
  
 
 

งานที่ให้บริการ   การขอข้อมูลข่าวสาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองวิชาการและแผนงาน 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองวิชาการและแผนงาน                                                   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ประชาชนจะขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยต้องยื่นค าขอ การเขียนค าขอ ควรเขียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนใน
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ขอให้ชัดเจน 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน     ใช้เวลา 5 นาท ี 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน    ใช้เวลา 15 นาท ี 
๓. เสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ      ใช้เวลา 5 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ  
๒. ส าเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและปรากฏเลขประจ าตัว ๑๓ หลัก 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ระยะเวลาการให้บริการ 

25  นาที  ต่อราย 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 

 
 

 

 

 

 

อาคารศูนย์สุขภาพ
เทศบาลต าบลชะมาย 
อาคารศูนย์สุขภาพ

เทศบาลต าบลชะมาย 
อาคารศูนย์สุขภาพ

เทศบาลต าบลชะมาย 
อาคารศูนย์สุขภาพ

เทศบาลต าบลชะมาย 

http://www.chamai.go.th/
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งานที่ให้บริการ   การขอข้อมูลข่าวสาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองวิชาการและแผนงาน 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองวิชาการและแผนงาน                                                   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ประชาชนจะขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยต้องยื่นค าขอ การเขียนค าขอ ควรเขียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนใน
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ขอให้ชัดเจน 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน     ใช้เวลา 5 นาท ี 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน    ใช้เวลา 15 นาท ี 
๓. เสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ      ใช้เวลา 5 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ  
๒. ส าเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและปรากฏเลขประจ าตัว ๑๓ หลัก 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

ระยะเวลาการให้บริการ 

25  นาที  ต่อราย 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 

 

 

 

 

 

อาคารศูนย์สุขภาพ
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งานที่ให้บริการ   รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองวิชาการและแผนงาน 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                         ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองวิชาการและแผนงาน                                                   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

๑. มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้  
๒. ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์/ร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ เกี่ยวกับเรื่องนั้นตาม สมควร  
3. ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
4. มีลายมือชื่อของผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องทุกข์/ร้องเรียนแทนผู้อ่ืนต้องแนบใบมอบอ านาจด้วย  
5. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน       ใช้เวลา 5 นาท ี 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน      ใช้เวลา 15 นาท ี
3. เสนอความเดือดร้อนให้ผู้บริหารทราบ      ใช้เวลา 5 นาท ี
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานที่ท่ีก่อให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียน  ใช้เวลา 2 วัน  
5. รายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง   ใช้เวลา 1 วัน 
6. ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา     ใช้เวลา ๑ วัน 
7. แจ้งให้ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่   ใช้เวลา 15 วัน 

รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ  
๒. ส าเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและปรากฏเลขประจ าตัว ๑๓ หลัก 
๓. รูปถ่ายประกอบเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี) 

 ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 

 

http://www.chamai.go.th/
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งานที่ให้บริการ   จดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองวิชาการและแผนงาน 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                            ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองวิชาการและแผนงาน                                                      วันจันทร์ ถึง วันศกุร์  
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615             ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

๑. จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)  

ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบ พาณิชย์กิจ 

๒. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ  

ถ้าผู้ประกอบพาณิชย์กิจ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตามรายการข้างล่างนี้ ผู้ประกอบ
พาณิชย์กิจต้องยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มี การเปลี่ยนแปลง รายการที่จด
ทะเบียนไว้เดิม  รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีดังนี้  

๑.  เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ/หรือเพ่ิมใหม่  
๒. เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ  
๓. ย้ายส านักงานใหญ่  
๔. เปลี่ยนผู้จัดการ 
๕. เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่ 
๖. เพ่ิมหรือลดเงินทุน 
๗. ย้าย เลิก หรือ เพ่ิมสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง 
๘. รายการอื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เป็นต้น  

๓. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ 

 ในกรณีที่มีผู้ประกอบพาณิชย์กิจเลิกประกอบกิจการ ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องยื่นขอจด ทะเบียนเลิก
ประกอบกิจการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชย์กิจ  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. กรอกแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนต่าง ๆ      ใช้เวลา 20 นาที  
๒. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการจดทะเบียน        ใช้เวลา 30 นาที  
๓. ออกใบทะเบียนพาณิชย์             ใช้เวลา 30 นาที  
๔. ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์       ใช้เวลา ๑0 นาที   
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รายการเอกสารหลักฐาน 

กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ ( ตั้งใหม่ )  

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพรอ้มรับรองส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 
๒. หนังสือมอบอ านาจ ( กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง ) ติดอากรแสตมป์  10 บาท  
๓. พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ      

อย่างละ 1 ฉบับ  
๔. ส าเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง ) ( ถ้ามี ) พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ   

กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 

 ๑. ใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์ ( ตัวจริง ) หรือ 
 ๒. เอกสารการแจ้งความ ( กรณีใบส าคัญสูญหาย )  
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพรอ้มรับรองส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ  
 ๔. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท      

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ      
อย่างละ 1 ฉบับ   

เอกสารกรณีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี้  

 กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ - สกุล กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.มีเอกสารเพ่ิมเตมิที่ต้องยื่น) 

 - ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ - สกุล  

 กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือ ( ชื่อร้าน ) กรอกเอกสารค าขอ ( แบบ ทพ. ) ไม่ต้องใช้เอกสารเพ่ิมเติม   

กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชย์กิจ ( วัตถุประสงค์ของร้าน )  

- กรอกเอกสารค าขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 

กรณีเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินทุนที่น ามาใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจเป็นประจ า ( เงินหมุนเวียน ต่อเดือน ) 

  - กรอกเอกสารค าขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพ่ิมเติม   

กรณีเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ( ที่ตั้งร้าน) หรือเพ่ิมสาขา กรอกเอกสารค าขอ มีเอกสาร เพ่ิมเติม  
- ส าเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง ) ( ถ้ามี ) พร้อมส าเนา บัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ  

 

 

 



  
 
 

- 6 - 

กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์   

กรอกเอกสารค าขอ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
๑. ใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์ ( ตัวจริง ) หรือ   
๒. เอกสารการแจ้งความ ( กรณีใบส าคัญใบทะเบียนสูญหาย )  
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพรอ้มรับรองส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 
๔. หนังสือมอบอ านาจ ( กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง ) ติดอากรแสตมป์       

10 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับ มอบ      
อ านาจ อย่างละ 1 ฉบับ    

ค่าธรรมเนียม 

1. จดทะเบียนตั้งใหม่         จ านวน 50 บาท  
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ      จ านวน 20 บาท 
3. จดทะเบียนยกเลิก          จ านวน 20 บาท   
4. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์      จ านวน 30 บาท   
5. ขอคัดส าเนาเอกสาร        จ านวน 30 บาท  
6. ขอหนังสือรับรองการตั้งกิจการ    จ านวน 40 บาท  

 การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 
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งานที่ให้บริการ   การขออนุญาตใช้เสียง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองวิชาการและแผนงาน 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองวิชาการและแผนงาน                                                   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพ.ศ.
2493 การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงหมายถึงการที่เราจะโฆษณาสินค้าหรือกิจการในร้าน
ของเราโดยมีการประกาศ เสียงตามรถประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาอยู่ประจ าที่หรือร้านแห่งนั้น 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน      
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน     
๓. เสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ      

รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ  
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 
ค่าธรรมเนียม 

1. การใช้เสียงประจ าที่ท่ีไม่เป็นไปตามท านองการค้า    จ านวน   10   บาท 
2. การใช้เสียงที่เป็นไปตามท านองการค้า     จ านวน   75   บาท 
3. รถแห่ประชาสัมพันธ์       จ านวน   60   บาท 

ระยะเวลาการให้บริการ 

30  นาที  ต่อราย 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 
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งานที่ให้บริการ   ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองสาธารณสุขสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

ขอบเขตการให้บริการ 

๑.  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน  โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืน ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่สถาน
ประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานสถานประกอบกิจการนั้น จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ ก าหนด โดยค านึงถึงลักษณะ และประเภทของ
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ นั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน หรือก่อเหตุร าคาญด้วย  

 ๒. สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ สั่นสะเทือน มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุ อันตราย จะต้องด าเนินการ
ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญ หรือเป็น อันตราย ต่อสุขภาพ ของคนงาน และผู้
อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง   

๓. ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ ให้ผู้รับใบอนุญาต ปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปก็ได้   

๔.  ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียว และส าหรับสถานที่แห่งเดียว  
๕.  ใบอนุญาตท่ีออกให้ มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของ เทศบาล  

ต าบลชะมายเท่านั้น   
๖. การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ เสีย 

ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
๗. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลา

ที่ประกอบกิจการ 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    ใช้เวลา  10   นาที       
    พร้อมเอกสาร 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน           ใช้เวลา    5   นาท ี
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบการ       
    รายใหม่           ใช้เวลา   15   วัน  
    รายเก่า          ใช้เวลา     7   วัน  
๔. ออกใบอนุญาต                ใช้เวลา     7   วัน 
๕. ช าระค่าธรรมเนียม              ใช้เวลา   10  นาที  
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รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรณีเป็น นิติบุคคล 
4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองความถูกต้อง 

ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ กรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง  
5. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
6. ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีต่ออายุใบอนุญาต  
7. อื่น ๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 

ค่าธรรมเนียม 

ตามประเภทและลักษณะการประกอบกิจการ  ทั้งนี้ตามบัญชีอัตรารายการค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลชะมาย  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2556 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 
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งานที่ให้บริการ   การจัดการสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองสาธารณสุขสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                           วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

ขอบเขตการให้บริการ 

อาคารบ้านเรือน  ศาสนสถาน  โรงเรียน  สวนสาธารณะ  สถานที่ราชการ  ภายในเขตเทศบาล  และข้างเคียง
ตามหลักเกณฑ์การท ากิจการนอกเขต 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาต          ใช้เวลา   10   นาที       
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน                    ใช้เวลา     5    นาท ี
3. บริการสูบสิ่งปฏิกูล/ขนสิ่งปฏิกูล             ภายในเวลา  1 - 3  วนั 
4.  ช าระค่าธรรมเนียม        ใช้เวลา    10   นาท ี
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ค าร้องและแผนที่สถานที่ด าเนินการ  
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ค่าธรรมเนียม 

ตามประเภทและลักษณะของสิ่งปฏิกูล  ทั้งนี้ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ทั้งนี้ตามบัญชีอัตรารายการค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลชะมาย  เรื่อง  การจัดการสิงปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  2556 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 

 

 

 

http://www.chamai.go.th/
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งานที่ให้บริการ   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักปลัดเทศบาล 

 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ส านักปลัดเทศบาล                                                          ทุกวัน  
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตลอด  24  ชั่วโมง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

๑. เมื่อประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที (กรณีฉุกเฉิน) 
2. โทรติดต่อโดยตรง ที่ 075 - 466  614  ต่อ  615  หรือ 075 - 466  617   

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. รับแจ้งเหตุ                ปฏิบัติงานทันที 
๒. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ           ปฏิบัติงานทันที   
๓. แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ        ปฏิบัติงานทันที   

 รายการเอกสารหลักฐาน 

ภาพถ่าย (กรณีท่ีไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน) 

 ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 

 

 

 

 

 

http://www.chamai.go.th/
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งานที่ให้บริการ   การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักปลัดเทศบาล 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ส านักปลัดเทศบาล                                                          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ก าหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณ
ถัดไปและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตาม ข้อ 6 มาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดตั้งแต่เดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  
 
หลักเกณฑ์  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
1. มีสัญชาติไทย  
2. เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลชะมาย  
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของ รัฐหรือขององค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่ รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  

ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) รับเงินสดด้วยตัวเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจผู้มีสิทธิ  
(2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ   

จากผู้มีสิทธิ  
 
วิธีการ  
1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ

องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด
ด้วยตนเองหรือมอบ อ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการได้ 
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2. กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่า
เป็น ผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว  

3. กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป  

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. ผู้สูงอายุน าเอกสารมายื่นให้เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแบบค าขอ  
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร       ใช้เวลา  10  นาท ี
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น     ใช้เวลา  10  นาท ี
4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ                ใช้เวลา  1  วัน 
5. จัดท าบัญชีรายชื่อ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 

ระยะเวลา 

วันและเวลาราชการ   เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ใช้ระยะเวลาใน
ด าเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน  20 นาที/ราย (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

รายการเอกสารหลักฐาน 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน)  พร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ  
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีขอรับเงินโดยผ่านธนาคาร)   จ านวน 1 ฉบับ  
4. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ 

(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)   จ านวน 1 ฉบับ  
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีขอรับผ่านธนาคาร)   จ านวน 1 ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 

 

 

 

 

http://www.chamai.go.th/
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งานที่ให้บริการ   การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักปลัดเทศบาล 

 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ส านักปลัดเทศบาล                                                          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล าเนา ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ย ความพิการในเดือนถัดไป 

 
 หลักเกณฑ์ 
1. มีสัญชาติไทย  
2. เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลชะมาย 
3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. ไม่เป็นบุคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ  

ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอรับ เงินเบี้ยความพิการ โดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณีในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่ง
มีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือน ไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ หรือ
ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณียื่นค าขอแทนโดย แสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  

 
วิธีการ  
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ 

หรือ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมี
ภูมิล าเนา ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 2. กรณีคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ 
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว  

3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. คนพิการน าเอกสารมายื่นให้เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแบบค าขอ 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร       ใช้เวลา  5  นาท ี
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น      ใช้เวลา  5  นาที 
4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ       ใช้เวลา  1  วัน 
5. จัดท าบัญชีรายชื่อ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 

ระยะเวลา 

วันและเวลาราชการ  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ใชร้ะยะเวลาใน
ด าเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที/ราย (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

รายการเอกสารหลักฐาน 

1. บัตรประจ าตัวคนพิการ พร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน) พร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ  
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีขอรับเงินโดยผ่านธนาคาร)   จ านวน 1 ฉบับ  
4. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ 

(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)   จ านวน 1 ฉบับ  
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีขอรับผ่านธนาคาร)   จ านวน 1 ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chamai.go.th/
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งานที่ให้บริการ   การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักปลัดเทศบาล 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ส านักปลัดเทศบาล                                                          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์ ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 

 
 หลักเกณฑ์ 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลชะมาย 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดอุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ

เลี้ยง ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มี
ปัญหาความซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้
ได้รับการพิจารณาก่อน 

 
วิธีการ  
1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์กรปกครอง 

ท้องถิ่น ด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
2. ผู้ป่วยเอดส์ รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณา

จาก ความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการ
เข้าถึงบริการ ของรัฐ 

3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความประสงค์ 
ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. ยื่นค าร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร       ใช้เวลา  5  นาท ี
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น      ใช้เวลา  5  นาที 
4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ       ใช้เวลา  1  วัน 
5. จัดท าบัญชีรายชื่อ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
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ระยะเวลา 

วันและเวลาราชการ  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ใชร้ะยะเวลาใน
ด าเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที/ราย (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

รายการเอกสารหลักฐาน 

1. ใบรับรองแพทย์ ค าวินิจฉัยว่าเป็น โรคเอดส์ จ านวน 1 ฉบับ  
2. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน) พร้อมส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ  
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีขอรับเงินโดยผ่านธนาคาร)   จ านวน 1 ฉบับ  
5. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ 

(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)   จ านวน 1 ฉบับ  
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีขอรับผ่านธนาคาร)   จ านวน 1 ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chamai.go.th/
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งานที่ให้บริการ   การลงทะเบียนเพื่อขอรับรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักปลัดเทศบาล 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ส านักปลัดเทศบาล                                                          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ 2561 ก าหนดให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561 ให้หญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป(36 เดือน) และมีคุณครบถ้วนตามประกาศ มาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับ
สิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนม ีภูมิล าเนา หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 
 หลักเกณฑ์  ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. มีสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดา หรือโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย  
2. เป็นผู้ที่มีท่ีอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ต าบลชะมาย 
3. เป็นหญิงตั้งครรภ์ มารดาของเด็กแรกเกิดหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็น

ต้นไป (36 เดือน) 
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน (มีรายได้รวมของครัวเรือนทั้งหมดหารเฉลี่ยสมาชิกไม่เกิน 

3,000 บาท/คน/เดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาท/คน/ปี) และอาจเป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้ง
คราวหรือ เบี้ยความพิการ หรือเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม 

5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความ 
อุปการะของหน่วยงานของรัฐ 

 
วิธีการ  
1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนด ด้วย
ตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการได้  

2. กรณีเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ไม่เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากรัฐ 
ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องแสดงข้อมูลตามแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02 ส่วน
ที่ 1 : ผู้ลงทะเบียน) เพ่ิมเติม  
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3. กรณีหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด เป็นหญิงต่างด้าว หรือบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ 
ภายหลังเด็กเกิดให้ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดเป็นผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด    

4. กรณีผู้ลงทะเบียนได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 
ถึงเดือนกันยายน 2560 ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้ว 

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. หญิงตั้งครรภ์ มารดาของเด็กแรกเกิดหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด น าเอกสารมายื่นให้เจ้าหน้าที่ พร้อม
ทั้งกรอกข้อมูลในแบบค าขอ 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร       ใช้เวลา  5  นาท ี
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น      ใช้เวลา  5  นาที 
4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ       ใช้เวลา  1  วัน 
5. จัดท าบัญชีรายชื่อ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 

ระยะเวลา 

วันและเวลาราชการ  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ใชร้ะยะเวลาใน
ด าเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที/ราย (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

รายการเอกสารหลักฐาน 

1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)   จ านวน 1 ฉบับ 
2. แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)   จ านวน 1 ฉบับ  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด หรือบิดาของเด็กแรกเกิด 
หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด แล้วแต่กรณี   จ านวน 1 ฉบับ  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ  
5. ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก   จ านวน 1 ฉบับ  
6. ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)   จ านวน 1 ฉบับ  
7. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   จ านวน 1 ฉบับ  
8. ส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ  
 
ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 

 

http://www.chamai.go.th/
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งานที่ให้บริการ   การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองคลัง 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลัง                                                                      มกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี 
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615        ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.     
                   (เว้นวันหยุดราชการ) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

๑. เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี กรรมสิทธิ์ ในที่ดิน 
หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเช่น ผู้เช่าที่ดินของรัฐ   

๒. ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคมของปีใด  มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

กรณชี าระภาษีประจ าปี   
๑. น าใบเสร็จรับเงินปีก่อนมายื่นช าระภาษี        ใช้เวลา ๒ นาที   
๒. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรายชื่อจากทะเบียน ภ.บ.ท.๖      ใช้เวลา 5 นาท ี
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน              ใช้เวลา 2 นาที 
  
กรณสี ารวจภาษีใหม่ 
๑. ยื่นแบบ ภ.บ.ท.๕ พร้อมหลักฐาน          ใช้เวลา ๒ นาที  
๒. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิ ค านวณภาษี    ใช้เวลา 5 นาที   
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน             ใช้เวลา 2 นาท ี  
  

รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (กรณียื่นปกติ)   
๒. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น ส าเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ส าเนา ภบท.๕  
๓. ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน (รายใหม่)   

 ค่าธรรมเนียม 

1. อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ แบ่งเป็น 34 อัตรา 
2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาท      

แรก เสียภาษ ี 70 บาท 
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3. ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท 
4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก      
 - เสียกึ่งอัตรา      
 - ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท      
 - ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 
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งานที่ให้บริการ   การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองคลัง 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลัง                                                                      ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615        ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.     
                   (เว้นวันหยุดราชการ) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

๑. เป็นผู้รับประเมินรายเก่า (หมายถึงได้ช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีก่อนแล้ว)   
๒. ผู้รบัประเมินมายื่นแบบด้วยตนเองหรือมอบอ านาจ   
๓. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากปีก่อน 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

กรณชี าระภาษีประจ า ปี (รายเก่า)   
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ยื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ พร้อมหลักฐาน   ใช้เวลา ๒ นาที   
๒. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม        ใช้เวลา 5 นาที   
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน                ใช้เวลา 2 นาที  

กรณสี ารวจภาษีใหม่  
๑. ยื่นแบบประเมินภาษี            ใช้เวลา   ๒ นาที   
๒. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ค านวณภาษี      ใช้เวลา 10 นาที   
๓. ออกใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)         ใช้เวลา 10 นาที   
๔. ออกใบเสร็จรับเงิน               ใช้เวลา   2 นาท ี  

รายการเอกสารหลักฐาน 

กรณีโรงเรือนรายเก่า ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้ง สุดท้าย 
(ถ้ามี)   

กรณีโรงเรือนรายใหม ่ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบแจ้งรายการเสีย ภาษี
โรงเรือนและที่ดินมาก่อน ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีท่ีได้มี การใช้
ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นโดยยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ 
พร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้  
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- ส าเนาโฉนดที่ดนิที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  
- ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   
- หลักฐานการเปิดด าเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองการจดทะเบียน

หา้งหุ้นส่วน/บริษัท   
- ใบอนุญาตตัง้และ/หรือประกอบกิจการโรงงาน   

- สัญญาเช่าบ้าน  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์) 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 
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งานที่ให้บริการ   การรับช าระภาษีป้าย   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองคลัง 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลัง                                                                      เดือนมกราคม -  มีนาคม ของทุกปี 
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615        ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.     
                   (เว้นวันหยุดราชการ) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

1. ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแจ้งขนาดและยื่นภาพถ่ายหรือภาพสเก็ตของป้ายและแผนผัง 
บริเวณท่ีติดต้ังป้ายนั้นมาพร้อมกับค าขออนุญาตติดตั้งป้ายหรือแบบ แสดงรายการภาษีป้ายแล้วแต่กรณี 
เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจตรวจสอบ  

2. ในการติดตั้งป้ายต้องไม่มีลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และบริเวณท่ี ไม่
อนุญาตให้ติดต้ังป้าย ได้แก่ บริเวณคร่อมถนน หรอืทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย 
คนเดินข้ามถนนเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ ในที่สาธารณะ  

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

กรณสี ารวจภาษี ( รายใหม่ )   
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  พร้อมเอกสารประกอบ        ใช้เวลา   ๒ นาที   
๒. พนักงานประเมินรับแบบแสดงรายการ ตรวจเอกสาร/หลักฐานและด าเนินการประเมินภาษี   ใช้เวลา 10 นาที   
๓. ออกใบแสดงรายการประเมิน            ใช้เวลา   ๒ นาที   
๔. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)       ใช้เวลา   2 นาที   

กรณกีารช าระภาษี ( รายเก่า )  
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย                   ใช้เวลา ๒ นาที  
๒. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมค านวณภาษี         ใช้เวลา 5 นาที   
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน                ใช้เวลา 2 นาท ี

รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (กรณียื่นปกติ)  
๒. ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน (รายใหม่)   
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี)  
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 ค่าธรรมเนียม 

1. ป้ายที่มอัีกษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท  
2. ป้ายที่มอัีกษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.      

ซม. ต่อ 20 บาท  
3. (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ (ข) ป้ายที่มีอักษรทั้งหมด หรือบางส่วน     
อยู่ใต้และหรอือยู่ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท ป้ายเมื่อค านวณพ้ืนที่           
จ านวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

 การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 
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งานที่ให้บริการ   การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อ ถอน/เคลื่อนย้าย อาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองช่าง 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง                                                                       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคารภายในเขตเทศบาลต าบลชะมายต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อนจึงจะด าเนินการได้ ทั้งนี้เพราะเทศบาลต าบลชะมาย มีหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม
และการอ านวยความสะดวกในการจราจร 

 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

๑. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตดัดแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร   ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น   ใช้เวลา ๕ นาที   
๒. นายช่างโยธา ตรวจเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/ผังเมือง/สภาพพ้ืนที่และตรวจสอบแบบแปลน        
    -  อาคารบ้านพักอาศัยไม่เกิน  2  ชั้น                     ภายในเวลา  18  วัน 
    -  อาคารพาณิชย์  อาคารขนาดใหญ่  อาคารควบคุมการใช้                          ภายในเวลา   27  วัน 
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาต                      ใช้เวลา  ๕ นาที   
๔. ผู้ขออนุญาต ช าระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต                    ใช้เวลา  5 นาท ี

 รายการเอกสารหลักฐาน 

กรณีอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไปของประชาชน  
๑. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน        จ านวน ๓ ชุด  
๒. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ทุกหน้า             จ านวน ๑ ชุด   
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต            จ านวน ๑ ชุด   
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต         จ านวน ๑ ชุด 

กรณีอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไปของประชาชนที่เกิน ๒ ชั้น หรือมีพ้ืนที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร    
๑. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน        จ านวน ๓ ชุด     
๒. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกหน้า             จ านวน ๑ ชุด     
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต             จ านวน ๑ ชุด     
๔. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต         จ านวน ๑ ชุด     
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๕. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและควบคุมงาน           จ านวน ๑ ชุด     
๖. ต้องจัดให้มีวิศวกรหรือสถาปนิก ออกแบบและควบคุมงาน คุณสมบัติตามที่สภาวิศวกรก าหนด 

กรณีก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย     
๑. ส าเนาทะเบียนของเจ้าของที่ดิน             จ านวน ๑ ชุด   
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน         จ านวน ๑ ชุด   
๓. หนังสือยินยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารที่ดิน          จ านวน ๑ ชุด 

กรณีทีเป็นอาคารโรงงาน หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้งาน ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้     
๑. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน          จ านวน ๕ ชุด     
๒. รายการค านวณ                  จ านวน ๑ ชุด     
๓. ส าเนารายการค านวณ                  จ านวน ๑ ชุด     
๔. หนังสือแสดงถึงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคารกรณีตัวแทนเจ้าของอาคาร   เป็นผู้ขออนุญาต   

          จ านวน ๑ ชุด     
๕. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล                          

ผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นติิบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)     จ านวน ๑ ชุด     
๖. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ที่มีอ านาจลงชื่อแทน นิติบุคคล      จ านวน ๑ ชุด     
๗. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร    พร้อมทั้งส าเนา            

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ   สถาปัตยกรรมควบคุม                     
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ      
สถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)          จ านวน ๑ ชุด     

๘. ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ ส.ค.๑                 จ านวน ๑ ชุด     
๙. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ (๓.)         จ านวน ๑ ชุด   
๑๐. ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   หรือวิชาชีพ             

สถาปัตยกรรม ควบคุม (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ           
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)      จ านวน ๑ ชุด   

กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร โดยวิธีท าผนังร่วมกันกับบุคคลอ่ืน มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
๑. หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร โดยมีวิธีท าผนังรวมกัน        จ านวน 1 ชุด     
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน              จ านวน 1 ชุด     
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้ถือกรรมสิทธิ์        จ านวน 1 ชุด 
4. ส าเนาโฉนดที่ดิน           จ านวน 1 ชุด 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่างๆ ดังนี้     
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง              ฉบับละ 20 บาท     
2. ใบอนุญาตดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย         ฉบับละ 10 บาท     
3. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้             ฉบับละ 20 บาท     
4. ใบรับรอง               ฉบับละ 100 บาท     
5. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง           ฉบับละ 5 บาท 
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ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ดังนี้     
1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรอืสูงไม่เกิน 12 เมตร         ต.ร.ม. ละ 0.50 บาท     
2. อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น           ต.ร.ม. ละ 2.00 บาท     
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสงูไม่เกิน 15 เมตร         ต.ร.ม. ละ 2.00 บาท     
 
4. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสงูเกิน 15 เมตร          ต.ร.ม. ละ 4.00 บาท     
5. อาคารประเภทต้องมีพ้ืนรับน้ าหนักตั้งแต่ 500 ก.ก./ตร.ม.      ต.ร.ม. ละ ๔.๐๐ บาท     
6. ป้ายคิดตามพ้ืนที่ของป้าย              ต.ร.ม. ละ 4.00 บาท     
7. เขื่อน, ทางหรือท่อระบายน้ า รั้ว หรือก าแพง คิดตามความยาว      เมตรละ 1.00 บาท  

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 
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งานที่ให้บริการ   การขออนุญาตขุดดิน ถมดนิ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองช่าง 
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ                                          ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง                                                                       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท์ 075-  466  614  โทรสาร 075 - 466  615         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือ สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้     
๑. บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน     
๒. ความสัมพนัธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเป็นดินตามชนิดของดินความลึก และขนาดของบ่อ        

ดินหรือเป็นดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน     
๓. วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง     
๔. วิธีการให้ความคุ้มครอง และความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก     
๕. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนในการขุดดินหรือถมดิน    

การขุดดิน 
ผู้ใดประสงค์ท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนที่เกิน ๓ เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดนิ เกิน ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร ต้องแจ้งและยื่นเอกสารการขออนุญาตกับเทศบาลต าบลชะมาย 

การถมดิน  
ผู้ใดมีความประสงค์ท าการถมดินโดยมีความสูงขอบเนินดินเกินเกณฑ์ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่ดิน ข้างเคียงและ
มีพ้ืนที่ของดินไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน  การถมดินที่มีพ้ืนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้
มีการระบายน้ าแล้วต้องแจ้ง  และยื่นเอกสารการขออนุญาตกับเทศบาลต าบลชะมาย 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ   

๑. ยื่นค าขออนุญาตพรอ้มเอกสาร/หลักฐาน             ใช้เวลา  5  นาที  
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่                ใช้เวลา  2  ชัว่โมง   
๓. ออกใบอนุญาต                          ภายในเวลา  6  วนั   
๔. ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต                 ใช้เวลา  5  นาที  
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  รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1)   
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง   
๓. ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 .   
๔. หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในที่ดิน   
๕. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ท ารายการค านวณ/ออกแบบ   
๖. หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ ขถด.7)   
๗. แบบแปลน แผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบ   
๘. รายการค านวณความม่ันคงแข็งแรงโครงสร้าง   
๙. หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอ านาจลงนาม   
๑๐. หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนทาการแทน   
๑๑. หนังสือหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง  

 ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท 

 การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลต าบลชะมาย 
โทรศัพท์ 075 - 466  614  เว็บไซต์ : www.chamai.go.th 

 

http://www.chamai.go.th/

