
                                     
 

 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

เรื่อง   คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                …………………………………………………….. 
 
              ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานท่ีต้องพิจารณาการอนุญาต อันหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การ
อนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร ต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 
              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง จึงจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในกระบวนงานท่ี
ต้องพิจารณาอนุญาต ดังนี้ 

๑. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี                   
๒.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน         
๓. การจัดเก็บภาษีป้าย          
๔. การจดทะเบียนพาณิชย์          
๕. การขออนุญาตติดต้ังประปา          
๖. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร          
๗. การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน       
๘. การขอสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค         
๙. การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย         
๑๐.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์          
๑๑. การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ       
๑๒. การขออนุญาตจัดต้ังตลาด          
๑๓. การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร    

 ๑๔. การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในพื้นท่ีหรือทางสาธารณะ       
๑๗. การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
                                    ประกาศ ณ วันท่ี  20  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕58 
  
                                        (ลงช่ือ) 
                                                   (นายถนอม  ประติมูลตา) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 



 
 

คูม่อืส าหรบัประชาชน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแซง 
อ าเภอบ้านแฮด  จงัหวดัขอนแกน่  



ค าน า 
 
   ดว้ยพระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ไดป้ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ได้ก  าหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีการอนุญาตตอ้งจดัท าคู่มือ
ส าหรับประชาชน ซ่ึงอยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถา้มี)ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูข้ออนุญาตจะตอ้งยืน่มาพร้อมกบัค าขอ และให้น าคู่มือส าหรับประชาชนปิด
ประกาศไว ้ณ สถานท่ียืน่ค าขอ และเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง จึงได้จัดท าคู่มือเล่มน้ีเพ่ือแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  ซ่ึงจะท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าท่ีและระยะเวลาแลว้เสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแซงได ้ ซ่ึงถือเป็นการปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๙  และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าคู่มือเล่มน้ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผูบ้ริการต่อไป 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
  



สารบญั 

               หนา้ 

๑. งานการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี                   ๑ 

๒. งานการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน        ๒ 

๓. งานการจดัเก็บภาษีป้าย          ๕ 

๔. งานการจดทะเบียนพาณิชย ์         ๘ 

๕. งานการขออนุญาตติดตั้งประปา         ๑๑ 

๖. งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร         ๑๒ 

๗. งานการขออนุญาตออกหนงัสือรับรองออกเลขทะเบียนบา้น      ๑๗ 

๘. งานการขอสนบัสนุนน ้าอุปโภคบริโภค        ๑๗ 

๙. งานการขอความช่วยเหลือสาธารณภยั        ๑๙ 

๑๐. งานการรับแจง้เร่ืองราวร้องทุกข ์         ๒๑ 

๑๑. งานการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ      ๒๓ 

๑๒. งานการขออนุญาตจดัตั้งตลาด         ๓๔ 

๑๓. งานการขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร     ๓๖ 

๑๔. งานการขออนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในพ้ืนท่ีหรือทางสาธารณะ      ๓๙ 

๑๗. งานการรับแจง้ข้ึนทะเบียนผูสู้งอาย ุผูพิ้การ และผูป่้วยเอดส์      ๔๑ 
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คู่มอืส ำหรับประชำชน 
 

งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรจัดเกบ็ภำษีบ ำรุงท้องที ่
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ กองคลงั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตการใหบ้รกิาร 
สถานที ่/ ชอ่งทางการใหบ้รกิาร    ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 
กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
  โทรศัพท:์ ๐๔๓-000-411   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: ๐๔๓-000-411  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลกัเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรยืน่ค ำขอ 
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ท่ีดินท่ีตอ้งเสีย
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือ
สิทธิครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ี
มีน ้ าดว้ย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 
 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยืน่เอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๕ นาที 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
กรณชี ำระปกต ิ
๑. ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผา่นมา       จ านวน ๑ ฉบบั  
 
 
 
 
 
 

 



 
- ๒ - 

 
กรณกีำรประเมนิใหม่ 
๑. ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
๓. ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ         จ านวน ๑ ฉบบั 
๔. ส าเนาหนงัสือการเปล่ียนแปลงเจา้ของท่ีดิน      จ านวน ๑ ฉบบั 
กรณเีปลีย่นแปลงเจ้ำของทีด่ิน 
๑. ส าเนาใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผา่นมา        จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน        จ านวน ๑ ฉบบั 
๓. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
๔. ส าเนาเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน        จ านวน ๑ ฉบบั 
 
ค่ำธรรมเนียม 
อตัรำภำษี 
๑. อตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั แบ่งเป็น ๓๔ อตัรา 
๒. ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาทให้เสียภาษีดงัน้ีราคาปานกลางของท่ีดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก   
    เสียภาษี ๗๐ บาท 
 ๓. ส่วนท่ีเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท 
 ๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้ม้ลุก 
  - เสียก่ึงอตัรา 
  - ดว้ยตนเอง ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท 
  - ท่ีดินว่างเปล่า เสียเพ่ิม ๑ เท่า 
 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท ์: 043-000-411   
หรือเวบ็ไซต ์http://www.tambon-nongsang.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./
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คู่มอืส ำหรับประชำชน 
 

งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรจัดเกบ็ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน       -   ภำษีทดีินและส่ิงปลูกสร้ำง 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ กองคลงั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลกัเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรยืน่ค ำขอ 

ประเภททรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษี  ได้แก่ อาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ กบัท่ีดินต่อเน่ืองต่อเน่ือง ซ่ึงใชป้ลูกสร้าง
อาคารนั้ น ๆ รวมถึงบริเวณต่อเน่ืองกันซ่ึงตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างนั้ น ๆ ซ่ึงเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิไดน้ าทรัพยสิ์นดงักล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยูอ่าศยัของตนเองโดยปกติหรือน าไปให้ผูอ่ื้นใช้
ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม   
 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยืน่เอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๕ นาที 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

- ๔ - 
 

รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 
กรณโีรงเรือนรำยเก่ำ  
ให้ยืน่แบบแจง้รายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีคร้ังสุดทา้ย  (ถา้มี) จ านวน ๑ ฉบบั 
กรณโีรงเรือนรำยใหม่   
๑. ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีปลูกสร้างโรงเรือน   หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน    จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาหนงัสือสญัญาซ้ือขาย  หรือสญัญาให้ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง    จ านวน ๑ ฉบบั 
๓. หลกัฐานการเปิดด าเนินกิจการ  เช่น  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย ์   จ านวน ๑ ฉบบั 
๔. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษทั      จ านวน ๑ ฉบบั 
๕. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน      จ านวน ๑ ฉบบั 
๖. สญัญาเช่าบา้น          จ านวน ๑ ฉบบั 
๗. หนงัสือมอบอ านาจ  (กรณีไม่สามารถยืน่แบบไดด้ว้ยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์   จ านวน ๑ ฉบบั    
 
ค่ำธรรมเนียม 
อตัรำภำษี 
อตัราภาษีให้เสียในอตัราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี 
 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./
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คู่มอืส ำหรับประชำชน 
 

งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรจัดเกบ็ภำษีป้ำย 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ กองคลงั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
  กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง    วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411    (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลกัเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรยืน่ค ำขอ 
ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย ไดแ้ก่ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้ หรือ ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ้
ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย ท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือท าให้ปรากฏดว้ยวิธีใด ๆ 
 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยืน่เอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๕ นาที 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
- ๖ - 

 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 
กรณป้ีำยรำยเก่ำ 
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายคร้ังก่อน        จ านวน ๑ ฉบบั 
กรณป้ีำยทีต่ดิตั้งใหม่ 
๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน        จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน ๑ ฉบบั 
๓. ทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม         จ านวน ๑ ฉบบั 
๔. หนงัสือรับรองหุ้นส่วนบริษทั        จ านวน ๑ ฉบบั 
๕. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย      จ านวน ๑ ฉบบั 
 
ค่ำธรรมเนียม 
อตัรำภำษี 
๑. กำรค ำนวณพืน้ทีป้่ำย อตัรำค่ำภำษีป้ำย และกำรค ำนวณภำษีป้ำย 
  ๑.๑ การค านวณพ้ืนท่ีป้าย 
   ๑.๑.๑ ป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดได ้
 
 
 
   
  ๑.๑.๒ ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตก าหนดได ้
   ถือตวัอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีอยูริ่มสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก าหนด ส่วนกวา้งท่ีสุด 
ยาวท่ีสุด แลว้ค านวณตาม ๑.๑.๑ 
   ๑.๑.๓ ค านวณพ้ืนท่ีเป็นตารางเซนติเมตร 
  ๑.๒ อตัราภาษีป้าย แบ่งเป็น ๓ อตัรา ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 

- ๗ - 
 
 

กำรค ำนวณภำษีป้ำย ให้ค  านวณโดยน าพ้ืนท่ีป้ายคูณดว้ยอตัราภาษีป้าย เช่น ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษี มีพ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร เป็น
ป้ายประเภทท่ี ๒ ป้ายน้ีเสียภาษี ดงัน้ี 
๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เท่ากบั ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 
 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org 
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คู่มอืส ำหรับประชำชน 
 

งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรจดทะเบียนพำณชิย์ 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ กองคลงั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411 ต่อ ๑๒  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลกัเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรยืน่ค ำขอ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดถ่้ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชยต์ามพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย ์                พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป โดยให้ อบต. รับจดทะเบียนในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย ์ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
และผูป้ระกอบการสามารถน าหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชยไ์ปใชก้ารท าธุรกรรมได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซงไดเ้ปิด
ให้บริการแก่  ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชยไ์ด ้ ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  ตั้งแต่บดัน้ีเป็น
ตน้ไป  

 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. ผูป้ระกอบการพาณิชยย์ืน่ค าขอและกรอกขอ้มลู(แบบ ท.พ.) ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร    ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๓. นายทะเบียนพิจารณาค าขอและจดทะเบียนพาณิชย  ์  ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๔. ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย  ์  ๔. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๕ นาที 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 
จดทะเบียนพำณชิย์ (ตั้งใหม่) เอกสำรทีใ่ช้ ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จ านวน ๑ ชุด 
2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน ๑ ฉบบั  
4) กรณีผูป้ระกอบการมิไดเ้ป็นเจา้บา้น ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

- หนงัสือให้ความยนิยอมใชส้ถานท่ี      จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาทะเบียนบา้นหลงัท่ีประกอบพาณิชยกิจ     จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาสัญญาเช่า        จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนเจา้ของสถานท่ี     จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสถานท่ี      จ านวน ๑ ฉบบั 

5) กรณีมอบอ านาจ ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- หนงัสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ   จ านวน ๑ ฉบบั  

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบนัทึก วีดิทศัน์ แผนวีดิทศัน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทศัน์ระบบดิจิทลั 
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบนัเทิง ต้องมีส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผูจ้  าหน่ายหรือให้เช่า จากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิ  

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ตอ้งมี แบบฟอร์มเอกสารแนบทา้ย แบบ ทพ. 
จดทะเบียนพำณชิย์ (เปลีย่นแปลง) เอกสำรทีใ่ช้ ได้แก่ 

๑)  ค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จ านวน ๑ ชุด 
๒) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
๓) ส าเนาทะเบียนบา้น          จ านวน ๑ ฉบบั 
๔) กรณีเปล่ียนแปลงแกไ้ขท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

- หนงัสือให้ความยนิยอมใชส้ถานท่ี      จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาทะเบียนบา้นหลงัท่ีประกอบพาณิชยกิจ     จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาสัญญาเช่า        จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนเจา้ของสถานท่ี     จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสถานท่ี      จ านวน ๑ ฉบบั  

๕) กรณีมอบอ านาจ ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- หนงัสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จ านวน ๑ ฉบบั  
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ   จ านวน ๑ ฉบบั  

๖) ใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค.๐๔๐๓)       จ านวน ๑ ฉบบั  
จดทะเบียนพำณชิย์ (เลกิ) เอกสำรทีใ่ช้ ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จ านวน ๑ ชุด 
2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
3) ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน ๑ ฉบบั 

 



- ๑๐ - 
 

4) ใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค.๐๔๐๓)       จ านวน ๑ ฉบบั 
5) กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจถึงแก่กรรม 

- ส าเนาใบมรณบตัร        จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาท      จ านวน ๑ ฉบบั 

6) กรณีมอบอ านาจ ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- หนงัสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จ านวน ๑ ฉบบั 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ   จ านวน ๑ ฉบบั  

 
ค่ำธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์เรียกเก็บ ๕๐ บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงรายการ เรียกเก็บ คร้ังละ ๒๐ บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ      ๒๐ บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบบัละ    ๓๐ บาท 

5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชยข์องผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จรายหน่ึง      เรียกเก็บคร้ังละ ๒๐ 

บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการคดัส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชย ์เรียกเก็บ ฉบบัละ      ๓๐ บาท 

 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411 ต่อ ๑๒  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./


 
                                                      - ๑๑ - 
 
 

คู่มอืส ำหรับประชำชน 
 

งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรขออนุญำตตดิตั้งประปำ 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ กองคลงั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411 ต่อ ๑๒  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. รับเอกสารขออนุญาตติดตั้งประปา    ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร    ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๓. เสนอผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุมติั    ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๔. ด  าเนินการติดตั้งประปา     ๔. งานประปา  กองช่าง 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑ วนั 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 

๑. แบบขออนุญาตใชน้ ้ าประปา       จ านวน ๑ ชุด 
๒. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
๓. ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน ๑ ฉบบั  

 
ค่ำธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org 
 

 
 

http://www./


 
- ๑๒ - 

 
คู่มอืส ำหรับประชำชน 

 
งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง               วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411                            (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลกัเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรยืน่ค ำขอ 
การก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือถอน เคล่ือนยา้ย และการใชส้อยอาคารภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสียก่อน จึงจะด าเนินการได ้ทั้งน้ีเพราะองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีควบคุมเพ่ือประโยชน์แห่งความ
มัน่คง แข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความ
สะดวกในการจราจร เพ่ือประโยชน์ของผูอ้ยูอ่าศยัในอาคาร 
 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยืน่ค าขออนุญาต ตามแบบ ข.๑   ๑. งานก่อสร้าง  กองช่าง   
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานท่ี   ๒. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต   ๓. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
๔. ออกใบอนุญาต/ช าระค่าธรรมเนียม   ๔. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑๗  วนั/ราย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
- ๑๓ - 

รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนทีต้่องใช้ 
๑. แบบฟอร์มค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)         จ านวน ๑ ชุด 
๒. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
 - ส าเนาบตัรประชาชนของผูข้ออนุญาต          จ านวน ๑ ชุด  

- ส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต             จ านวน ๑ ชุด 
๓. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
  - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน     จ านวน ๑ ชุด 
๔. ส าเนาหลกัฐาน โฉนดท่ีดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหนา้ขนาดเท่าฉบบัจริง       จ านวน ๑ ชุด 
๕. กรณีผูข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารในท่ีดินบุคคลอ่ืน 

- หนงัสือแสดงความยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน        จ านวน ๑ ชุด 
- ส าเนาบตัรประชาชนของเจา้ของท่ีดิน                         จ านวน ๑ ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของท่ีดิน                           จ านวน ๑ ชุด 

๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ท่ีดินต่างเจา้ของ) 
- หนงัสือแสดงความยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน        จ านวน ๑ ชุด 
- ส าเนาบตัรประชาชนของเจา้ของท่ีดินดา้นที่ชิดเขต                  จ านวน ๑ ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของท่ีดินดา้นที่ชิดเขต                    จ านวน ๑ ชุด 

๗. กรณีเจา้ของอาคารไม่ไดม้ายืน่ขออนุญาตดว้ยตนเอง  
- หนงัสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์        จ านวน ๑ ฉบบั    
 (บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล  ๓๐ บาท)  

๘. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารท่ีมี 
    ลกัษณะ / ขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)         จ านวน ๑ ฉบบั    
๙. ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม         จ านวน ๑ ฉบบั    
๑๐.รายการค านวณโครงสร้าง  ( กรณีอาคารมีพ้ืนท่ีใชส้อยเกิน ๑๗๐ ตารางเมตร)    จ านวน ๑ ชุด   
๑๑.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีเขา้ขา่ยองควบคุมตามกฎกระทรวง)  จ านวน ๑ ฉบบั    
๑๒.ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม       จ านวน ๑ ฉบบั    
๑๓.แผนผงับริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จ านวน ๓ ชุด  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
    ๑๓.๑ รายการประกอบแบบ    ๑๓.๒ แผนที่สังเขป 
    ๑๓.๓ รูปแบบพ้ืน     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 รายการค านวณ (กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั้นขึ้นไป) 
ค่ำธรรมเนียม 
 ๑.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร        ฉบบัละ ๒๐ บาท  
 ๒.ใบอนุญาตดดัแปลงอาคารบา้นเรือน       ฉบบัละ ๑๐ บาท  
 ๓.ใบอนุญาตร้ือถอนอาคารบา้นเรือน      ฉบบัละ ๑๐ บาท  
 ๔.ใบอนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารบา้นเรือน     ฉบบัละ ๒๐ บาท  
 ๕.ใบรับรองอาคารบา้นเรือน         ฉบบัละ ๑๐ บาท  
 ๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง     ฉบบัละ      ๕                บาท  
 

 



- ๑๔ – 
 

 ๗.ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 
   - อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอตัราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค ์

- อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๗ เมตรค่าธรรมเนียมในอตัรา 
  ตารางเมตรละ ๒ บาท  

       - อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๗ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอตัราตารางเมตรละ ๔ บาท  
 - อาคารซ่ึงมีพ้ืนท่ีรองรับน ้าหนกัน ้ าหนกับรรทุกเกิน ๕๐ กก. ต่อหน่ึงตารางเมตร ค่าธรรมเนียมในอตัรา 

  ตารางเมตรละ ๔ บาท  
- พ้ืนท่ีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ  ค่าธรรมเนียม ในอตัราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค ์ 

     - ป้ายตารางเมตรละ ๔ บาท  
     - อาคารประเภทซ่ึงตอ้งวดัความยาว เช่น ทางหรือท่อระบายน ้า ร้ัว หรือก าแพง เมตรละ ๑ บาท 
 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

http://www./


- ๑5 - 
 

 
คู่มอืส ำหรับประชำชน 

 
งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรขออนุญำตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้ำน 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411              (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. หนงัสือรับรองการปลูกสร้างบา้น    ๑. กองช่าง  อบต.ควนชะลิก 
๒. น าใบรับรองท่ีผูใ้หญ่บา้นออกให้ ไปขอหนงัสือรับรอง  ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
    การมีส้วมท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
๓. ตอ้งไปขอใบรับรองจากผูใ้หญ่บา้น หรือผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ๓. ผูใ้หญ่บา้น 
    ในหมู่บา้นท่ีตนท าการก่อสร้างบา้น  
๔. น าเอกสารท่ีไดม้าทั้งหมดน าไปยืน่ท่ีนายทะเบียนอ าเภอบา้นแฮด ๔. ท่ีว่าการอ าเภอบา้นแฮด 
    เพ่ือขอบา้นเลขท่ี 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑ วนั 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน ๑ ฉบบั 
๓. ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีมีการปลูกสร้างบา้น      จ านวน ๑ ฉบบั 
๔. หนงัสือรับรองจากผูใ้หญ่บา้น       จ านวน ๑ ฉบบั 
๕. หนงัสือรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน ๑ ฉบบั  

คา่ธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศัพท์:043-000-411  
หรือเว็บไซต์ http:// www.tambon-nongsang.org  
 

http://www./
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       คู่มอืส ำหรับประชำชน 

 
งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรขอสนับสนุนน ำ้อุปโภคบริโภค 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ ส ำนักงำนปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411                   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. ประชาชนยืน่ค าร้องต่อเจา้หนา้ท่ี   ๑. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
๒. เจา้หนา้ท่ีรับค าร้องและเสนอผูบ้ริหารพิจารณา  ๒. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๕ นาที) 
๓. ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั      ๓. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที) 
๔. เจา้หนา้ท่ีประสานไปยงัหน่วยงานท่ีมีรถบรรทุกน ้า  ๔. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
    เพ่ือขอความร่วมมือจดัส่งน ้ า กรณีรถบรรทุกน ้าว่าง 
    จะด าเนินการจดัส่งน ้ าไดท้นัที 
   (ระยะเวลา ๓ ชัว่โมง) 
๕. เสร็จส้ินภารกิจรายงานให้ผูบ้ริหารทราบ   ๕. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑ วนั 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน ๑ ฉบบั 
 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org  
 

http://www./
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คู่มอืส ำหรับประชำชน 

 
งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรขอควำมช่วยเหลอืสำธำรณภยั 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ ส ำนักงำนปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411 ต่อ ๑๒   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. ประชาชนยืน่ค าร้องต่อเจา้หนา้ท่ี   ๑. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
๒. เจา้หนา้ท่ีรับค าร้องและรายงานผูบ้ริหารทราบทนัที ๒. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    เพ่ือสั่งการ 
๓. เจา้หนา้ท่ีส ารวจความเสียหายเบ้ืองตน้   ๓. กองช่าง  
๔. บรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองตน้แก่ผูไ้ดรั้บภยั   ๔. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
๕. รายงานอ าเภอทราบเพ่ือด าเนินการ   ๕. ท่ีว่าการอ าเภอบา้นแฮด  
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑ วนั 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน ๑ ฉบบั 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org 
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คู่มอืส ำหรับประชำชน 
 

งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรรับแจ้งเร่ืองรำวร้องทุกข์ 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ ส ำนักงำนปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411                                 (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. ประชาชนยืน่ค าร้องต่อเจา้หนา้ท่ี    ๑. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายละเอียดขอ้เทจ็จริง   ๒. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   เร่ืองราวร้องทุกข ์ 
   (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย) 
๓. เจา้หนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ริหาร  ๓. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  
๔. ผูบ้ริหารพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละสั่งการ    ๔. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  
๕. เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอบรับผลการด าเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบ ๕. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๑ วนั/ราย) 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๗ วนั/ราย 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน ๑ ฉบบั 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org 
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งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรขออนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ ส ำนักงำนปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411                                     (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. ยืน่ค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๒. รายงานผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการภายใน ๗ วนั  ๒. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ   
๓. ตรวจสอบสถานท่ีด าเนินการ    ๓. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๔. ผูบ้ริหารพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละสั่งการ    ๔. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  
๕. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ให้ผูย้ืน่  ๔. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ค  าขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 

๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน        จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต       จ านวน ๑ ฉบบั 
๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒     จ านวน ๑ ฉบบั  
๔. ใบอนุญาตท าการคา้จากส านกัทะเบียนการคา้      จ านวน ๑ ฉบบั 
๕. ใบอนุญาตหรือใบแจง้ประกอบกิจการโรงงาน      จ านวน ๑ ฉบบั 
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ค่ำธรรมเนียม 

บัญชีอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตให้ประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 
 

ล ำดับที ่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 

บำท สตำงค์ 
 ๑.  กิจการท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงสัตว ์   
๑ การเล้ียงสัตวบ์ก  สัตวปี์ก  สัตวเ์ล้ือยคลานหรือแมลง 

การเล้ียงมา้  โค  กระบือ 
 ก.  จ  านวน  ๕  ตวั  ถึง  ๙  ตวั 
 ข.  จ  านวน  ตั้งแต่  ๑๐  ตวัข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
- 
- 

 การเล้ียงสุกร   
  ก.  จ  านวน  ๑๗ - ๑๐๐  ตวั ๑๐๐ - 
  ข.  จ  านวน  ตั้งแต่  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตวัข้ึนไป ๒๐๐ - 
         ค. จ  านวน ๒๐๑ ตวัข้ึนไป ๕๐๐ - 
 การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่   

 ก.    ก.  จ  านวนตั้งแต่  ๖๐-๑๐๐  ตวั ๑๐๐ - 
  ข.  จ  านวนตั้งแต่  ๑๐๑-๕๐๐  ตวั ๒๐๐ - 
  ค.  จ  านวนตั้งแต่  ๕๐๑-๒,๐๐๐  ตวั ๓๐๐ - 
  ง.  จ  านวนตั้งแต่  ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐  ตวั ๕๐๐ - 
  จ.  จ  านวนตั้งแต่  ๕๐๐๑  ตวัข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
 การเล้ียงสัตวน์ ้ า  กระชงัปลา สัตวเ์ล้ีอยคลาน  บ่อหรือกระชงัละ ๑๐๐ - 
 การเล้ียงแมลง กระชงั คอกละ ๕๐ - 
๒ การเล้ียงสัตวเ์พ่ือรีดเอานมตวัละ ๑๐ - 
๓ การประกอบกิจการเล้ียงสัตว ์รวบรวมสัตว ์ หรือธุรกิจอ่ืนใด  อนัมีลกัษณะ

ท านองเดียวกนั  เพ่ือให้ประชาชนเขา้ชม  หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม 

๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเก่ียวกบัสัตวแ์ละผลิตภณัฑ ์   
๔ การฆ่าสัตว ์ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ

การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๑๗๐ - 

๕ การฟอกหนงัสัตว ์ ขนสัตว ์ การสะสมหนงัสัตว ์ ท่ียงัไม่ไดฟ้อก ๕๐๐ - 
๖ การสะสมเขาสัตว ์ กระดกูสัตวท่ี์ยงัมิไดแ้ปรรูป ๕๐๐ - 
๗ การเค่ียวหนงัสัตว ์ เอ็นสัตว ์ ไขสัตว ์ ๕๐๐ - 
๘ การตม้  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกป ู เปลือกกุง้  ยกเวน้ในสถานท่ี

จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
๕๐๐ - 
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ล ำดับที ่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 

บำท สตำงค์ 
๙ การประดิษฐเ์คร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว ์ หนงั

สัตว ์ เขาสัตว ์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว ์
๕๐๐ - 

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั  ๕  แรงมา้ข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  โดยใชเ้คร่ืองจกัท่ีมีก  าลงัต ่ากว่า ๕ แรงมา้ลงมา ๒๐๐ - 
  ค.  ไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๑๐๐ - 

๑๐ การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ
กระท าอ่ืนใดต่อสัตวห์รือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตวห์รือพืช เพ่ือเป็น
อาหารสัตว ์

  

  ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั ๕ แรงมา้ข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัเกินกว่า ๑ แรงมา้แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั  ๑  แรงมา้  ลงมา ๑๐๐ - 

๑๑ การสะสมหรือลา้งคร่ัง ๕๐๐ - 
 ๓.  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร  เคร่ืองด่ืม  น ้ าด่ืม   

๑๒ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ - 
๑๓ การผลิตกะปิ  น ้ าพริกแกง น ้ าพริกเผา  น ้ าปลา  น ้ าเคย น ้าบดูู ไตปลา  เตา้เจ้ียว 

ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวน้การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๑๔ การผลิต  การหมกั  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกเวน้การผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๗ การตากเน้ือสัตว ์การผลิตเน้ือสัตวเ์ค็ม การเค่ียวมนักุง้  ยกเวน้การผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๖ การน่ึง  การตม้  การเค่ียว  การตาก  หรือวธีิอ่ืนใดในการผลิตอาหารสัตว ์พืช 
ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๗ การเค่ียวน ้ามนัหม ู การผลิตกุนเชียง หมยูอ  ไส้กรอก  หมตูั้ง ยกเวน้ใน
สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๒๐๐ - 
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ล ำดับที ่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 

บำท สตำงค์ 
๑๘ การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว เตา้หู้  วุน้เส้น  เก้ียมอ๋ี  เตา้ฮวย   

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๒๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๑๐๐ - 

๑๙ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 
๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 

๒๑ การประกอบกิจการการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จนัอบั  ขนมเป๊ียะ   
  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๒๐๐ - 

๒๒ การแกะ  การลา้งสัตวน์ ้ า  ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการหอ้งเยน็ ยกเวน้การผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ - 

๒๓ การผลิตน ้าอดัลม  น ้ าหวาน  น ้ าโซดา  น ้ าถัว่เหลือง  เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวน้การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๒๔ การผลิต  การแบ่งบรรจุน ้ าตาล (ยกเวน้ภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 
๒๕ การผลิตผลิตภณัฑจ์ากน ้านมววั ๑,๐๐๐ - 
๒๖ การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล ์สุรา  เบียร์  น ้ าส้มสายชู ๑,๐๐๐ - 
๒๗ การคัว่กาแฟ ๕๐๐ - 
๒๘ การผลิตลูกช้ินดว้ยเคร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
๒๙ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 
๓๐ การผลิตน ้ากลัน่  น ้ าบริโภค ๒๐๐ - 
๓๑ การตาก  การหมกั  การดองผกั  ผลไม ้ หรือพืชอยา่งอ่ืน ยกเวน้การผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  ๒๐๐ - 
๓๓ การผลิตไฮศครีม  ยกเวน้การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 
๓๔ การผลิตบะหม่ี  มกักะโรนี  หรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั ๒๐๐ - 
๓๕ การประกอบกิจการหอ้งเยน็  แช่เยน็อาหาร ๑,๐๐๐ - 
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ล ำดับที ่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 

บำท สตำงค์ 
๓๖ การผลิตน ้าแข็ง  ยกเวน้การผลิตเพ่ือใชใ้นสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน 
๓๐๐ - 

๓๗ การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองท่ีมีก  าลงัตั้งแต่  ๕  แรงมา้ ข้ึนไป ๕๐๐ - 
 ๔.  กิจการท่ีเก่ียวกบัยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์ เคร่ืองส าอาง  ผลิตภณัฑ์

ช าระลา้ง 
  

๓๘ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจกัร   
  ก.  เคร่ืองจกัท่ีมีก  าลงั  ๕  แรงมา้ข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัเกินกว่า ๑ แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๓๐๐ - 

๓๙ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพ ูผา้เยน็ กระดาษเยน็ เคร่ืองส าอางต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 
๔๐ การผลิตส าลี ผลิตภณัฑจ์ากส าลี ๑,๐๐๐ - 
๔๑ การผลิตผา้พนัแผล  ผา้ปิดแผล  ผา้อนามยั  ผา้ออ้มส าเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 
๔๒ การผลิตสบู่  ผงซกัฟอก  ผลิตภณัฑช์ าระลา้งต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 

 ๕.  กิจการท่ีเก่ียวกบัการเกษตร   
๔๓ การอดั  การสกดัเอาน ้ ามนัจากพืช   

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๑๐๐ - 

๔๔ การลา้ง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 
๔๕ การผลิตแป้งมนัส าปะหลงั แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนัดว้ย 

เคร่ืองจกัร 
๑,๐๐๐ - 

๔๖ การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร   
  ก.  ไม่เกิน  ๒๐  แรงมา้ ๒๐๐ - 
  ข.  เกิน  ๒๐  แรงมา้ ๔๐๐ - 

๔๗ การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 

๔๘ การขดั  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียว,นวด,สีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร  
๑,๐๐๐ 

 
- 

๔๙ การผลิต  การสะสมปุ๋ย ๕๐๐ - 
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ล ำดับที ่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 

บำท สตำงค์ 
๕๐ การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเคร่ืองจกัร ๑,๐๐๐ - 
๕๑ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัส าปะหลงั ๑,๐๐๐ - 

 ๖.  กิจการท่ีเก่ียวกบัโลหะหรือแร่   
๕๒ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใชต่้างๆ    

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๒๐๐ - 

๕๓ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการในล าดบัท่ี  
๕๒ 

๑,๐๐๐ - 

๕๔ การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตดั   การประสาน  การรีด  การอดั
โลหะดว้ยเคร่ืองจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเวน้กิจการในล าดบัท่ี ๕๒ 

๒๐๐ - 

๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะดว้ยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก  โครเม่ียม นิเกิลหรือโลหะ
อ่ืนใดยกเวน้กิจการใน ล าดบัท่ี ๕๒ 

๕๐๐ - 

๕๖ การขดั  การลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน้กิจการใน
ล าดบัท่ี  ๕๒ 

  

  ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั ๕ แรงมา้ข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัเกินกว่า  ๑  แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั  ๑ แรงมา้  ลงมา ๒๐๐ - 

๕๗ การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ ๑,๐๐๐ - 
 ๗.  กิจการเก่ียวกบัยานยนต ์ เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล   

๕๘ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพ่นสี การพ่นสารกนัสนิมยาน
ยนต ์

๕๐๐ - 

๕๙ การตั้งศนูยถ่์วงลอ้  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ี
เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล 

๑,๐๐๐ - 

๖๐ การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต ์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไวบ้ริการ
หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์ 
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลดงักล่าวดว้ย 

๒,๐๐๐ - 

   ก.  จกัรยานยนต ์ ๒๐๐ - 
  ข.  รถยนต ์ ๓๐๐ - 
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ล ำดับที ่ ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 

บำท สตำงค์ 
๖๑ การลา้ง  การอดัฉีดรถยนต ์ ๕๐๐ - 
๖๒ การผลิต  การซ่อม  การอดัแบตเตอร่ี ๒๐๐ - 
๖๓ การปะ  การเช่ือมยาง ๑๐๐ - 
๖๔ การอดัผา้เบรก  ผา้ครัช ๒๐๐ - 

 ๘.  กิจการท่ีเก่ียวกบัไม ้   
๖๕ การผลิตไมขี้ดไฟ ๑,๐๐๐ - 
๖๖ การเล่ือย การซอย  การขดั  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การท าค้ิว  หรือการ

ตดัไมด้ว้ยเคร่ืองจกัร 
  

  ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั  ๕  แรงมา้ข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัเกินกว่า ๑ แรงมา้  แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั  ๑  แรงมา้  ลงมา ๒๐๐ - 

๖๗ การประดิษฐไ์มห้วาย เป็นส่ิงของดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการพ่น  การทาสาร 
เคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเร็จผลิตภณัฑจ์ากไม ้หรือหวาย 

  

  ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั ๕ แรงมา้ข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัเกินกว่า ๑ แรงมา้ แม่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐ - 
  ง.  เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๑๐๐ - 

๖๘ การอบไม ้ ๑,๐๐๐ - 
๖๙ การผลิตธูปดว้ยเคร่ืองจกัร ๑,๐๐๐ - 
๗๐ การประดิษฐส่ิ์งของ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเขียนดว้ยกระดาษ ๓๐๐ - 
๗๑ การผลิตกระดาษต่าง  ๆ ๕๐๐ - 
๗๒ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   

  ก.  ขายส่ง ๒๐๐ - 
  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 
 ๙.  กิจการท่ีเก่ียวกบัการบริการ   

๗๓ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 
๗๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน ้า อบไอน ้า อบสมุนไพร ๕๐๐ - 
๗๕ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกนั ๑,๐๐๐ - 
๗๖ การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนใน

ท านองเดียวกนั 
๑,๐๐๐ - 
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บำท สตำงค์ 
๗๗ การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ - 
๗๘ การจดัให้มีการแสดงดนตรี เตน้ร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะหรือ

การแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนั 
๑,๐๐๐ - 

๗๙ การประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนั ๒,๐๐๐ - 
๘๐ การจดัให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนั 
๒,๐๐๐ - 

๘๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เวน้แต่กิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม
กฎหมาย ว่าดว้ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๘๒ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน ้าหนกั  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวธีิ
อ่ืนใด  เวน้แต่การให้  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ย
สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๘๓ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเ้กม ร้านอินเตอร์เนต เกมส์ออนไลน์ ๑๐,๐๐๐ - 
๘๔ การประกอบกิจการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์ การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดลอ้ม 
๑,๐๐๐ - 

๘๕ การประกอบกิจการสนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ๑๐,๐๐๐ - 
 ๑๐.  กิจการท่ีเก่ียวกบัส่ิงทอ   

๘๖ การป่ันดา้ย การกรอดา้ย  การทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก
ตั้งแต่ ๕ ก่ีข้ึนไป 

  

  ก.  การทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  การทอผา้ดว้ยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีข้ึนไป ๓๐๐ - 
  ง.  การทอผา้ดว้ยก่ีกระตุกตั้งแต่  ๕-๑๐  ก่ี ๒๐๐ - 

๘๗ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๕๐๐ - 
๘๘ การป่ันฝ้าย หรือนุ่นดว้ยเคร่ืองจกัร ๑,๐๐๐ - 
๘๙ การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ดว้ยเคร่ืองจกัร ๒๐๐ - 
๙๐ การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่ ๕ เคร่ืองข้ึนไป ๕๐๐ - 
๙๑ การพิมพผ์า้ หรือการพิมพส่ิ์งทออ่ืน ๆ  ๕๐๐ - 
๙๒ การซกั การอบ  การรีด การอดักลีบผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร ๓๐๐ - 
๙๓ การยอ้ม  การกดัสีผา้  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ๒,๐๐๐ - 
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บำท สตำงค์ 
 ๑๑.  กิจการท่ีเก่ียวกบัหิน ดิน ทราย  ซีเมนต ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง   

๙๔ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภณัฑดิ์นเผา   
  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 

๙๕ การระเบิด การโม่ การป่นหินดว้ยเคร่ืองจกัร ๑๐,๐๐๐ - 
๙๖ การผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยซีเมนตห์รือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๙๗ การสะสม  การผสมซีเมนต ์ หิน ทราย หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง   

  ก.  ๑-๓  ตนั ๒๐๐ - 
  ข.  ๓-๕  ตนั ๕๐๐ - 
  ค.  ๕  ตนัข้ึนไป ๓,๐๐๐ - 

๙๘   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๙๙ การเล่ือย การตดั หรือการประดิษฐหิ์นเป็นส่ิงของต่าง ๆ  ๕๐๐ - 
๑๐๐ การผลิตชอลค์ ปนูปลาสเตอร์  ปนูขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปนู ๒๐๐ - 
๑๐๑ การผลิตผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผา้

เบรก ผา้ครัช กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า เพดาน ท่อน ้า เป็นตน้ 
๒๐๐ - 

๑๐๒ การผลิตกระจก หรือผลิตภณัฑแ์กว้ ๑,๐๐๐ - 
๑๐๓ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 
๑๐๔ การผลิตใยแกว้หรือผลิตภณัฑจ์ากใยแกว้ ๑๐,๐๐๐ - 

 ๑๒.  กิจการท่ีเก่ียวกบัปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
๑๐๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตวั

ท าละลาย 
๒,๐๐๐ - 

๑๐๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแกส๊ ๕๐๐ - 
๑๐๗ การผลิต  การกลัน่  การสะสม  การขนส่งน ้ามนัปิโตรเล่ียมหรือผลิตภณัฑปิ์โต

รเล่ียม ต่าง ๆ  
   

   ก.  แบบไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๒๐๐ - 
  ข.  แบบใชเ้คร่ืองจกัร ๑,๐๐๐ - 

๑๐๘ การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโคก้ ๕๐๐ - 
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บำท สตำงค์ 
๑๐๙ การพ่นสี ยกเวน้กิจการในล าดบัท่ี ๕๘   

  ก.  พ่นสีรถยนต ์ ๕๐๐ - 
  ข.  พ่นส่ิงของอ่ืนนอกจากรถยนต ์ ๒๐๐ - 

๑๑๐ การประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชด้ว้ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์ เบเกอร์
ไลท ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

๕๐๐ - 

๑๑๑ การโม่  การบดชนั ๒๐๐ - 
๑๑๒ การผลิตสี  หรือน ้ามนัผสมสี ๑,๐๐๐ - 
๑๑๓ การผลิต  การลา้งฟิลม์รูปถ่าย  หรือฟิลม์ภาพยนตร์ ๒๐๐ - 
๑๑๔ การเคลือบ  การชุบ  วตัถุดว้ยพลาสติก  เซลลลูอยด ์ เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุท่ี

คลา้ยคลึง 
๕๐๐ - 

๑๑๗ การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด ์ เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๑๑๖ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง ๕๐๐ - 
๑๑๗ การผลิตน ้าแข็งแห้ง ๒๐๐ - 
๑๑๘ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไมเ้พลิง  หรือสารเคมีอนัเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไมเ้พลิง 
๑,๐๐๐ - 

๑๑๙ การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 
๑๒๐ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจดัศตัรูพืช  หรือพาหะน า

โรค 
๕๐๐ - 

๑๒๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ - 
 ๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ    

๑๒๒ การพิมพห์นงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร   
   ก.  เคร่ืองจกัรมีก าลงั  ๕  แรงมา้ข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เคร่ืองจกัรมีก าลงัเกินกว่า  ๑  แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจกัรมีก าลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๓๐๐ - 

๑๒๓ การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเลคโทรนิคส์  เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

๒๐๐ - 

๑๒๔ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๑๒๕ การพิมพแ์บบ  พิมพเ์ขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ - 
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บำท สตำงค์ 
๑๒๖ การสะสมวตัถุหรือส่ิงของท่ีช ารุดใชแ้ลว้หรือเหลือใช ้   

  -  พ้ืนท่ีใชว้างวตัถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ - 
  -  พ้ืนท่ีใชว้างวตัถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางวา ๕๐๐ - 
  -  พ้ืนท่ีใชว้างวตัถุไม่เกิน ๕๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา ๑,๐๐๐ - 
  -  พ้ืนท่ีใชว้างวตัถุไม่เกิน ๑๐๐  ตารางวา  ข้ึนไป  ๑,๕๐๐ - 

๑๒๗ การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ ๒,๐๐๐ - 
๑๒๘ การลา้งขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ ๒๐๐ - 
๑๒๙ การพิมพสี์ลงบนวตัถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ ๑,๐๐๐ - 
๑๓๐ การก่อสร้าง ๑๐ แรงงานข้ึนไป ๕๐๐ - 

 
  
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org  
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คู่มอืส ำหรับประชำชน 

 
งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรขออนุญำตจัดตั้งตลำด 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ ส ำนักงำนปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411                 (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. ยืน่ค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๒. รายงานผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ    ๒. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 
๓. ตรวจสอบสถานท่ีด าเนินการ    ๓. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๔. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ให้ผูย้ืน่ ๔. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ค  าขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 
กรณขีออนุญำตรำยใหม่  
  ๑. แบบค าขอรับใบอนุญาต       จ านวน ๑ ชุด 

๒. บตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต     จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๓. บตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการหากไม่เป็นบุคคลเดียว  จ านวน ๑ ฉบบั 

    กบัผูถื้อใบอนุญาต  
  ๔. ส าเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ    จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๕. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบตัรประจ าตวัของ จ านวน ๑ ฉบบั 
              ผูแ้ทนนิติบุคคลหากผูข้อเป็นนิติบุคคล  
  ๖. ส าเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ีใชแ้สดงว่าอาคารท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ จ านวน ๑ ฉบบั 
              สามารถใชป้ระกอบการนั้นไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  
  ๗. หนงัสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ จ านวน ๑ ฉบบั 
              กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไม่สามารถมาด าเนินการดว้ยตนเอง  
              (เอกสารตามขอ้ ๑ – ๕ ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนามาดว้ย)  
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กรณต่ีอใบอนุญำต  
  ๑. บตัรประจ าตวัผูไ้ดรั้บใบอนุญาต       จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๒. บตัรประจ าตวัของผูแ้ทนนิติบุคคล ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล   จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๓. กรณีเปล่ียนแปลงช่ือผูแ้ทนนิติบุคคลตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัของผูแ้ทน จ านวน ๑ ฉบบั 
              นิติบุคคล และเลขหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาต  
  ๔. หนงัสือมอบอ านาจ พร้อมถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบและผูรั้บมอบ   จ านวน ๑ ฉบบั 
              กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่สามารถมาด าเนินการดว้ยตนเอง  
  ๕. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบบัเดิม     จ านวน ๑ ฉบบั  
 
กรณแีจ้งเลกิกจิกำร  
  ๑. ใบอนุญาตฉบบัเดิม        จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๒. บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต   จ านวน ๑ ฉบบั 
              (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา)  
 
กรณใีบอนุญำตช ำรุดหรือสูญหำย  
  ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปล่ียนแปลงตามแบบ อภ.๕ (ถา้มี) จ านวน ๑ ฉบบั  
              ท่ีช ารุดในสาระส าคญั  
  ๒. หลกัฐานการแจง้ความกรณีสูญหาย      จ านวน ๑ ฉบบั 

 
ค่ำธรรมเนียม 

บัญชีอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ( บำท ) หมำยเหตุ 
๑. ใบอนุญาตจดัตั้งตลาด            ฉบบัละ 

                                      ฉบบัละ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411 ต่อ ๑๒  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.banram.go.th  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www./
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คู่มอืส ำหรับประชำชน 

 
งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรขออนุญำตจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ ส ำนักงำนปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411 ต่อ ๑๒   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. ยืน่ค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๒. รายงานผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ    ๒. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 
๓. ตรวจสอบสถานท่ีด าเนินการ    ๓. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๔. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ให้ผูย้ืน่  ๔. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ค  าขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 
๑.กรณขีออนุญำต(รำยใหม่) 
  ๑. บตัรประจ าตวัส าเนาทะเบียนบา้นผูข้อใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา) จ านวน ๑ ฉบบั 
    ๒. บตัรประจ าตวัส าเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการหากไม่ใช่บุคคลเดียวกบัผูถื้อใบอนุญาต จ านวน ๑ ฉบบั 

   (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบ) 
    ๓. ส าเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ   จ านวน ๑ ฉบบั 

   (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาดว้ย) 
   ๔. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบตัรประจ าตวัของผูแ้ทน จ านวน ๑ ฉบบั 

   นิติบุคคล(ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาดว้ย) หากผูข้อเป็นนิติบุคคล 
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๕. หลกัฐานท่ีใชแ้สดงว่าอาคารท่ีใชเ้ป็นสถานประกอบการ สามารถใชป้ระกอบการนั้น จ านวน ๑ ฉบบั 
   ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ย การควบคุมอาคาร  
    (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาดว้ย) 

    ๖. หนงัสือมอบอ านาจ        จ านวน ๑ ฉบบั 
๒.กรณขีอต่ออำยุใบอนุญำต 
  เอกสำรประกอบ 
    ๑. เหมือนกบัการขออนุญาตรายใหม่ในขอ้(๑) ยกเวน้หลกัฐานการใชอ้าคารตาม  จ านวน ๑ ฉบบั 

    กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
    ๒. ใบอนุญาต         จ านวน ๑ ฉบบั 
๓.กรณแีจ้งเลกิกจิกำร 
  เอกสำรประกอบ 
    ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม       จ านวน ๑ ฉบบั 
    ๒. บตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต    จ านวน ๑ ฉบบั 

   (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาดว้ย) 
๔.กรณขีอรับใบขอใบแทนใบอนุญำต เช่นเดียวกบักำรขออนุญำตประกอบกจิกรรมทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 
๕.กรณใีบอนุญำตช ำรุดหรือสูญหำย 
  เอกสำรประกอบ 
    ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถา้มี) ท่ีช ารุดในสาระส าคญั    จ านวน ๑ ฉบบั 
    ๒. หลกัฐานการแจง้ความ กรณีใบอนุญาตหาย      จ านวน ๑ ฉบบั 
ใบอนุญาตให้มีอายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต  หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียม  ก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุจะตอ้งช าระค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บ 
ค่ำธรรมเนียม 

การขอหนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีประกอบกิจการไม่เกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร) 
ล าดบั รายการ อตัราค่าธรรมเนียม หน่วย 
๑ พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร  ๒๐๐ บาท/ปี 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ๓๐๐ บาท/ปี 
๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ บาท/ปี 
๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ บาท/ปี 
๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ บาท/ปี 

           
การขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีประกอบกิจการท่ีมีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป) 
ล าดบั รายการ อตัราค่าธรรมเนียม หน่วย 
๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ บาท/ปี 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ บาท/ปี 

กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411 หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org 

http://www.tambon-nongsang.org/
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คู่มอืส ำหรับประชำชน 
 

งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรขออนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในพืน้ที่หรือทำงสำธำรณะ 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ ส ำนักงำนปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411 ต่อ ๑๒   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. ยืน่ค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๒. รายงานผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ    ๒. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 
๓. ตรวจสอบสถานท่ีด าเนินการ    ๓. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๔. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ให้ผูย้ืน่ ๔. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ค  าขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 
๑.กรณขีออนุญำต(รำยใหม่) 
  -  ขออนุญาตตั้งวางขายในจุดผอ่นผนั 
    -  ขออนุญาตเร่ขาย 
  เอกสำรประกอบ 
    ๑. รูปถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวัไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑x๑.๕ น้ิว  จ านวน ๓ รูป  
              ของผูรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่าย(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๒. ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูรั้บใบอนุญาต(ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาดว้ย) จ านวน ๑ ฉบบั 
    ๓. ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูช่้วยจ าหน่าย   จ านวน ๑ ฉบบั  
              (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาดว้ย) 

๔. ใบรับรองแพทยข์องผูข้อใบอนุญาตและผูช่้วยจ าหน่าย     จ านวน ๑ ฉบบั 
    ๕. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจ  าหน่ายสินคา้(กรณีเร่ขายไม่ตอ้งมีแผนท่ี)   จ านวน ๑ ฉบบั 
     ๖. ใบอนุญาตให้ขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ   จ านวน ๑ ฉบบั 

    เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
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๒.กรณแีจ้งเลกิกจิกำร 
  เอกสำรประกอบ 
    ๑.ใบอนุญาต         จ านวน ๑ ฉบบั 
    ๒.บตัรสุขลกัษณะประจ าตวั        จ านวน ๑ ฉบบั 
    ๓.บตัรประจ าตวัหรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต    จ านวน ๑ ฉบบั 
             และผูช่้วยจ าหน่ายสินคา้(ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาดว้ย) 
 
๓.กรณขีอต่ออำยุใบอนุญำต เช่นเดียวกบักำรขออนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 
 
๔.กรณขีอรับใบแทนใบอนุญำตเช่นเดียวดับกำรขออนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพในกำรขออนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำ
ในทีห่รือทำงสำธำรณะ 
 
ค่ำธรรมเนียม 
การขออนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ล าดบั รายการ อตัราค่าธรรมเนียม หน่วย 
๑ ประเภทท่ีหน่ึง: ใบอนุญาตมีอาย ุ๑ ปี นบัแต่วนัมท่ีไดรั้บอนุญาต   

๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๕ ตารางเมตร ๒๐๐ บาท/ปี 
๑.๒ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต่ ๖-๑๐ ตารางเมตร ๓๐๐ บาท/ปี 
๑.๓ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต่ ๑๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ บาท/ปี 

๒ ประเภทท่ีสองและผูเ้ร่ขาย: จ  าหน่ายสินคา้ในงานเทศกาลหรืองานนกัขตั
ฤกษช์ัว่คราว มีอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาตแต่ไม่เกิน  
๕๐ วนั นบัแต่วนัออกใบอนุญาต 

๕๐ บาท 

  
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411  
หรือเวบ็ไซต ์http://โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗  
  

คู่มอืส ำหรับประชำชน 
 

งำนทีใ่ห้บริกำร  กำรรับแจ้งขึน้ทะเบียนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ ส ำนักงำนปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนที ่/ ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ 043-000-411 ต่อ ๑๒   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 043-000-411 ต่อ ๑๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
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ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ 
๑. ผูสู้งอายยุืน่แบบขอข้ึนทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ  ๑. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 
๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัผูข้อข้ึนทะเบียน  ๒. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   (ระยะเวลา ๑ วนั) 
๓. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ   ๓. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    ผูพิ้การ และผูป่้วยเอดส์ 
    (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๔. น ารายช่ือผูสู้งอาย ุผูพิ้การ และผูป่้วยเอดส์   ๔. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติั 
    (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๕. แจง้รายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินให้ สนง.ทอ้งถ่ินจงัหวดัทราบ   ๕. ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
ระยะเวลำ 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑๗ วนั (หลงัจากหมดระยะเวลาข้ึนทะเบียน)  
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ต้องใช้ 
เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอลงทะเบียนผู้สูงอำยุ 

๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน      จ านวน ๑ ฉบบั  
           ๒. ส าเนาทะเบียนบา้น       จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๓. ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร         จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔. หนงัสือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่แทนดว้ย จ านวน ๑ ฉบบั 
    (กรณีผูสู้งอายไุม่สามารถไปยืน่ลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้ 
 
เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอลงทะเบียนผู้พิกำร 

๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน ๑ ฉบบั  
   ๒. ส าเนาทะเบียนบา้น         จ านวน ๑ ฉบบั 

 ๓. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร      จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔. หนงัสือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่แทนดว้ย จ านวน ๑ ฉบบั 
    (กรณีผูพิ้การไม่สามารถไปยืน่ลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้ 
เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 

๑. ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยนืยนัว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง จ านวน ๑ ฉบบั 
๒. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน ๑ ฉบบั 
๓. ส าเนาทะเบียนบา้น        จ านวน ๑ ฉบบั 

๔. หนงัสือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนพร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่แทนดว้ย จ านวน ๑ ฉบบั   (กรณีผูป่้วยเอดส์
ไม่สามารถไปยืน่ลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้                            
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ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง โทรศพัท:์043-000-411  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.tambon-nongsang.org 
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