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องคการบริหารสวนตําบลบานบัว 
อําเภอเกษตรสมบรูณ  จังหวัดชัยภูมิ



 
คํานํา 

 

   ดวยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่มี
การอนุญาตตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)
ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตอง
ยื่นมาพรอมกับคําขอ และใหนําคูมือสําหรับประชาชนปดประกาศไว ณ สถานที่ยื่นคําขอ และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  

   องคการบริหารสวนตําบลบานบัว จึงไดจัดทําคูมือเลมนี้เพ่ือแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลบานบัว  ซึ่งจะทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการแตละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบานบัวได  ซึ่งถือเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ 
เลมนี้จะเปนประโยชนตอประชาชนและผูบริการตอไป 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลบานบัว 



 

สารบัญ 

               หนา 

๑. งานการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี                  ๑ 

๒. งานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน         ๒ 

๓. งานการจัดเก็บภาษีปาย         ๕ 

๔. งานการจดทะเบียนพาณิชย         ๘ 

๕. งานการขออนุญาตติดตั้งประปา        ๑๑ 

๖. งานการขออนุญาตกอสรางอาคาร        ๑๒ 

๗. งานการขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบาน     ๑๕ 

๘. งานการขอสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค        ๑๗ 

๙. งานการขอความชวยเหลือสาธารณภัย        ๑๙ 

๑๐. งานการรับแจงเรื่องราวรองทุกข        ๒๑ 

๑๑. งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ     ๒๓ 

๑๒. งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด        ๓๔ 

๑๓. งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร     ๓๖ 

๑๔. งานการขออนุญาตจําหนายสินคาในพื้นที่หรือทางสาธารณะ     ๓๙ 

๑๕. งานการรับแจงข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส     ๔๑ 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การจดัเกบ็ภาษบีาํรุงท้องท ี

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือนไขในการยืนคาํขอ 

ภาษีบาํรุงทอ้งที หมายถึง ภาษีทีจดัเก็บจากเจา้ของทีดิน ตามราคาปานกลางทีดินและตามบญัชีอตัราภาษีบาํรุงทอ้งที ทีดินทีตอ้ง

เสียภาษีบาํรุงทอ้งที ไดแ้ก่ ทีดินทีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึงมีกรรมสิทธิใน

ทีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นทีดินทีไม่เป็นกรรมสิทธิของเอกชน ทีดินทีตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งที ไดแ้ก่ พนืทีดิน และพืนทีที

เป็นภเูขาหรือทีมีนาํดว้ย โดยไม่เป็นทีดินทีเจา้ของทีดินไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 

 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

 ๑. ยนืเอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้ กองคลงั   

     (ระยะเวลา ๑ นาที)  

๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  

     (ระยะเวลา ๒ นาที) 

๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  

     (ระยะเวลา ๒ นาที) 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๕ นาที 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

กรณีชําระปกต ิ

๑. ใบเสร็จรับเงินของปีทีผา่นมา       จาํนวน ๑ ฉบบั  
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กรณกีารประเมนิใหม่ 

๑. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. สาํเนาเอกสารสิทธิ         จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. สาํเนาหนงัสือการเปลียนแปลงเจา้ของทีดิน      จาํนวน ๑ ฉบบั 

กรณีเปลยีนแปลงเจ้าของทดีนิ 

๑. สาํเนาใบเสร็จรับเงินของปีทีผา่นมา        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาเอกสารสิทธิทีดิน        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. สาํเนาเอกสารสิทธิทีดิน        จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

ค่าธรรมเนียม 

อตัราภาษ ี

๑. อตัราภาษีบาํรุงทอ้งทีกาํหนดไวใ้นบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั แบ่งเป็น ๓๔ อตัรา 

๒. ราคาปานกลางทีดินเกินไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาทใหเ้สียภาษีดงันีราคาปานกลางของทีดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก   

    เสียภาษี ๗๐ บาท 

 ๓. ส่วนทีเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท 

 ๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้ม้ลุก 

  - เสียกึงอตัรา 

  - ดว้ยตนเอง ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท 

  - ทีดินวา่งเปล่า เสียเพมิ ๑ เท่า 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท ์: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒  

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและทดีนิ 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือนไขในการยืนคาํขอ 

ประเภททรัพยสิ์นทีตอ้งเสียภาษี  ไดแ้ก่ อาคาร โรงเรือน สิงปลูกสร้างต่าง ๆ กบัทีดินต่อเนืองต่อเนือง ซึงใชป้ลูกสร้างอาคารนนั 

ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนืองกนัซึงตามปกติใชป้ระโยชน์ไปดว้ยกนักบัอาคาร โรงเรือน สิงปลูกสร้างนนั ๆ ซึงเจา้ของกรรมสิทธิได้

นําทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือนําไปให้ผูอื้นใช้

ประโยชน์ไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม   

 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

 ๑. ยนืเอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้ กองคลงั   

     (ระยะเวลา ๑ นาที)  

๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  

     (ระยะเวลา ๒ นาที) 

๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  

     (ระยะเวลา ๒ นาที) 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๕ นาที 
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รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

กรณีโรงเรือนรายเก่า  

ใหย้นืแบบแจง้รายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครังสุดทา้ย  (ถา้มี) จาํนวน ๑ ฉบบั 

กรณีโรงเรือนรายใหม่   

๑. สาํเนาโฉนดทีดินทีปลูกสร้างโรงเรือน   หรือสิงปลูกสร้างอยา่งอืน    จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาหนงัสือสญัญาซือขาย  หรือสญัญาใหที้ดินพร้อมสิงปลูกสร้าง    จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. หลกัฐานการเปิดดาํเนินกิจการ  เช่น  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย ์   จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน/บริษทั      จาํนวน ๑ ฉบบั 

๕. ใบอนุญาตตงัและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน      จาํนวน ๑ ฉบบั 

๖. สัญญาเช่าบา้น          จาํนวน ๑ ฉบบั 

๗. หนงัสือมอบอาํนาจ  (กรณีไม่สามารถยนืแบบไดด้ว้ยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์   จาํนวน ๑ ฉบบั    

 

ค่าธรรมเนียม 

อตัราภาษ ี

อตัราภาษีใหเ้สียในอตัราร้อยละสิบสองจุดหา้ของค่ารายปี 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การจดัเกบ็ภาษป้ีาย 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้าน[y; 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือนไขในการยืนคาํขอ 

ป้ายทีตอ้งเสียภาษีป้าย ไดแ้ก่ ป้ายแสดงชือ ยีห้อ หรือเครืองหมายทีใชใ้นการประกอบการคา้ หรือ ประกอบกิจการอืนเพือหา

รายได ้ไม่วา่จะแสดง หรือโฆษณาไวที้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเครืองหมาย ทีเขียน แกะสลกั จารึก หรือทาํให้ปรากฏดว้ย

วธีิใด ๆ 

 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

 ๑. ยนืเอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   

     (ระยะเวลา ๑ นาที)  

๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  

     (ระยะเวลา ๒ นาที) 

๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  

     (ระยะเวลา ๒ นาที) 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๕ นาที 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

- ๖ - 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

กรณีป้ายรายเก่า 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครังก่อน        จาํนวน ๑ ฉบบั 

กรณีป้ายทตีดิตงัใหม่ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพมิ         จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. หนงัสือรับรองหุน้ส่วนบริษทั        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๕. ใบอนุญาตติดตงัป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาํป้าย      จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

ค่าธรรมเนียม 

อตัราภาษ ี

๑. การคาํนวณพืนทป้ีาย อตัราค่าภาษีป้าย และการคาํนวณภาษีป้าย 

  ๑.๑ การคาํนวณพืนทีป้าย 

   ๑.๑.๑ ป้ายทีมีขอบเขตกาํหนดได ้

 

 

 

   

  ๑.๑.๒ ป้ายทีไม่มีขอบเขตกาํหนดได ้

   ถือตวัอกัษร ภาพ หรือเครืองหมายทีอยูริ่มสุดเป็นขอบเขตเพอืกาํหนด ส่วนกวา้งทีสุด 

ยาวทีสุด แลว้คาํนวณตาม ๑.๑.๑ 

   ๑.๑.๓ คาํนวณพนืทีเป็นตารางเซนติเมตร 

  ๑.๒ อตัราภาษีป้าย แบ่งเป็น ๓ อตัรา ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

- ๗ - 

 

 

การคาํนวณภาษีป้าย ใหค้าํนวณโดยนาํพนืทีป้ายคูณดว้ยอตัราภาษีป้าย เช่น ป้ายทีตอ้งเสียภาษี มีพนืที ๑๐,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร 

เป็นป้ายประเภทที ๒ ป้ายนีเสียภาษี ดงันี 

๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เท่ากบั ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๘ - 

 

 

คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒   (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒   ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือนไขในการยืนคาํขอ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดถ่้ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชยต์ามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ ใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินทวัประเทศ ตงัแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป โดยให้ อบต. รับจดทะเบียนในเขตพืนทีรับผิดชอบ

เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กับผูป้ระกอบการในการยืนจดทะเบียนพาณิชย ์ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง และผูป้ระกอบการสามารถนาํหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชยไ์ปใชก้ารทาํธุรกรรมไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้น

บวัได้เปิดให้บริการแก่  ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชยไ์ด้  ณ  องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว  

ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป  

 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ผูป้ระกอบการพาณิชยย์นืคาํขอและกรอกขอ้มูล(แบบ ท.พ.) ๑. งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้ กองคลงั  

๒. เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสาร    ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 

๓. นายทะเบียนพิจารณาคาํขอและจดทะเบียนพาณิชย ์  ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 

๔. ชาํระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย ์  ๔. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๒๕ นาที 

 

 

 

  

 

 

 

 



- ๙ - 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ตงัใหม่) เอกสารทใีช้ ได้แก่ 

1) คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 

2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 

3) สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั  

4) กรณีผูป้ระกอบการมิไดเ้ป็นเจา้บา้น ตอ้งแนบเอกสารเพมิเติม ดงันี 

- หนงัสือใหค้วามยนิยอมใชส้ถานที      จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาทะเบียนบา้นหลงัทีประกอบพาณิชยกิจ     จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาสัญญาเช่า        จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนเจา้ของสถานที     จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสถานที      จาํนวน ๑ ฉบบั 

5) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพมิเติม ดงันี 

- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือใหเ้ช่า แผ่นซีดี แถบบนัทึก วดิีทศัน์ แผนวดิีทศัน์ ดีวดีี หรือแผ่นวดิีทศัน์ระบบดิจิทลั 

เฉพาะทีเกียวกบัการบนัเทิง ตอ้งมีสาํเนาหนงัสืออนุญาต หรือ หนงัสือรับรองให้เป็นผูจ้าํหน่ายหรือให้เช่า จากเจา้ของ

ลิขสิทธิ  

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ตอ้งมี แบบฟอร์มเอกสารแนบทา้ย แบบ ทพ. 

จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลยีนแปลง) เอกสารทใีช้ ได้แก่ 

๑)  คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 

๒) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓) สาํเนาทะเบียนบา้น          จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔) กรณีเปลียนแปลงแกไ้ขทีตงัสาํนกังานแห่งใหญ่ ตอ้งแนบเอกสารเพมิเติม ดงันี 

- หนงัสือใหค้วามยนิยอมใชส้ถานที      จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาทะเบียนบา้นหลงัทีประกอบพาณิชยกิจ     จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาสัญญาเช่า        จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนเจา้ของสถานที     จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสถานที      จาํนวน ๑ ฉบบั  

๕) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพมิเติม ดงันี 

- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั  

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

๖) ใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค.๐๔๐๓)       จาํนวน ๑ ฉบบั  

จดทะเบียนพาณชิย์ (เลกิ) เอกสารทใีช้ ได้แก่ 

1) คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 

2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 

3) สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 



- ๑๐ - 

 

4) ใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค.๐๔๐๓)       จาํนวน ๑ ฉบบั 

5) กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจถึงแก่กรรม 

- สาํเนาใบมรณบตัร        จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาท      จาํนวน ๑ ฉบบั 

6) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพมิเติม ดงันี 

- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

 

ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์เรียกเก็บ ๕๐ บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการเปลียนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครังละ ๒๐ บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ      ๒๐ บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการขอใหอ้อกใบแทน เรียกเก็บ ฉบบัละ    ๓๐ บาท 

5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกียวกบัการจดทะเบียนพาณิชยข์องผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จรายหนึง      เรียกเก็บครังละ 

๒๐ บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการคดัสาํเนาและรับรองสาํเนาเอกสารเกียวกบัการจดทะเบียนพาณิชย ์เรียกเก็บ ฉบบัละ      ๓๐ บาท 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     - ๑๑ - 

 

 

คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การขออนุญาตติดตงัประปา 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒   (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒   ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. รับเอกสารขออนุญาตติดตงัประปา    ๑. งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้ กองคลงั  

๒. เจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสาร    ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 

๓. เสนอผูมี้อาํนาจพจิารณาอนุมติั    ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 

๔. ดาํเนินการติดตงัประปา     ๔. งานประปา  กองช่าง 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๑ วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

๑. แบบขออนุญาตใชน้าํประปา       จาํนวน ๑ ชุด 

๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน      จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั  

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 

 

 

 



 

- ๑๒ - 

 

คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือนไขในการยืนคาํขอ 

การก่อสร้าง การดดัแปลง การรือถอน เคลือนยา้ย และการใชส้อยอาคารภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งไดรั้บอนุญาต

จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสียก่อน จึงจะดาํเนินการได ้ทงันีเพราะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ทีควบคุมเพอืประโยชน์

แห่งความมนัคง แขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และ

การอาํนวยความสะดวกในการจราจร เพือประโยชน์ของผูอ้ยูอ่าศยัในอาคาร 

 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

 ๑. ยนืคาํขออนุญาต ตามแบบ ข.๑   ๑. งานก่อสร้าง  กองช่าง   

๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที   ๒. งานก่อสร้าง  กองช่าง 

๓. การพจิารณาออกใบอนุญาต   ๓. งานก่อสร้าง  กองช่าง 

๔. ออกใบอนุญาต/ชาํระค่าธรรมเนียม   ๔. งานก่อสร้าง  กองช่าง 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๑๕  วนั/ราย 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

- ๑๓ - 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

๑. แบบฟอร์มคาํขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)         จาํนวน ๑ ชุด 

๒. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 

 - สาํเนาบตัรประชาชนของผูข้ออนุญาต          จาํนวน ๑ ชุด  

- สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต             จาํนวน ๑ ชุด 

๓. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล 

  - สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีออกใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน     จาํนวน ๑ ชุด 

๔. สาํเนาหลกัฐาน โฉนดทีดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหน้าขนาดเท่าฉบบัจริง       จาํนวน ๑ ชุด 

๕. กรณีผูข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารในทีดินบุคคลอืน 

- หนงัสือแสดงความยนิยอมให้ก่อสร้างอาคารในทีดิน        จาํนวน ๑ ชุด 

- สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้ของทีดิน                         จาํนวน ๑ ชุด 

- สาํเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของทีดิน                           จาํนวน ๑ ชุด 

๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตทีดินของบุคคลอืน (ทีดินต่างเจา้ของ) 

- หนงัสือแสดงความยนิยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตทีดิน        จาํนวน ๑ ชุด 

- สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้ของทีดินดา้นทีชิดเขต                  จาํนวน ๑ ชุด 

- สาํเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของทีดินดา้นทีชิดเขต                    จาํนวน ๑ ชุด 

๗. กรณีเจา้ของอาคารไม่ไดม้ายนืขออนุญาตดว้ยตนเอง  

- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์        จาํนวน ๑ ฉบบั    

 (บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล  ๓๐ บาท)  

๘. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีทีเป็นอาคารทีม ี

    ลกัษณะ / ขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม)         จาํนวน ๑ ฉบบั    

๙. สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม         จาํนวน ๑ ฉบบั    

๑๐.รายการคาํนวณโครงสร้าง  ( กรณีอาคารมีพนืทีใชส้อยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)    จาํนวน ๑ ชุด   

๑๑.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีเขา้ข่ายองควบคุมตามกฎกระทรวง)  จาํนวน ๑ ฉบบั    

๑๒.สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม       จาํนวน ๑ ฉบบั    

๑๓.แผนผงับริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จาํนวน ๓ ชุด  ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

    ๑๓.๑ รายการประกอบแบบ    ๑๓.๒ แผนทีสังเขป 

    ๑๓.๓ รูปแบบพนื     ๑๓.๔ รูปดา้น ๔ ดา้น 

   ๑๓.๕ รูปตดั ๒ ดา้น    ๑๓.๖ รูปทรงหลงัคา 

   ๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก  ๑๓.๘ รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก) 

  ๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภิบาล                      ๑๓.๑๐ รายการคาํนวณ (กรณีเป็นอาคาร ๒ ชนัขึนไป) 

ค่าธรรมเนียม 

 ๑.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร        ฉบบัละ ๒๐ บาท  

 ๒.ใบอนุญาตดดัแปลงอาคารบา้นเรือน       ฉบบัละ ๑๐ บาท  

 ๓.ใบอนุญาตรือถอนอาคารบา้นเรือน      ฉบบัละ ๑๐ บาท  

 ๔.ใบอนุญาตเปลียนการใชอ้าคารบา้นเรือน     ฉบบัละ ๒๐ บาท  

 ๕.ใบรับรองอาคารบา้นเรือน         ฉบบัละ ๑๐ บาท  

 ๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง     ฉบบัละ      ๕                บาท  

 



 

- ๑๔ – 

 

 ๗.ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 

   - อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชนั หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอตัราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค ์

- อาคารสูงเกิน ๒ ชนั แตไ่ม่เกิน ๓ ชนั หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตรค่าธรรมเนียมในอตัรา 

  ตารางเมตรละ ๒ บาท  

       - อาคารสูงเกิน ๓ ชนั หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอตัราตารางเมตรละ ๔ บาท  

 - อาคารซึงมีพนืทีรองรับนาํหนกันาํหนกับรรทุกเกิน ๕๐ กก. ต่อหนึงตารางเมตร ค่าธรรมเนียมในอตัรา 

  ตารางเมตรละ ๔ บาท  

- พนืทีทีจอดรถ ทีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ  ค่าธรรมเนียม ในอตัราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค ์ 

     - ป้ายตารางเมตรละ ๔ บาท  

     - อาคารประเภทซึงตอ้งวดัความยาว เช่น ทางหรือท่อระบายนาํ รัว หรือกาํแพง เมตรละ ๑ บาท 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๕ - 

 

 

คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒   (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒   ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. หนงัสือรับรองการปลูกสร้างบา้น    ๑. กองช่าง  อบต.บา้นบวั 

๒. นาํใบรับรองทีผูใ้หญ่บา้นออกให ้ไปขอหนงัสือรับรอง  ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  

    การมีสว้มทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

๓. ตอ้งไปขอใบรับรองจากผูใ้หญ่บา้น หรือผูช่้วยผูใ้หญบ่า้น ๓. ผูใ้หญบ่า้น 

    ในหมู่บา้นทีตนทาํการก่อสร้างบา้น  

๔. นาํเอกสารทีไดม้าทงัหมดนาํไปยนืทีนายทะเบียนอาํเภอหวัไทร ๔. ทีวา่การอาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 

    เพือขอบา้นเลขที 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๑ วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. สาํเนาโฉนดทีดินทีมีการปลูกสร้างบา้น      จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. หนงัสือรับรองจากผูใ้หญ่บา้น       จาํนวน ๑ ฉบบั 

๕. หนงัสือรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล    จาํนวน ๑ ฉบบั  

 

 

 

 

 



- ๑๖ - 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๗ - 

 

คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การขอสนับสนุนนําอุปโภคบริโภค 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒     (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒     ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ประชาชนยนืคาํร้องต่อเจา้หนา้ที   ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

๒. เจา้หนา้ทีรับคาํร้องและเสนอผูบ้ริหารพจิารณา  ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๓. ผูบ้ริหารพจิารณอนุมติั      ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๔. เจา้หนา้ทีประสานไปยงัหน่วยงานทีมีรถบรรทุกนาํ  ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

    เพือขอความร่วมมือจดัส่งนาํ กรณีรถบรรทุกนาํวา่ง 

    จะดาํเนินการจดัส่งนาํไดท้นัที 

   (ระยะเวลา ๓ ชวัโมง) 

๕. เสร็จสินภารกิจรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ   ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๑ วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๙ - 

 

 

คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การขอความช่วยเหลือสาธารณภยั 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ สํานักงานปลดั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้าบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒     (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒     ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ประชาชนยนืคาํร้องต่อเจา้หนา้ที   ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

๒. เจา้หนา้ทีรับคาํร้องและรายงานผูบ้ริหารทราบทนัที ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    เพือสงัการ 

๓. เจา้หนา้ทีสาํรวจความเสียหายเบืองตน้   ๓. กองช่าง  

๔. บรรเทาความเดือดร้อนเบืองตน้แก่ผูไ้ดรั้บภยั   ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

๕. รายงานอาํเภอทราบเพอืดาํเนินการ   ๕. ทีวา่การอาํเภอหวัไทร  

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๑ วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๒๐ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๑ - 

 

 

คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การรับแจ้งเรืองราวร้องทุกข์ 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ สํานักงานปลดั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ประชาชนยนืคาํร้องต่อเจา้หนา้ที    ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    (ระยะเวลา ๑ นาที)  

๒. เจา้หนา้ทีตรวจสอบรายละเอียดขอ้เท็จจริง   ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   เรืองราวร้องทุกข ์ 

   (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย) 

๓. เจา้หนา้ทีรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ริหาร  ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  

๔. ผูบ้ริหารพจิารณาเรืองราวร้องทุกขแ์ละสงัการ    ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  

๕. เจา้หนา้ทีแจง้ตอบรับผลการดาํเนินการใหผู้ร้้องเรียนทราบ ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    (ระยะเวลา ๑ วนั/ราย) 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๗ วนั/ราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

 

 

 

 



- ๒๒ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๒๓ - 

 

 

งานทใีห้บริการ  การขออนุญาตประกอบกิจการทเีป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ สํานักงานปลดั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒     (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒     ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ยนืคาํขอตรวจสอบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

๒. รายงานผูบ้ริหารเพอืพิจารณาสงัการภายใน ๗ วนั  ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํขอ   

๓. ตรวจสอบสถานทีดาํเนินการ    ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

๔. ผูบ้ริหารพจิารณาเรืองราวร้องทุกขแ์ละสงัการ    ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  

๕. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้ย้นื  ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   คาํขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํขอ 

 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต       จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒     จาํนวน ๑ ฉบบั  

๔. ใบอนุญาตทาํการคา้จากสาํนกัทะเบียนการคา้      จาํนวน ๑ ฉบบั 

๕. ใบอนุญาตหรือใบแจง้ประกอบกิจการโรงงาน      จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

 

 

 

 



- ๒๔ - 

 

ค่าธรรมเนียม 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกจิการทเีป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

ลาํดบัท ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

 ๑.  กิจการทีเกียวกบัการเลียงสตัว ์   

๑ การเลียงสตัวบ์ก  สตัวปี์ก  สตัวเ์ลือยคลานหรือแมลง 

การเลียงมา้  โค  กระบือ 

 ก.  จาํนวน  ๕  ตวั  ถึง  ๙  ตวั 

 ข.  จาํนวน  ตงัแต่  ๑๐  ตวัขึนไป 

 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

- 

- 

 การเลียงสุกร   

  ก.  จาํนวน  ๑๕ - ๑๐๐  ตวั ๑๐๐ - 

  ข.  จาํนวน  ตงัแต่  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตวัขึนไป ๒๐๐ - 

         ค. จาํนวน ๒๐๑ ตวัขึนไป ๕๐๐ - 

 การเลียงห่าน  เป็ด  ไก่   

  ก.  จาํนวนตงัแต่  ๖๐-๑๐๐  ตวั ๑๐๐ - 

  ข.  จาํนวนตงัแต่  ๑๐๑-๕๐๐  ตวั ๒๐๐ - 

  ค.  จาํนวนตงัแต่  ๕๐๑-๒,๐๐๐  ตวั ๓๐๐ - 

  ง.  จาํนวนตงัแต่  ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐  ตวั ๕๐๐ - 

  จ.  จาํนวนตงัแต่  ๕๐๐๑  ตวัขึนไป ๑,๐๐๐ - 

 การเลียงสตัวน์าํ  กระชงัปลา สตัวเ์ลีอยคลาน  บ่อหรือกระชงัละ ๑๐๐ - 

 การเลียงแมลง กระชงั คอกละ ๕๐ - 

๒ การเลียงสตัวเ์พอืรีดเอานมตวัละ ๑๐ - 

๓ การประกอบกิจการเลียงสตัว ์รวบรวมสตัว ์ หรือธุรกิจอืนใด  อนัมีลกัษณะ

ทาํนองเดียวกนั  เพอืใหป้ระชาชนเขา้ชม  หรือเพอืประโยชนข์องกิจการนนั  

จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม 

๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเกียวกบัสตัวแ์ละผลิตภณัฑ ์   

๔ การฆ่าสัตว ์ยกเวน้ในสถานทีจาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ

การฆ่าเพอืบริโภคในครัวเรือน 

๑๕๐ - 

๕ การฟอกหนงัสตัว ์ ขนสตัว ์ การสะสมหนงัสัตว ์ ทียงัไม่ไดฟ้อก ๕๐๐ - 

๖ การสะสมเขาสตัว ์ กระดูกสตัวที์ยงัมิไดแ้ปรรูป ๕๐๐ - 

๗ การเคียวหนงัสตัว ์ เอ็นสตัว ์ ไขสตัว ์ ๕๐๐ - 

๘ การตม้  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง้  ยกเวน้ในสถานที

จาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 

๕๐๐ - 

 

 



- ๒๕ - 

 

 

ลาํดบัท ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

๙ การประดิษฐเ์ครืองใชห้รือผลิตภณัฑอื์น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสตัว ์ หนงั

สัตว ์ เขาสตัว ์ หรือส่วนอืน ๆ ของสตัว ์

๕๐๐ - 

  ก.  โดยใชเ้ครืองจกัรทีมีกาํลงั  ๕  แรงมา้ขึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  โดยใชเ้ครืองจกัทีมีกาํลงัตาํกวา่ ๕ แรงมา้ลงมา ๒๐๐ - 

  ค.  ไม่ใชเ้ครืองจกัร ๑๐๐ - 

๑๐ การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ

กระทาํอืนใดต่อสตัวห์รือพชืหรือส่วนหนึงส่วนใดของสัตวห์รือพชื เพอืเป็น

อาหารสตัว ์

  

  ก.  เครืองจกัรทีมีกาํลงั ๕ แรงมา้ขึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  เครืองจกัรทีมีกาํลงัเกินกวา่ ๑ แรงมา้แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐ - 

  ค.  เครืองจกัรทีมีกาํลงั  ๑  แรงมา้  ลงมา ๑๐๐ - 

๑๑ การสะสมหรือลา้งครัง ๕๐๐ - 

 ๓.  กิจการทีเกียวขอ้งกบัอาหาร  เครืองดืม  นาํดืม   

๑๒ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ - 

๑๓ การผลิตกะปิ  นาํพริกแกง นาํพริกเผา  นาํปลา  นาํเคย นาํบูดู ไตปลา  เตา้เจียว 

ซีอิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอนื ๆ ยกเวน้การผลิตเพอืบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๔ การผลิต  การหมกั  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกเวน้การผลิตเพอื

บริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๕ การตากเนือสัตว ์การผลิตเนือสัตวเ์คม็ การเคียวมนักุง้  ยกเวน้การผลิตเพอื

บริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๖ การนึง  การตม้  การเคียว  การตาก  หรือวธีิอืนใดในการผลิตอาหารสตัว ์พืช 

ยกเวน้ในสถานทีจาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิต

เพือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๗ การเคียวนาํมนัหมู  การผลิตกนุเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตงั ยกเวน้ใน

สถานทีจาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพอืบริโภคใน

ครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใชเ้ครืองจกัร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไม่ใชเ้ครืองจกัร ๒๐๐ - 

 

 

 

 

 



 

- ๒๖ - 

 

 

ลาํดบัท ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

๑๘ การผลิตเสน้หมี  ขนมจีน  ก๋วยเตยีว เตา้หู ้ วุน้เสน้  เกียมอี  เตา้ฮวย   

  ก.  โดยใชเ้ครืองจกัร ๒๐๐ - 

  ข.  โดยไม่ใชเ้ครืองจกัร ๑๐๐ - 

๑๙ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 

๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอืนใด   

  ก.  โดยใชเ้ครืองจกัร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไม่ใชเ้ครืองจกัร ๕๐๐ - 

๒๑ การประกอบกิจการการทาํขนมปังสด  ขนมปังแหง้  จนัอบั  ขนมเปียะ   

  ก.  โดยใชเ้ครืองจกัร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไม่ใชเ้ครืองจกัร ๒๐๐ - 

๒๒ การแกะ  การลา้งสตัวน์าํ  ทีไม่ใช่ส่วนหนึงของกิจการหอ้งเยน็ ยกเวน้การผลิต

เพือบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ - 

๒๓ การผลิตนาํอดัลม  นาํหวาน  นาํโซดา  นาํถวัเหลือง  เครืองดืมชนิดต่างๆ บรรจุ

กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอืนใด ยกเวน้การผลิตเพอืบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๒๔ การผลิต  การแบ่งบรรจนุาํตาล (ยกเวน้ภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 

๒๕ การผลิตผลิตภณัฑจ์ากนาํนมววั ๑,๐๐๐ - 

๒๖ การผลิต  การแบ่งบรรจเุอททิลแอลกอฮอล ์สุรา  เบียร์  นาํสม้สายชู ๑,๐๐๐ - 

๒๗ การควักาแฟ ๕๐๐ - 

๒๘ การผลิตลูกชินดว้ยเครืองจกัร ๕๐๐ - 

๒๙ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 

๓๐ การผลิตนาํกลนั  นาํบริโภค ๒๐๐ - 

๓๑ การตาก  การหมกั  การดองผกั  ผลไม ้ หรือพชือยา่งอืน ยกเวน้การผลิตเพอื

บริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง้  ชาผง  หรือเครืองดืมชนิดผงอืน ๆ  ๒๐๐ - 

๓๓ การผลิตไฮศครีม  ยกเวน้การผลิตเพอืบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 

๓๔ การผลิตบะหมี  มกักะโรนี  หรือผลิตภณัฑอื์น ๆ ทีคลา้ยคลึงกนั ๒๐๐ - 

๓๕ การประกอบกิจการห้องเยน็  แช่เยน็อาหาร ๑,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 



- ๒๗ - 

 

 

ลาํดบัท ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

๓๖ การผลิตนาํแขง็  ยกเวน้การผลิตเพอืใชใ้นสถานทีจาํหน่ายอาหาร และเพอืการ

บริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ - 

๓๗ การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเครืองทีมีกาํลงัตงัแต่  ๕  แรงมา้ ขึนไป ๕๐๐ - 

 ๔.  กิจการทีเกียวกบัยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์ เครืองสาํอาง  ผลิตภณัฑ์

ชาํระลา้ง 

  

๓๘ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาดว้ยเครืองจกัร   

  ก.  เครืองจกัทีมีกาํลงั  ๕  แรงมา้ขึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครืองจกัรทีมีกาํลงัเกินกวา่ ๑ แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 

  ค.  เครืองจกัรทีมีกาํลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๓๐๐ - 

๓๙ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพ ูผา้เยน็ กระดาษเยน็ เครืองสาํอางต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 

๔๐ การผลิตสาํลี ผลิตภณัฑจ์ากสาํลี ๑,๐๐๐ - 

๔๑ การผลิตผา้พนัแผล  ผา้ปิดแผล  ผา้อนามยั  ผา้ออ้มสาํเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 

๔๒ การผลิตสบู่  ผงซกัฟอก  ผลิตภณัฑช์าํระลา้งต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 

 ๕.  กิจการทีเกียวกบัการเกษตร   

๔๓ การอดั  การสกดัเอานาํมนัจากพชื   

  ก.  โดยใชเ้ครืองจกัร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไม่ใชเ้ครืองจกัร ๑๐๐ - 

๔๔ การลา้ง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 

๔๕ การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั แป้งสาคู หรือแป้งอนื ๆ ในทาํนองเดียวกนัดว้ย 

เครืองจกัร 

๑,๐๐๐ - 

๔๖ การสีขา้วดว้ยเครืองจกัร   

  ก.  ไม่เกิน  ๒๐  แรงมา้ ๒๐๐ - 

  ข.  เกิน  ๒๐  แรงมา้ ๔๐๐ - 

๔๗ การผลิตยาสูบ   

  ก.  โดยใชเ้ครืองจกัร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไม่ใชเ้ครืองจกัร ๕๐๐ - 

๔๘ การขดั  การกะเทาะ  การบดเมลด็พืช  การเกียว,นวด,สีขา้วดว้ยเครืองจกัร  

๑,๐๐๐ 

 

- 

๔๙ การผลิต  การสะสมปุ๋ย ๕๐๐ - 

 

 

 

 



- ๒๘ - 

 

 

ลาํดบัท ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

๕๐ การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเครืองจกัร ๑,๐๐๐ - 

๕๑ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัสาํปะหลงั ๑,๐๐๐ - 

 ๖.  กิจการทีเกียวกบัโลหะหรือแร่   

๕๒ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครืองมือ  เครืองจกัร  อุปกรณ์หรือเครืองใชต้่างๆ    

  ก.  โดยใชเ้ครืองจกัร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไม่ใชเ้ครืองจกัร ๒๐๐ - 

๕๓ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการในลาํดบัที  

๕๒ 

๑,๐๐๐ - 

๕๔ การกลึง  การเจาะ การเชือม  การตี  การตดั   การประสาน  การรีด  การอดั

โลหะดว้ยเครืองจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเวน้กิจการในลาํดบัที ๕๒ 

๒๐๐ - 

๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะดว้ยตะกวั สงักะสี ดีบุก  โครเมียม นิเกิลหรือโลหะ

อืนใดยกเวน้กิจการใน ลาํดบัที ๕๒ 

๕๐๐ - 

๕๖ การขดั  การลา้งโลหะดว้ยเครืองจกัร สารเคมี  หรือวธีิอืนใด ยกเวน้กิจการใน

ลาํดบัที  ๕๒ 

  

  ก.  เครืองจกัรทีมีกาํลงั ๕ แรงมา้ขึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครืองจกัรทีมีกาํลงัเกินกวา่  ๑  แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 

  ค.  เครืองจกัรทีมีกาํลงั  ๑ แรงมา้  ลงมา ๒๐๐ - 

๕๗ การทาํเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ ๑,๐๐๐ - 

 ๗.  กิจการเกียวกบัยานยนต ์ เครืองจกัร  หรือเครืองกล   

๕๘ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพน่สี การพน่สารกนัสนิมยาน

ยนต ์

๕๐๐ - 

๕๙ การตงัศูนยถ์่วงลอ้  การซ่อม  การปรับแตง่ระบบปรับอากาศ หรืออปุกรณ์ที

เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์เครืองจกัร หรือเครืองกล 

๑,๐๐๐ - 

๖๐ การประกอบธุรกิจเกียวกบัยานยนต ์ เครืองจกัร หรือเครืองกล ซึงมีไวบ้ริการ

หรือจาํหน่าย และในการประกอบธุรกิจนนัมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์ 

เครืองจกัรหรือเครืองกลดงักล่าวดว้ย 

๒,๐๐๐ - 

   ก.  จกัรยานยนต ์ ๒๐๐ - 

  ข.  รถยนต ์ ๓๐๐ - 

 

 

 

 

 



- ๒๙ - 

 

 

ลาํดบัท ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

๖๑ การลา้ง  การอดัฉีดรถยนต ์ ๕๐๐ - 

๖๒ การผลิต  การซ่อม  การอดัแบตเตอรี ๒๐๐ - 

๖๓ การปะ  การเชือมยาง ๑๐๐ - 

๖๔ การอดัผา้เบรก  ผา้ครัช ๒๐๐ - 

 ๘.  กิจการทีเกียวกบัไม ้   

๖๕ การผลิตไมขี้ดไฟ ๑,๐๐๐ - 

๖๖ การเลือย การซอย  การขดั  การไส   การเจาะ  การขดุร่อง  การทาํคิว  หรือการ

ตดัไมด้ว้ยเครืองจกัร 

  

  ก.  เครืองจกัรทีมีกาํลงั  ๕  แรงมา้ขึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครืองจกัรทีมีกาํลงัเกินกวา่ ๑ แรงมา้  แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 

  ค.  เครืองจกัรทีมีกาํลงั  ๑  แรงมา้  ลงมา ๒๐๐ - 

๖๗ การประดิษฐไ์มห้วาย เป็นสิงของดว้ยเครืองจกัร หรือการพน่  การทาสาร 

เคลือบเงาสีหรือการแต่งสาํเร็จผลิตภณัฑจ์ากไม ้หรือหวาย 

  

  ก.  เครืองจกัรทีมีกาํลงั ๕ แรงมา้ขึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  เครืองจกัรทีมีกาํลงัเกินกวา่ ๑ แรงมา้ แม่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐ - 

  ง.  เครืองจกัรทีมีกาํลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๑๐๐ - 

๖๘ การอบไม ้ ๑,๐๐๐ - 

๖๙ การผลิตธูปดว้ยเครืองจกัร ๑,๐๐๐ - 

๗๐ การประดิษฐสิ์งของ เครืองใช ้เครืองเขียนดว้ยกระดาษ ๓๐๐ - 

๗๑ การผลิตกระดาษต่าง  ๆ ๕๐๐ - 

๗๒ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   

  ก.  ขายส่ง ๒๐๐ - 

  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 

 ๙.  กิจการทีเกียวกบัการบริการ   

๗๓ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 

๗๔ การประกอบกิจการสถานทีอาบนาํ อบไอนาํ อบสมุนไพร ๕๐๐ - 

๗๕ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอืนในทาํนองเดียวกนั ๑,๐๐๐ - 

๗๖ การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุดใหเ้ช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอืนใน

ทาํนองเดียวกนั 

๑,๐๐๐ - 

 

 

 

 



- ๓๐ - 

 

 

ลาํดบัท ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนยีมต่อปี 

บาท สตางค์ 

๗๗ การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ - 

๗๘ การจดัใหมี้การแสดงดนตรี เตน้ราํ รําวง รองเง็ง ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะหรือ

การแสดงอืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

๑,๐๐๐ - 

๗๙ การประกอบกิจการสระวา่ยนาํ หรือกิจการอืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั ๒,๐๐๐ - 

๘๐ การจดัใหมี้การเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั 

๒,๐๐๐ - 

๘๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เวน้แต่กิจการทีอยูใ่นบงัคบัตาม

กฎหมาย วา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๘๒ การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมนาํหนกั  โดยวธีิการควบคุมทาง

โภชนาการใหอ้าหารทีมีวตัถุประสงคพิ์เศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวธีิ

อืนใด  เวน้แต่การให ้ บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย

สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๘๓ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้กม ร้านอินเตอร์เนต เกมส์ออนไลน์ ๑๐,๐๐๐ - 

๘๔ การประกอบกิจการห้องปฏิบตัิการทางการแพทย ์ การสาธารณสุข

วทิยาศาสตร์หรือสิงแวดลอ้ม 

๑,๐๐๐ - 

๘๕ การประกอบกิจการสนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ๑๐,๐๐๐ - 

 ๑๐.  กิจการทีเกียวกบัสิงทอ   

๘๖ การปันดา้ย การกรอดา้ย  การทอผา้ดว้ยเครืองจกัร หรือการทอผา้ดว้ยกีกระตุก

ตงัแต่ ๕ กีขึนไป 

  

  ก.  การทอผา้ดว้ยเครืองจกัร ๕๐๐ - 

  ข.  การทอผา้ดว้ยกีกระตุกเกิน ๑๐ กีขึนไป ๓๐๐ - 

  ง.  การทอผา้ดว้ยกีกระตุกตงัแต่  ๕-๑๐  กี ๒๐๐ - 

๘๗ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๕๐๐ - 

๘๘ การปันฝ้าย หรือนุ่นดว้ยเครืองจกัร ๑,๐๐๐ - 

๘๙ การทอเสือ กระสอบ พรม หรือสิงทออืน ๆ ดว้ยเครืองจกัร ๒๐๐ - 

๙๐ การเยบ็ผา้ดว้ยเครืองจกัรตงัแต่ ๕ เครืองขึนไป ๕๐๐ - 

๙๑ การพมิพผ์า้ หรือการพมิพสิ์งทออืน ๆ  ๕๐๐ - 

๙๒ การซกั การอบ  การรีด การอดักลีบผา้ดว้ยเครืองจกัร ๓๐๐ - 

๙๓ การยอ้ม  การกดัสีผา้  หรือสิงทออืน ๆ  ๒,๐๐๐ - 

 

 

 

 



 

- ๓๑ - 

 

 

ลาํดบัท ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

 ๑๑.  กิจการทีเกียวกบัหิน ดิน ทราย  ซีเมนต ์หรือวตัถุทีคลา้ยคลึง   

๙๔ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภณัฑดิ์นเผา   

  ก.  โดยใชเ้ครืองจกัร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไม่ใชเ้ครืองจกัร ๕๐๐ - 

๙๕ การระเบิด การโม่ การป่นหินดว้ยเครืองจกัร ๑๐,๐๐๐ - 

๙๖ การผลิตเครืองใชด้ว้ยซีเมนตห์รือวตัถุทีคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 

๙๗ การสะสม  การผสมซีเมนต ์ หิน ทราย หรือวตัถุทีคลา้ยคลึง   

  ก.  ๑-๓  ตนั ๒๐๐ - 

  ข.  ๓-๕  ตนั ๕๐๐ - 

  ค.  ๕  ตนัขึนไป ๓,๐๐๐ - 

๙๘   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวตัถุทีคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 

๙๙ การเลือย การตดั หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิงของต่าง ๆ  ๕๐๐ - 

๑๐๐ การผลิตชอลค์ ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ - 

๑๐๑ การผลิตผลิตภณัฑต์่าง ๆ ทีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผา้

เบรก ผา้ครัช กระเบืองมุงหลงัคา กระเบืองยาง ฝ้า เพดาน ท่อนาํ เป็นตน้ 

๒๐๐ - 

๑๐๒ การผลิตกระจก หรือผลิตภณัฑแ์กว้ ๑,๐๐๐ - 

๑๐๓ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 

๑๐๔ การผลิตใยแกว้หรือผลิตภณัฑจ์ากใยแกว้ ๑๐,๐๐๐ - 

 ๑๒.  กิจการทีเกียวกบัปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   

๑๐๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตวั

ทาํละลาย 

๒,๐๐๐ - 

๑๐๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส ๕๐๐ - 

๑๐๗ การผลิต  การกลนั  การสะสม  การขนส่งนาํมนัปิโตรเลียมหรือผลิตภณัฑปิ์โต

รเลียม ต่าง ๆ  

   

   ก.  แบบไม่ใชเ้ครืองจกัร ๒๐๐ - 

  ข.  แบบใชเ้ครืองจกัร ๑,๐๐๐ - 

๑๐๘ การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโคก้ ๕๐๐ - 
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๑๐๙ การพน่สี ยกเวน้กิจการในลาํดบัที ๕๘   

  ก.  พน่สีรถยนต ์ ๕๐๐ - 

  ข.  พน่สิงของอืนนอกจากรถยนต ์ ๒๐๐ - 

๑๑๐ การประดิษฐสิ์งของเครืองใชด้ว้ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์ เบเกอร์

ไลท ์หรือวตัถุทีคลา้ยคลึง 

๕๐๐ - 

๑๑๑ การโม่  การบดชนั ๒๐๐ - 

๑๑๒ การผลิตสี  หรือนาํมนัผสมสี ๑,๐๐๐ - 

๑๑๓ การผลิต  การลา้งฟิลม์รูปถ่าย  หรือฟิลม์ภาพยนตร์ ๒๐๐ - 

๑๑๔ การเคลือบ  การชุบ  วตัถุดว้ยพลาสติก  เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุที

คลา้ยคลึง 

๕๐๐ - 

๑๑๕ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุทีคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 

๑๑๖ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง ๕๐๐ - 

๑๑๗ การผลิตนาํแขง็แหง้ ๒๐๐ - 

๑๑๘ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไมเ้พลิง  หรือสารเคมีอนัเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไมเ้พลิง 

๑,๐๐๐ - 

๑๑๙ การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 

๑๒๐ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกาํจดัศตัรูพืช  หรือพาหะนาํ

โรค 

๕๐๐ - 

๑๒๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ - 

 ๑๓.  กิจการอืน ๆ    

๑๒๒ การพมิพห์นงัสือหรือสิงพมิพอื์น ๆ ทีมีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเครืองจกัร   

  ก.  เครืองจกัรมีกาํลงั  ๕  แรงมา้ขึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครืองจกัรมีกาํลงัเกินกวา่  ๑  แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 

  ค.  เครืองจกัรมีกาํลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๓๐๐ - 

๑๒๓ การผลิต  การซ่อมเครืองอิเลคโทรนิคส์  เครืองไฟฟ้า อปุกรณ์อีเลคโทรนิคส์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

๒๐๐ - 

๑๒๔ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวตัถุทีคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 

๑๒๕ การพมิพแ์บบ  พิมพเ์ขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ - 
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๑๒๖ การสะสมวตัถุหรือสิงของทีชาํรุดใชแ้ลว้หรือเหลือใช ้   

  -  พนืทีใชว้างวตัถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ - 

  -  พนืทีใชว้างวตัถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางวา ๕๐๐ - 

  -  พนืทีใชว้างวตัถุไม่เกิน ๕๐  ตารางวา แตไ่ม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา ๑,๐๐๐ - 

  -  พนืทีใชว้างวตัถุไม่เกิน ๑๐๐  ตารางวา  ขึนไป  ๑,๕๐๐ - 

๑๒๗ การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ ๒,๐๐๐ - 

๑๒๘ การลา้งขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภณัฑที์ใชแ้ลว้ ๒๐๐ - 

๑๒๙ การพมิพสี์ลงบนวตัถุทีมิใช่สิงทอ ๑,๐๐๐ - 

๑๓๐ การก่อสร้าง ๑๐ แรงงานขึนไป ๕๐๐ - 

 

  

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การขออนุญาตจดัตงัตลาด 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ สํานักงานปลดั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ยนืคาํขอตรวจสอบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

๒. รายงานผูบ้ริหารเพอืพิจารณาสงัการ    ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํขอ 

๓. ตรวจสอบสถานทีดาํเนินการ    ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

๔. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้ย้นื ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   คาํขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํขอ 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

กรณขีออนุญาตรายใหม่  

  ๑. แบบคาํขอรับใบอนุญาต       จาํนวน ๑ ชุด 

๒. บตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต     จาํนวน ๑ ฉบบั 

  ๓. บตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการหากไม่เป็นบุคคลเดียว  จาํนวน ๑ ฉบบั 

    กบัผูถื้อใบอนุญาต  

  ๔. สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นทีใชเ้ป็นทีตงัสถานประกอบการ    จาํนวน ๑ ฉบบั 

  ๕. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัของ จาํนวน ๑ ฉบบั 

              ผูแ้ทนนิติบุคคลหากผูข้อเป็นนิติบุคคล  

  ๖. สาํเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารทีใชแ้สดงวา่อาคารทีใชเ้ป็นสถานทีประกอบการ จาํนวน ๑ ฉบบั 

              สามารถใชป้ระกอบการนนัไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  

   

 

 



- ๓๕ - 

 

๗. หนงัสือมอบอาํนาจ พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบ จาํนวน ๑ ฉบบั 

              กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไม่สามารถมาดาํเนินการดว้ยตนเอง  

              (เอกสารตามขอ้ ๑ – ๕ ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนามาดว้ย)  

 

กรณีต่อใบอนุญาต  

  ๑. บตัรประจาํตวัผูไ้ดรั้บใบอนุญาต       จาํนวน ๑ ฉบบั 

  ๒. บตัรประจาํตวัของผูแ้ทนนิติบุคคล ในกรณีทีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล   จาํนวน ๑ ฉบบั 

  ๓. กรณีเปลียนแปลงชือผูแ้ทนนิติบุคคลตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัของผูแ้ทน จาํนวน ๑ ฉบบั 

              นิติบุคคล และเลขหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาต  

  ๔. หนงัสือมอบอาํนาจ พร้อมถ่ายสาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบและผูรั้บมอบ   จาํนวน ๑ ฉบบั 

              กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่สามารถมาดาํเนินการดว้ยตนเอง  

  ๕. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบบัเดิม     จาํนวน ๑ ฉบบั  

 

กรณแีจ้งเลกิกจิการ  

  ๑. ใบอนุญาตฉบบัเดิม        จาํนวน ๑ ฉบบั 

  ๒. บตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต   จาํนวน ๑ ฉบบั 

              (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนา)  

 

กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย  

  ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปลียนแปลงตามแบบ อภ.๕ (ถา้มี) จาํนวน ๑ ฉบบั  

              ทีชาํรุดในสาระสาํคญั  

  ๒. หลกัฐานการแจง้ความกรณีสูญหาย      จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

ค่าธรรมเนียม 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจดัตงัตลาด 

 

ลาํดบั รายการ จํานวนเงนิ ( บาท ) หมายเหตุ 

๑. ใบอนุญาตจดัตงัตลาด            ฉบบัละ 

                                      ฉบบัละ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

พนืทีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

พนืทีไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การขออนุญาตจดัตงัสถานทจีําหน่ายอาหารหรือสถานทสีะสมอาหาร 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ สํานักงานปลดั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ยนืคาํขอตรวจสอบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

๒. รายงานผูบ้ริหารเพือพิจารณาสงัการ    ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํขอ 

๓. ตรวจสอบสถานทีดาํเนินการ    ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

๔. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้ย้นื  ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   คาํขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํขอ 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

๑.กรณขีออนุญาต(รายใหม่) 

  ๑. บตัรประจาํตวัสาํเนาทะเบียนบา้นผูข้อใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนา) จาํนวน ๑ ฉบบั 

    ๒. บตัรประจาํตวัสาํเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการหากไม่ใช่บุคคลเดียวกบัผูถื้อใบอนุญาต จาํนวน ๑ ฉบบั 

   (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบ) 

    ๓. สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นทีใชเ้ป็นทีตงัสถานประกอบการ   จาํนวน ๑ ฉบบั 

   (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบมาดว้ย) 

   ๔. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบตัรประจาํตวัของผูแ้ทน จาํนวน ๑ ฉบบั 

   นิติบุคคล(ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบมาดว้ย) หากผูข้อเป็นนิติบุคคล 
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๕. หลกัฐานทีใชแ้สดงวา่อาคารทีใชเ้ป็นสถานประกอบการ สามารถใชป้ระกอบการนนั จาํนวน ๑ ฉบบั 

   ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ย การควบคุมอาคาร  

    (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบมาดว้ย) 

    ๖. หนงัสือมอบอาํนาจ        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒.กรณขีอต่ออายุใบอนุญาต 

  เอกสารประกอบ 

    ๑. เหมือนกบัการขออนุญาตรายใหม่ในขอ้(๑) ยกเวน้หลกัฐานการใชอ้าคารตาม  จาํนวน ๑ ฉบบั 

    กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

    ๒. ใบอนุญาต         จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓.กรณีแจ้งเลกิกจิการ 

  เอกสารประกอบ 

    ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม       จาํนวน ๑ ฉบบั 

    ๒. บตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต    จาํนวน ๑ ฉบบั 

   (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาดว้ย) 

๔.กรณขีอรับใบขอใบแทนใบอนุญาต เช่นเดยีวกบัการขออนุญาตประกอบกจิกรรมทเีป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

๕.กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย 

  เอกสารประกอบ 

    ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถา้มี) ทีชาํรุดในสาระสาํคญั    จาํนวน ๑ ฉบบั 

    ๒. หลกัฐานการแจง้ความ กรณีใบอนุญาตหาย      จาํนวน ๑ ฉบบั 

ใบอนุญาตใหมี้อายหุนึงปีนบัแต่วนัทีออกใบอนุญาต  หากมิไดช้าํระค่าธรรมเนียม  ก่อนใบอนุญาตสินอาย ุจะตอ้งชาํระค่าปรับ

เพิมขึนอีกร้อยละยสิีบ 

 

ค่าธรรมเนียม 

การขอหนงัสือรับรองการแจง้จดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร (พนืทีประกอบกิจการไม่เกิน 

๒๐๐ ตารางเมตร) 

ลาํดบั รายการ อตัราค่าธรรมเนียม หน่วย 

๑ พนืทีประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร  ๒๐๐ บาท/ปี 

๒ พนืทีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ๓๐๐ บาท/ปี 

๓ พนืทีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ บาท/ปี 

๔ พนืทีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ บาท/ปี 

๕ พนืทีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ บาท/ปี 
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การขออนุญาตจดัตงัสถานทีจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร (พนืทีประกอบกิจการทีมีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึน

ไป) 

ลาํดบั รายการ อตัราค่าธรรมเนียม หน่วย 

๑ พนืทีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ บาท/ปี 

๒ พนืทีประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตรขึนไป ๓,๐๐๐ บาท/ปี 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๙ - 

 

คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การขออนุญาตจาํหน่ายสินค้าในพืนทหีรือทางสาธารณะ 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ สํานักงานปลดั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒     (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒     ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ยนืคาํขอตรวจสอบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

๒. รายงานผูบ้ริหารเพอืพิจารณาสงัการ    ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํขอ 

๓. ตรวจสอบสถานทีดาํเนินการ    ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

๔. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้ย้นื ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   คาํขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํขอ 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

๑.กรณขีออนุญาต(รายใหม่) 

  -  ขออนุญาตตงัวางขายในจุดผอ่นผนั 

    -  ขออนุญาตเร่ขาย 

  เอกสารประกอบ 

    ๑. รูปถ่ายหนา้ตรงครึงตวัไม่สวมหมวกไม่สวมแวน่ตา ขนาด ๑x๑.๕ นิว  จาํนวน ๓ รูป  

              ของผูรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจาํหน่าย(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

    ๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บใบอนุญาต(ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบมาดว้ย) จาํนวน ๑ ฉบบั 

    ๓. สาํเนาบตัรประจาํตวั หรือสาํเนาทะเบียนบา้นของผูช่้วยจาํหน่าย   จาํนวน ๑ ฉบบั  

              (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบมาดว้ย) 
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๔. ใบรับรองแพทยข์องผูข้อใบอนุญาตและผูช่้วยจาํหน่าย     จาํนวน ๑ ฉบบั 

    ๕. แผนทีสังเขปแสดงทีตงัจาํหน่ายสินคา้(กรณีเร่ขายไม่ตอ้งมีแผนที)   จาํนวน ๑ ฉบบั 

     ๖. ใบอนุญาตให้ขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ   จาํนวน ๑ ฉบบั 

    เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

๒.กรณแีจ้งเลกิกจิการ 

  เอกสารประกอบ 

    ๑.ใบอนุญาต         จาํนวน ๑ ฉบบั 

    ๒.บตัรสุขลกัษณะประจาํตวั        จาํนวน ๑ ฉบบั 

    ๓.บตัรประจาํตวัหรือสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต    จาํนวน ๑ ฉบบั 

             และผูช่้วยจาํหน่ายสินคา้(ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาดว้ย) 

 

๓.กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต เช่นเดยีวกบัการขออนุญาตประกอบกจิการทเีป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

๔.กรณขีอรับใบแทนใบอนุญาตเช่นเดยีวดบัการขออนุญาตประกอบกจิการทเีป็นอนัตรายต่อสุขภาพในการขออนุญาตจาํหน่าย

สินค้าในทหีรือทางสาธารณะ 

 

ค่าธรรมเนียม 

การขออนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในทีหรือทางสาธารณะ 

ลาํดบั รายการ อตัราค่าธรรมเนียม หน่วย 

๑ ประเภททีหนึง: ใบอนุญาตมีอาย ุ๑ ปี นบัแต่วนัมทีไดรั้บอนุญาต   

๑.๑ พนืทีประกอบการไม่เกิน ๕ ตารางเมตร ๒๐๐ บาท/ปี 

๑.๒ พนืทีประกอบการตงัแต่ ๖-๑๐ ตารางเมตร ๓๐๐ บาท/ปี 

๑.๓ พนืทีประกอบการตงัแต่ ๑๐ ตารางเมตรขึนไป ๕๐๐ บาท/ปี 

๒ ประเภททีสองและผูเ้ร่ขาย: จาํหน่ายสินคา้ในงานเทศกาลหรืองานนกัขตั

ฤกษช์วัคราว มีอายตุามทีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาตแต่ไม่เกิน  

๕๐ วนั นบัแต่วนัออกใบอนุญาต 

๕๐ บาท 

  

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานทใีห้บริการ  การรับแจ้งขึนทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานทรัีบผดิชอบ สํานักงานปลดั องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านบัว 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท ี/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

  โทรศพัท:์ ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

  โทรสาร: ๐๔๔-๘๖๙๙๖๒    ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ขันตอนและระยะการให้บริการ 

ขันตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

๑. ผสููงอายยุนืแบบขอขึนทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. เจา้หนา้ทีตรวจสอบคุณสมบติัผูข้อขึนทะเบียน  ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

   (ระยะเวลา ๑ วนั) 

๓. ประกาศรายชือผูมี้สิทธิรับเบียยงัชีพผูสู้งอาย ุ   ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    ผูพิ้การ และผูป่้วยเอดส์ 

    (ระยะเวลา ๗ วนั) 

๔. นาํรายชือผูสู้งอาย ุผูพิ้การ และผูป่้วยเอดส์   ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    เสนอผูบ้ริหารทอ้งถินพิจารณาอนุมติั 

    (ระยะเวลา ๗ วนั) 

๕. แจง้รายชือผูมี้สิทธิรับเงินให ้สนง.ทอ้งถินจงัหวดัทราบ  ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทงัสิน ไม่เกิน ๑๕ วนั (หลงัจากหมดระยะเวลาขึนทะเบียน)  

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทต้ีองใช้ 

เอกสารหลกัฐานประกอบการยืนคาํขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน      จาํนวน ๑ ฉบบั  

           ๒. สาํเนาทะเบียนบา้น       จาํนวน ๑ ฉบบั 

 ๓. สาํเนาสมุดบญัชีธนาคาร         จาํนวน ๑ ฉบบั 

 ๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอนืพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูย้นืแทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั 

    (กรณีผูสู้งอายไุม่สามารถไปยนืลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้ 

 



 

- ๔๒ - 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบการยืนคาํขอลงทะเบียนผู้พกิาร 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพกิาร จาํนวน ๑ ฉบบั  

   ๒. สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 

 ๓. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร      จาํนวน ๑ ฉบบั 

 ๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอนืพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูย้นืแทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั 

    (กรณีผูพิ้การไม่สามารถไปยนืลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้ 

เอกสารหลกัฐานประกอบการยืนคาํขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 

๑. ใบรับรองแพทยซึ์งออกใหโ้ดยสถานพยาบาลของรัฐ ยนืยนัวา่ป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอนืพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูย้นืแทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั   (กรณีผูป่้วย

เอดส์ไม่สามารถไปยนืลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้                            

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรืองร้องเรียน 

ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพอืร้องเรียนไดที้ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นบวั โทรศพัท:์๐๔๔-๘๖๙๙๖๒ 

หรือเวบ็ไซต ์http://www.banbuasdt.go.th 

  

 


