บาท 

2. ใบอนุญาตดัดแปลง        ฉบับละ  10  บาท 

3. ใบอนุญาตรือ้ถอน        ฉบับละ  10  บาท 

4. ใบอนุญาตเคลื่อนยาย       ฉบับละ  10  บาท 

 

 

1.  

 

 

1. อาคาร สูงไมเกินสองช้ันหรอืสูงไมเกินสิบสองเมตรใหคิดตามพ้ืนที่แตละช้ันรวมกันตารางเมตรละ 

0.50 บาท 

2. อาคาร สูงเกินสองชั้นแตไมเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบสองเมตรแตไมเกินสบิหาเมตรใหคิดตามพื้นที่

ของแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท 

3. อาคาร สูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบหาเมตรใหคิดตามพื้นท่ีของอาคารแตละชั้นรวมกัน ตาราง

เมตรละ 4 บาท 

4. ปาย ตารางเมตรละ 4 บาท 

 

 

 

 

ถาการใหบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรยีนไดที่ 

สวนกองชาง  เทศบาลตําบลดงคอน  โทรศัพท: 0-564-10829 

 

 

 

 

 

การรับเร่ืองรองเรียน 

อัตราคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต 

อัตราคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารสําหรับการกอสรางหรือสําหรับสวนที่มี

การดัดแปลง 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 


