
 
 

 

คู่มือมาตรฐานส าหรับ 

บริการประชาชน 

กองช่างเทศบาลต าบลท่าเกษม 

 
 

 



 

 
งานที่ให้บริการ  ตํอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (น้้ามันเชื้อเพลิง)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  เทศบาลต้าบลทําเกษม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
กองชําง เทศบาลต้าบลทําเกษม     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

       (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)  

โทรศัพท๐์๓๗–๒๔๗–๙๔๐    ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภารกิจที่ได๎รับการถํายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุม 
น้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีอ้านาจหน๎าที่ในการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได๎แกํกิจการที่สามารถ
ประกอบการได๎ทันที  การรับแจ๎งการประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได๎แกํกิจการที่
เมื่อจะประกอบการต๎องแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่ทราบกํอน การรับแจ๎งการ ประกอบกิจการ การตรวจตรา และการอนุญาต 
กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได๎แกํกิจการที่ต๎องได๎รับอนุญาตจากผู๎อนุญาตกํอนจึงจะประกอบการได๎ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
๑. ผู๎ขออนุญาตยื่นค้าร๎อง/พร๎อมหลักฐาน   กองชําง  
(ระยะเวลา ๕ นาท)ี 
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร/สถานที่   กองชําง  
(ระยะเวลา ๗  วัน ) 
๓. ออกใบอนุญาต     กองชําง  
      (ระยะเวลา ๑ วัน) 
๔. แจ๎งผู๎ขออนุญาตช้าระคําธรรมเนียม   กองคลัง  

ระยะเวลา 
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๑๕  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

๑. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ๎าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือส้าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให๎ไมํเกิน ๖ เดือน(กรณีนิติบุคคล) 
๒. หนังสือมอบอ้านาจ (ถ๎ามี) พร๎อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู๎มอบอ้านาจและผู๎รับมอบอ้านาจ 
๓. ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 



๔. ส้าเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมทัณฑ์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแกํผู๎ได๎รับความเสียหาย
จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให๎น้ามายื่นกํอนพิจารณาออกใบอนุญาต) 

อัตราค่าธรรมเนียม 
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ ๓   ฉบับละ ๒๐๐ บาท  
๒. ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 

 
๓. การอนุญาตให๎ใช๎ขวดน้้ามัน กระป๋องน้้ามัน หรือถังน้้ามันเพ่ือเก็บน้้ามัน ภายในสถานีบริการน้้ามัน ให๎
คิดคําธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้้ามันแตํละชนิด ดังตํอไปนี้ 

 (ก) น้้ามันชนิดไวไฟน๎อย  
 ปริมาณรวมไมํเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐  บาทปริมาณท่ีเกิดจาก ๑๐๐ ,๐๐๐ 
ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐ ,๐๐๐ 
ลิตร  
 (ข) น้้ามันชนิดไวไฟปานกลาง  
 ปริมาณรวมไมํเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐  บาทปริมาณท่ีเกิดจาก ๑๐๐ ,๐๐๐ 
ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐ ,๐๐๐ 
ลิตร  
 (ค) น้้ามันชนิดไวไฟมาก 
 ปริมาณรวมไมํเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐  บาทปริมาณท่ีเกิดจาก ๑๐๐ ,๐๐๐ 
ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐ ,๐๐๐ 
ลิตร  

๔. การอนุญาตให๎ใช๎ขวดน้้ามัน กระป๋องน้้ามัน หรือถังน้้ามันเพ่ือเก็บน้้ามันนอกสถานีบริการน้้ามันให๎คิด
คําธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้้ามันแตํละชนิด ดังตํอไปนี้ 

(ก) น้้ามันชนิดไวไฟน๎อย 
ปริมาณรวมไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐  บาท 

 ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๕๐  บาท ตํอปริมาณ ๑๐ ,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 (ข) น้้ามันชนิดไวไฟปานกลาง  

ปริมาณรวมไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐  บาท 
 ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๖๐  บาท ตํอปริมาณ ๑๐ ,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 (ค) น้้ามันชนิดไวไฟมาก 

ปริมาณรวมไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐  บาท 
 ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๘๐  บาท ตํอปริมาณ ๑๐ ,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  



๕. การอนุญาตให๎ใช๎ถังเก็บน้้ามันซึงไมํรวมถึงถังเก็บน้้ามันใต๎พ้ืนผิวดิน ให๎คิดคําธรรมเนียมตามชนิดของ
น้้ามันและปริมาตรของถัง ดังตํอไปนี้ 

(ก) น้้ามันชนิดไวไฟน๎อย 
 ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๔๐๐  บาท 
 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๕๐  บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 (ข) น้้ามันชนิดไวไฟปานกลาง  
 ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๖๐๐  บาท 
 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๖๐  บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 (ค) น้้ามันชนิดไวไฟมาก 
 ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๘๐๐  บาท 

 
 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๘๐  บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 ยกเว๎นน้้ามันดิบหรือสิ่งอื่นท่ีใช๎เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตน้้ามันให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๔๐  บาท 
ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 (ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตให๎ใช๎ถังน้้ามันอันมีลักษณะแบํงเป็นชํองส้าหรับใช๎เก็บน้้ามันชนิดไวไฟน๎อย ชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟมาก ให๎คิดคําธรรมเนียมส้าหรับถังเก็บน้้ามันนี้ในอัตราของถังเก็บน้้ามันชนิดที่ไวไฟ
มากที่สุด 

๖. การอนุญาตให๎ใช๎ถังเก็บน้้ามันใต๎พ้ืนผิวดิน ให๎คิดคําธรรมเนียมตามชนิดของน้้ามันและปริมาตร
ดังตํอไปนี้ 

(ก) น้้ามันชนิดไวไฟน๎อย 
 ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐  บาท 
 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๒๐  บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 (ข) น้้ามันชนิดไวไฟปานกลาง 
 ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท 
 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา  ๒๕  บาท ตํอปริมาณ ๑๐ ,๐๐๐ ลิตร 
เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
 (ค) น้้ามันชนิดไวไฟมาก 
 ปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐  บาท 
 ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตรา ๓๐  บาท ตํอปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  



(ง) ในกรณีที่มีการอนุญาตให๎ใช๎ถังน้้ามันใต๎พ้ืนดินอันมีลักษณะแบํงเป็นชํองส้าหรับใช๎เก็บน้้ามันชนิดไวไฟน๎อย ชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟมาก ให๎คิดคําธรรมเนียมส้าหรับถังเก็บน้้ามันนี้ในอัตราของถังเก็บน้้ามันชนิดที่ไวไฟ
มากที่สุด 

๗. การอนุญาตให๎ใช๎ถังขนสํงน้้ามันที่มีปริมาตรไมํเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ ลิตร ให๎คิดคําธรรมเนียมในอัตราถังละ 
๒๕๐ บาท 

๘. การตํออายุใบอนุญาต ให๎คิดคําธรรมเนียมตามอัตรา ข๎อ ๑,  ๒,  ๓,  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘ แล๎วแตํกรณี 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ กองชํางเทศบาล
ต้าบลทําเกษมโทรศัพท๐์๓๗–๒๔๗–๙๔๐facebook เทศบาลต้าบลทําเกษม จังหวัดสระแก๎ว,ตู๎แสดงความคิดเห็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานที่ให้บริการ  ขอใบรับแจ๎งการขุดดินถมดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  เทศบาลต้าบลทําเกษม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
กองชําง เทศบาลต้าบลทําเกษม      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

       (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)  

โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๔๗-๙๔๐     ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ครอบคลุมต้าบลและผู๎ใดประสงค์จะท้าการขุดดินโดยมีความ
ลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพ้ืนที่ปากบํอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให๎แจ๎งตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตาม
แบบที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก้าหนด และผู๎ใดประสงค์จะท้าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวําระดับที่ดินตําง



เจ๎าของที่อยูํข๎างเคียง และมีพ้ืนที่เกิน ๑,๖๐๐  ตารางเมตร (หนึ่งไร)ํ ต๎องแจ๎งการถมดินตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นตาม
แบบที่เจ๎าพนักงานท๎องถิ่นก้าหนด 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
๑. ผู๎ขอยื่นใบแจ๎ง(ขถด.๑)/พร๎อมหลักฐาน    กองชําง 
(ระยะเวลา ๓๐ นาที) 
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร/สถานที่    กองชําง 

 (ระยะเวลา  ๑๔  วัน ท้าการ ) 
๓. ออกใบแจ๎งการขุดดิน/ถมดิน     กองชําง 

 (ระยะเวลาภายใน ๗ วัน)      
๔. ช้าระคําธรรมเนียม      กองคลัง 
(ระยะเวลา ๓๐ นาที) 

ระยะเวลา 
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๑๕  วัน 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

๑. แบบขถด. (ใบแจ๎งการขุดดิน/ถมดิน)    จ้านวน  ๑   ชุด 
๒. ส้าเนาบัตรประชาชน(ผู๎แจ๎ง)     จ้านวน  ๑   ชุด 
๓. ส้าเนาทะเบียนบ๎าน(ผู๎แจ๎ง)     จ้านวน  ๑   ชุด  
๔. ส้าเนาเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน นส.๓ก    นส.๓ อ่ืน ๆ   จ้านวน  ๑   ชุด  
๕. แผนที่แสดงบริเวณท่ีจะท้าการขุดดิน/ถมดิน 
๖. แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค้านวณ จ้านวน  ๑   ชุด  
๗. หนังสือรับรองการออกแบบและค้านวณการขุดดิน/ถมดิน  จ้านวน  ๑   ชุด 
 

 
 
๘.ส้าเนาใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จ้านวน  ๑   ชุด  
๙. หนังสือยินยอมท่ีจะปฏิบัติไมํให๎เกิดความร้าคาญตํอการใช๎รถใช๎ถนนในการขุดดิน/ถมดิน 
๑๐. หนังสือยินยอมให๎ท้าการขุดดิน/ถมดิน (จากเจ๎าของที่ดิน) 

  - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ๎าน 
๑๑. หนังสือแสดงความยินยอมของผู๎ควบคุมงานขุดดิน/ถมดิน (วิศวกรรมควบคุม) 

  - ส้าเนาใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู๎ควบคุมงาน 
๑๒. หนังสือยินยอมให๎ท้าการขุดดิน/ถมดิน ของเจ๎าของที่ดินบริเวณใกล๎เคียงทุกรายที่มีพ้ืนที่ติดกัน 

  - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ๎าน 



ค่าธรรมเนียม 
ล าดับที่  ประเภท      อัตราค่าธรรมเนียม  
๑ ค่าธรรมเนียม  

๑.๑ ใบรับแจ๎ง  การขุดดิน  หรือถมดิน    ฉบับละ ๕๐๐ บาท  
๑.๒ คําคัดส้าเนา หรือถํายเอกสาร    หน๎าละ ๑  บาท  
๑.๓ คํารับรองส้าเนา      หน๎าละ  ๕  บาท  

๒ ค่าใช้จ่าย 
๒.๑ คําพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน  ให๎จํายเทําที่จ้าเป็นและใช๎จํายจริง 

  หรือถมดิน       
  คําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน   ให๎จํายเทําที่จ้าเป็นตาม  
  หรือถมดิน      ระเบียบของทางราชการของ  
         ทางราชการแกํผู๎ไปท้างาน 
         เทําอัตราของทางราชการ 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง เทศบาล
ต้าบลทําเกษม โทรศัพท์ ๐๓๗–๒๔๗–๙๔๐ facebook เทศบาลต้าบลทําเกษม จังหวัดสระแก๎ว , ตู๎แสดงความ
คิดเห็นเวทีประชาคม  ทางไปรษณีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานที่ให้บริการ  การออกใบอนุญาตกํอสร๎างอาคาร/รื้อถอน/ดัดแปลง/เคลื่อนย๎าย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองชําง  เทศบาลต้าบลทําเกษม 



ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
กองชําง เทศบาลต้าบลทําเกษม     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

       (ยกเว๎นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)  

โทรศัพท์ ๐๓๗–๒๔๗–๙๔๐            ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู๎ที่ประสงค์จะด้าเนินการกํอสร๎าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือ 
เคลื่อนย๎ายอาคาร จะต๎องยื่นเอกสารค้าขอรับใบอนุญาตตํอเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นกํอนด้าเนินการ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
๑. ผู๎ขออนุญาตยื่นค้าขอ (แบบ ข.๑)   กองชําง  
(ระยะเวลา ๑๐ นาที) 
๒. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเอกสาร    กองชําง  

  (ระยะเวลา  ๓  วัน ท้าการ) 
๓. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบสถานที่    กองชําง 

 (ระยะเวลา ๗ วัน ท้าการ)      
๔. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบแบบแปลน    กองชําง 

  (ระยะเวลา ๑๐วัน ท้าการ) 
๕. เสนอผู๎บริหารพิจารณาอนุมัติ    กองชําง 
(ระยะเวลา ๕ วัน ท้าการ) 
๖. ช้าระคําธรรมเนียม     กองคลัง 

        (ระยะเวลา  ๑๐  นาที) 

ระยะเวลา 
ใช๎ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมํเกิน ๒๖  วันท้าการ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

๑. แบบฟอร์มค้าขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร (ข.๑)     จ้านวน  ๑   ชุด  
๒. กรณีผู๎ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 

- ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู๎ขออนุญาต    จ้านวน  ๑   ฉบับ 
- ส้าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ขออนุญาต     จ้านวน  ๑   ฉบับ  

๓. กรณีผู๎ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
- ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู๎ขออนุญาต    จ้านวน  ๑   ฉบับ 
- ส้าเนาทะเบียนบ๎านของผู๎ขออนุญาต     จ้านวน  ๑   ฉบับ  



-ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให๎ไมํเกิน ๖  เดือน จ้านวน  ๑   ฉบับ  
 

 
๔. ส้าเนาหลักฐานโฉนดที่ดิน นส.๓  นศ.๓ก ทุกหน๎าขนาดเทําฉบับจริง   จ้านวน  ๑   ฉบับ 
๕. กรณีผู๎ขออนุญาตกํอสร๎างอาคารในที่ดินบุคคลอ่ืน 

- หนังสือแสดงความยินยอมให๎กํอสร๎างอาคารในที่ดิน   จ้านวน  ๑   ฉบับ 
- ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของเจ๎าของที่ดิน    จ้านวน  ๑   ฉบับ 
-ส้าเนาทะเบียนบ๎านของเจ๎าของที่ดิน     จ้านวน  ๑   ฉบับ 

๖. กรณีกํอสร๎างอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินตํางเจ๎าของ) 
  - หนังสือแสดงความยินยอมให๎กํอสร๎างอาคารชิดเขตที่ดิน   จ้านวน  ๑   ฉบับ 
  - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของเจ๎าของที่ดินด๎านที่ชิดเขต  จ้านวน  ๑   ฉบับ 

- ส้าเนาทะเบียนบ๎านของเจ๎าของที่ดินด๎านที่ชิดเขต    จ้านวน  ๑   ฉบับ 
๗.กรณีเจ๎าของอาคารไมํได๎มายื่นขออนุญาตด๎วยตนเอง 

- หนังสือมอบอ้านาจพร๎อมติดอากรแสตมป์     จ้านวน  ๑   ฉบับ 
๘. หนังสือรับรองของผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    จ้านวน  ๑   ฉบับ 
(กรณีท่ีเป็นอาคารที่มีลักษณะ/ ขนาดอยูํในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
๙. ส้าเนาหรือภาพถํายใบอนุญาตผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   จ้านวน  ๑   ฉบับ  
๑๐. รายการค้านวณโครงสร๎าง       จ้านวน  ๑   ฉบับ  
๑๑. หนังสือรับรองของผู๎ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม    จ้านวน  ๑   ฉบับ  

 (กรณีเข๎าขํายต๎องควบคุมตามกฎกระทรวง)  
๑๒. ส้าเนาหรือภาพถํายใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  จ้านวน  ๑   ฉบับ 
๑๓. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน   จ้านวน  ๕ชุด  

ค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมการกรอกใบอนุญาต 

๑. ใบอนุญาตกํอสร๎าง     ฉบับละ  ๒๐  บาท 
๒. ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ  ๑๐  บาท 
๓.ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ  ๑๐  บาท 
๔. ใบอนุญาตเคลื่อนย๎าย     ฉบับละ  ๑๐  บาท 
๕. ใบรับรอง      ฉบับละ  ๑๐  บาท 
๖. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ  ๑๐  บาท 

 
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต  

๑. ใบอนุญาตกํอสร๎าง     ฉบับละ  ๒๐  บาท 
๒. ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ  ๑๐  บาท 
๓.ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ  ๑๐  บาท 



๔. ใบอนุญาตเคลื่อนย๎าย     ฉบับละ  ๑๐  บาท 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

๑. อาคารสูงไมํเกิน ๒ ชั้น หรือสูงไมํเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 
๒. อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แตํไมํเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท 
๓. อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๔ บาท 
๔. อาคารพิเศษหรืออาคารที่จะต๎องมีพ้ืนรับน้้าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน ๕๐๐  กก./ตารางเมตร 
ตารางเมตรละ ๔ บาท  

 
 
 
๕. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข๎าออกรถส้าหรับอาคาร ตารางเมตรละ ๐.๔๐ บาท 
๖. ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้าย ตารางเมตรละ ๔ บาท 
๗. ทางหรือทํอระบายน้้า รั้ว รวมทั้งประตูรั้วหรือก้าแพง คิดตามความยาว เมตรละ ๑ บาท 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ๎าการให๎บริการไมํเป็นไปตามข๎อตกลงที่ระบุไว๎ข๎างต๎นสามารถติดตํอเพ่ือร๎องเรียนได๎ที่ กองชําง เทศบาล
ต้าบลทําเกษมโทรศัพท์ ๐๓๗–๒๔๗–๙๔๐facebook เทศบาลต้าบลทําเกษม จังหวัดสระแก๎ว, ตู๎แสดงความคิดเห็น
เวทีประชาคม  ทางไปรษณีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


