
คูมือประชาชน 
 

เทศบาลตำบลยางหลอ 

อำเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลำภู 



 



 
คำนำ 

 
   ดวยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีมี
การอนุญาตตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี)
ในการยื่นคำขอ ข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตอง
ยื่นมาพรอมกับคำขอ และใหนำคูมือสำหรับประชาชนปดประกาศไว ณ สถานท่ียื่นคำขอ และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  

   เทศบาลตำบลยางหลอ จึงไดจัดทำคูมือเลมนี้เพ่ือแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ประชาชนของเทศบาลตำบลยางหลอ  ซ่ึงจะทำใหประชาชนมีความรูความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการแตละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลยางหลอได  ซ่ึงถือเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ เลมนี้จะเปนประโยชนตอ
ประชาชนและผูบริการตอไป 
 
 
 

เทศบาลตำบลยางหลอ 



 
สารบัญ 

               หนา 

๑. งานการจัดเก็บภาษีบำรุงทองท่ี                  ๑ 

๒. งานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน         3 

๓. งานการจัดเก็บภาษีปาย         ๕ 

๔. งานการจดทะเบียนพาณิชย         ๘ 

๕. งานการขออนุญาตติดตั้งประปา        ๑๑ 

๖. งานการขออนุญาตกอสรางอาคาร        ๑๒ 

๗. งานการขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบาน     ๑๕ 

๘. งานการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค        ๑6 

๙. งานการขอความชวยเหลือสาธารณภัย        ๑7 

๑๐. งานการรับแจงเรื่องราวรองทุกข        18 

๑๑. งานการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     19 

๑๒. งานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด        30 

๑๓. งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร     32 

๑๔. งานการขออนุญาตจำหนายสินคาในพ้ืนท่ีหรือทางสาธารณะ     35 

๑๕. งานการรับแจงข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส     37 
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คูมือสำหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ  การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ  วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-100  (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 
ภาษีบำรุงทองท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุง
ทองท่ี ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบำรุงทองท่ี ไดแก ท่ีดินท่ีเปนของบุคคลหรอืคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ท่ีดินท่ีตองเสียภาษี
บำรุงทองท่ี ไดแก พ้ืนท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ำดวย โดยไมเปนท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไดรับการยกเวนภาษี
หรืออยูในเกณฑลดหยอน 
 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 ๑. ยื่นเอกสาร      ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๕ นาที 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
กรณีชำระปกติ 
๑. ใบเสร็จรับเงินของปท่ีผานมา       จำนวน ๑ ฉบับ  
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

กรณีการประเมินใหม 
๑. สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. สำเนาเอกสารสิทธิ์         จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. สำเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจาของท่ีดิน     จำนวน ๑ ฉบับ 
กรณีเปล่ียนแปลงเจาของท่ีดิน 
๑. สำเนาใบเสร็จรับเงินของปท่ีผานมา       จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. สำเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน       จำนวน ๑ ฉบับ 
 
คาธรรมเนียม 
อัตราภาษี 
๑. อัตราภาษีบำรุงทองท่ีกำหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน ๓๔ อัตรา 
๒. ราคาปานกลางท่ีดินเกินไรละ ๓๐,๐๐๐ บาทใหเสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของท่ีดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก   
    เสียภาษี ๗๐ บาท 
 ๓. สวนท่ีเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ตอ ๒๕ บาท 
 ๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุก 
  - เสียก่ึงอัตรา 
  - ดวยตนเอง ไมเกินไรละ ๕ บาท 
  - ท่ีดินวางเปลา เสียเพ่ิม ๑ เทา 
 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท : 042-007-100  
หรือเว็บไซต http://www.yanglor.go.th  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./


 
- ๓ - 

 
คูมือสำหรับประชาชน 

 
งานท่ีใหบริการ  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบรกิาร 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ  วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-100  (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 
ประเภททรัพยสินท่ีตองเสียภาษี  ไดแก อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ กับท่ีดินตอเนื่องตอเนื่อง ซ่ึงใชปลูก
สรางอาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณตอเนื่องกันซ่ึงตามปกติใชประโยชนไปดวยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนั้น 
ๆ ซ่ึงเจาของกรรมสิทธิ์ไดนำทรัพยสินดังกลาวออกหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากการอยูอาศัยของตนเอง
โดยปกติหรือนำไปใหผูอ่ืนใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม   
 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 ๑. ยื่นเอกสาร      ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๕ นาที 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
- ๔ - 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
กรณีโรงเรือนรายเกา  
ใหยื่นแบบแจงรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) พรอมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย  (ถามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
กรณีโรงเรือนรายใหม   
๑. สำเนาโฉนดท่ีดินท่ีปลูกสรางโรงเรือน   หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน    จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาหนังสือสัญญาซ้ือขาย  หรือสัญญาใหท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง    จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. หลักฐานการเปดดำเนินกิจการ  เชน  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย   จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน/บริษัท      จำนวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน      จำนวน ๑ ฉบับ 
๖. สัญญาเชาบาน         จำนวน ๑ ฉบับ 
๗. หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเองพรอมติดอากรแสตมป  จำนวน ๑ ฉบับ    
 
คาธรรมเนียม 
อัตราภาษี 
อัตราภาษีใหเสียในอัตรารอยละสิบสองจุดหาของคารายป 
 
การรับเรือ่งรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-100  
หรือเว็บไซต http:// www.yanglor.go.th  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./
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คูมือสำหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ  การจัดเก็บภาษีปาย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ                      วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-100           (ยกเวนวนัหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 
ปายท่ีตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคา หรือ ประกอบ
กิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน 
แกะสลัก จารึก หรือทำใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ 
 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 ๑. ยื่นเอกสาร      ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๕ นาที 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
กรณีปายรายเกา 
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายครั้งกอน        จำนวน ๑ ฉบับ 
กรณีปายท่ีติดตั้งใหม 
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาทะเบียนบาน         จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม        จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท        จำนวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทำปาย     จำนวน ๑ ฉบับ 
 
คาธรรมเนียม 
อัตราภาษี 
๑. การคำนวณพ้ืนท่ีปาย อัตราคาภาษีปาย และการคำนวณภาษีปาย 
  ๑.๑ การคำนวณพ้ืนท่ีปาย 
   ๑.๑.๑ ปายท่ีมีขอบเขตกำหนดได 
 
 
 
   
  ๑.๑.๒ ปายท่ีไมมีขอบเขตกำหนดได 
   ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยูริมสุดเปนขอบเขตเพ่ือกำหนด สวนกวางท่ีสุด 
ยาวท่ีสุด แลวคำนวณตาม ๑.๑.๑ 
   ๑.๑.๓ คำนวณพ้ืนท่ีเปนตารางเซนติเมตร 
  ๑.๒ อัตราภาษีปาย แบงเปน ๓ อัตรา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



- ๗ - 
 
 

การคำนวณภาษีปาย ใหคำนวณโดยนำพ้ืนท่ีปายคูณดวยอัตราภาษีปาย เชน ปายท่ีตองเสียภาษี มีพ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเซนติเมตร เปนปายประเภทท่ี ๒ ปายนี้เสียภาษี ดังนี้ 
๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เทากับ ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 
 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-100   
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th 
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คูมือสำหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ  การจดทะเบียนพาณิชย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
กองคลงั เทศบาลตำบลยางหลอ                        วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-100           (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดถายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย                 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ ตั้งแตเดือน มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนไป โดยให อบต. 
รับจดทะเบียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการในการยื่นจดทะเบียน
พาณิชย ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และผูประกอบการสามารถนำหลักฐานการจดทะเบียน
พาณิชยไปใชการทำธุรกรรมไดเทศบาลตำบลยางหลอไดเปดใหบริการแก  ผูประกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมา
จดทะเบียนพาณิชยได  ณ  เทศบาลตำบลยางหลอ  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
 ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ผูประกอบการพาณิชยยื่นคำขอและกรอกขอมูล(แบบ ท.พ.) ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  
๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร              ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง 
๓. นายทะเบียนพิจารณาคำขอและจดทะเบียนพาณิชย  ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง 
๔. ชำระเงินคาธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย             ๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๒๕ นาที 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) เอกสารท่ีใช ไดแก 

1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)               จำนวน ๑ ชุด 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
3) สำเนาทะเบียนบาน                 จำนวน ๑ ฉบับ  
4) กรณีผูประกอบการมิไดเปนเจาบาน ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- หนังสือใหความยินยอมใชสถานท่ี      จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบานหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ     จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาสัญญาเชา        จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของสถานท่ี     จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบานเจาของสถานท่ี      จำนวน ๑ ฉบับ 

5) กรณีมอบอำนาจ ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- หนังสือมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป             ๑๐ บาท   จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ  จำนวน ๑ ฉบับ  

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิ
ทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง ตองมีสำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผู
จำหนายหรือใหเชา จากเจาของลิขสิทธิ์  

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองมี แบบฟอรมเอกสารแนบทาย แบบ ทพ. 
จดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลง) เอกสารท่ีใช ไดแก 

๑)  คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)      จำนวน ๑ ชุด 
๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๓) สำเนาทะเบียนบาน          จำนวน ๑ ฉบับ 
๔) กรณีเปลี่ยนแปลงแกไขท่ีตั้งสำนักงานแหงใหญ ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- หนังสือใหความยินยอมใชสถานท่ี      จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบานหลังท่ีประกอบพาณิชยกิจ     จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาสัญญาเชา        จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของสถานท่ี     จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบานเจาของสถานท่ี      จำนวน ๑ ฉบับ  

๕) กรณีมอบอำนาจ ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี ้
- หนังสือมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป             ๑๐ บาท   จำนวน ๑ ฉบับ  
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ  จำนวน ๑ ฉบับ  

๖) ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.๐๔๐๓)      จำนวน ๑ ฉบับ  
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จดทะเบียนพาณชิย (เลิก) เอกสารท่ีใช ไดแก 

1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)      จำนวน ๑ ชุด 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
3) สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน ๑ ฉบับ 
4) ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.๐๔๐๓)      จำนวน ๑ ฉบับ 
5) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจถึงแกกรรม 

- สำเนาใบมรณบัตร        จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาท     จำนวน ๑ ฉบับ 

6) กรณีมอบอำนาจ ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- หนังสือมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป             ๑๐ บาท   จำนวน ๑ ฉบับ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ  จำนวน ๑ ฉบับ  

 
คาธรรมเนียม 

1. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บ ๕๐ บาท 

2. คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ ๒๐ บาท 

3. คาธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ      ๒๐ บาท 

4. คาธรรมเนียมการขอใหออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ    ๓๐ บาท 

5. คาธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง      

เรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท 

6. คาธรรมเนียมการคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บ ฉบับละ      

๓๐ บาท 

 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-100  
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th 
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คูมือสำหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ  การขออนุญาตกอสรางอาคาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
กองชาง เทศบาลตำบลยางหลอ                         วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-107                   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 
การกอสราง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนยาย และการใชสอยอาคารภายในเขตเทศบาลตำบลตองไดรับ
อนุญาตจากเทศบาลตำบลเสียกอน จึงจะดำเนินการได ท้ังนี้เพราะเทศบาลตำบลมีหนาท่ีควบคุมเพ่ือประโยชนแหง
ความม่ันคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การ
สถาปตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพ่ือประโยชนของผูอยูอาศัยในอาคาร 
 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 ๑. ยื่นคำขออนุญาต ตามแบบ ข.๑   ๑. งานกอสราง  กองชาง   
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานท่ี   ๒. งานกอสราง  กองชาง 
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต    ๓. งานกอสราง  กองชาง 
๔. ออกใบอนุญาต/ชำระคาธรรมเนียม   ๔. งานกอสราง  กองชาง 
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๑๕  วัน/ราย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
๑. แบบฟอรมคำขออนุญาตกอสรางอาคาร (ข.๑)        จำนวน ๑ ชุด 
๒. กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 
 - สำเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต         จำนวน ๑ ชุด  

- สำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต            จำนวน ๑ ชุด 
๓. กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไมเกิน ๖ เดือน    
 จำนวน ๑ ชุด 
๔. สำเนาหลักฐาน โฉนดท่ีดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหนาขนาดเทาฉบับจริง      จำนวน ๑ ชุด 
๕. กรณีผูขออนุญาตกอสรางอาคารในท่ีดินบุคคลอ่ืน 

- หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารในท่ีดิน       จำนวน ๑ ชุด 
- สำเนาบัตรประชาชนของเจาของท่ีดิน                        

 จำนวน ๑ ชุด 
- สำเนาทะเบียนบานของเจาของท่ีดิน                          

 จำนวน ๑ ชุด 
๖. กรณีกอสรางอาคารชิดเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ท่ีดินตางเจาของ) 

- หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตท่ีดิน       จำนวน ๑ ชุด 
- สำเนาบัตรประชาชนของเจาของท่ีดินดานท่ีชิดเขต                 จำนวน ๑ ชุด 
- สำเนาทะเบียนบานของเจาของท่ีดินดานท่ีชิดเขต                   

 จำนวน ๑ ชุด 
๗. กรณีเจาของอาคารไมไดมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง  

- หนังสือมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมป       จำนวน ๑ ฉบับ    
 (บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล  ๓๐ บาท)  

๘. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารท่ีมี 
    ลักษณะ / ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)        จำนวน ๑ ฉบับ    
๙. สำเนาหรือภาพถายใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม       จำนวน ๑ ฉบับ    
๑๐.รายการคำนวณโครงสราง  ( กรณีอาคารมีพ้ืนท่ีใชสอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)  จำนวน ๑ ชดุ   
๑๑.หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม(กรณีเขาขายองควบคุมตามกฎกระทรวง) จำนวน ๑ ฉบับ    
๑๒.สำเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม     จำนวน ๑ ฉบับ    
๑๓.แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จำนวน ๓ ชุด  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
    ๑๓.๑ รายการประกอบแบบ    ๑๓.๒ แผนท่ีสังเขป 
    ๑๓.๓ รูปแบบพ้ืน     ๑๓.๔ รูปดาน ๔ ดาน 
   ๑๓.๕ รูปตัด ๒ ดาน     ๑๓.๖ รูปทรงหลังคา 
   ๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก  ๑๓.๘ รูปขยายสวนตางๆ ของโครงสราง (คาน,เสา,ฐานราก) 
  ๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟา, สุขาภิบาล                      ๑๓.๑๐ รายการคำนวณ (กรณีเปนอาคาร ๒ ชั้นข้ึนไป) 
คาธรรมเนียม 
 ๑.ใบอนุญาตกอสรางอาคาร        ฉบับละ ๒๐ บาท0  
 ๒.ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารบานเรือน       ฉบับละ ๑๐ บาท0  
 ๓.ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบานเรือน      ฉบับละ      ๑๐     บาท0  
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๔.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารบานเรือน     ฉบับละ ๒๐ บาท0  
 ๕.ใบรับรองอาคารบานเรือน        ฉบับละ ๑๐ บาท0  
 ๖.ใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนใบรับรอง     ฉบับละ      ๕            บาท0  
 ๗.คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
   - อาคารสูงไมเกิน ๒ ชั้น หรือสูงไมเกิน ๑๒ เมตร  คาธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค 

- อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แตไมเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แตไมเกิน ๑๕ เมตรคาธรรมเนียมในอัตรา 
  ตารางเมตรละ ๒ บาท0  

       - อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร  คาธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๔ บาท0  
 - อาคารซ่ึงมีพ้ืนท่ีรองรับน้ำหนักน้ำหนักบรรทุกเกิน ๕๐ กก. ตอหนึ่งตารางเมตร คาธรรมเนียมในอัตรา 

  ตารางเมตรละ ๔ บาท0  
- พ้ืนท่ีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ  คาธรรมเนียม ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐0 สตางค  

     - ปายตารางเมตรละ ๔ บาท0  
     - อาคารประเภทซ่ึงตองวัดความยาว เชน ทางหรือทอระบายน้ำ รั้ว หรือกำแพง เมตรละ ๑ บาท 
 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-100  
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ๑๕ - 
 

http://www./


คูมือสำหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ  การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
กองชาง เทศบาลตำบลยางหลอ                        วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-107                  (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. หนังสือรับรองการปลูกสรางบาน    ๑. กองชาง  อบต.ควนชะลิก 
๒. นำใบรับรองท่ีผูใหญบานออกให ไปขอหนังสือรับรอง  ๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  
    การมีสวมท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
๓. ตองไปขอใบรับรองจากผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบาน             ๓. ผูใหญบาน 
    ในหมูบานท่ีตนทำการกอสรางบาน  
๔. นำเอกสารท่ีไดมาท้ังหมดนำไปยื่นท่ีนายทะเบียนตำบลยางหลอ ๔. ท่ีวาการอำเภอศรีบุญเรือง 
    เพ่ือขอบานเลขท่ี 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๑ วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. สำเนาโฉนดท่ีดินท่ีมีการปลูกสรางบาน      จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือรับรองจากผูใหญบาน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๕. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน ๑ ฉบับ  

 
คาธรรมเนียม 
ไมเสียคาธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-107  
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th  

- ๑๖ - 
คูมือสำหรับประชาชน 

 

http://www./


งานท่ีใหบริการ  การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ  วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-104   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ประชาชนยื่นคำรองตอเจาหนาท่ี   ๑. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล  
๒. เจาหนาท่ีรับคำรองและเสนอผูบริหารพิจารณา  ๒. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
    (ระยะเวลา ๕ นาที) 
๓. ผูบริหารพิจารณอนุมัติ      ๓. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที) 
๔. เจาหนาท่ีประสานไปยังหนวยงานท่ีมีรถบรรทุกน้ำ  ๔. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล  
    เพ่ือขอความรวมมือจัดสงน้ำ กรณีรถบรรทุกน้ำวาง 
    จะดำเนินการจัดสงน้ำไดทันที 
   (ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง) 
๕. เสร็จสิ้นภารกิจรายงานใหผูบริหารทราบ   ๕. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล   
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๑ วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน ๑ ฉบับ 

คาธรรมเนียม 
ไมเสียคาธรรมเนียม 
 
การรับเรือ่งรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-104  
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th  

 
 

 
- ๑7 - 

 
คูมือสำหรับประชาชน 

http://www./


 
งานท่ีใหบริการ  การขอความชวยเหลือสาธารณภัย 
หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบรกิาร 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ              วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-104   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ประชาชนยื่นคำรองตอเจาหนาท่ี   ๑. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล  
๒. เจาหนาท่ีรับคำรองและรายงานผูบริหารทราบทันที ๒. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
    เพ่ือสั่งการ 
๓. เจาหนาท่ีสำรวจความเสียหายเบื้องตน    ๓. กองชาง  
๔. บรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนแกผูไดรับภัย   ๔. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล  
๕. รายงานอำเภอทราบเพ่ือดำเนินการ   ๕. ท่ีวาการอำเภอหัวไทร  
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๑ วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน ๑ ฉบับ 

 
คาธรรมเนียม 
ไมเสียคาธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-104 
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

http://www./


งานท่ีใหบริการ  การรับแจงเรื่องราวรองทุกข 
หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ                  วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-104   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ประชาชนยื่นคำรองตอเจาหนาท่ี   ๑. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
    (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริง  ๒. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   เรื่องราวรองทุกข  
   (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย) 
๓. เจาหนาท่ีรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหาร  ๓. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  
๔. ผูบริหารพิจารณาเรื่องราวรองทุกขและสั่งการ    ๔. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล  
    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  
๕. เจาหนาท่ีแจงตอบรับผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบ ๕. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
    (ระยะเวลา ๑ วัน/ราย) 
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๗ วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน ๑ ฉบับ 

คาธรรมเนียม 
ไมเสียคาธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-104 
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th  
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งานท่ีใหบริการ  การขออนุญาตประกอบกจิการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

http://www./


หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ                วันจันทร ถึง วนัศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-104   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ยื่นคำขอตรวจสอบคำขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ๑. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
๒. รายงานผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการภายใน ๗ วัน  ๒. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
    นับแตวันท่ีไดรับคำขอ   
๓. ตรวจสอบสถานท่ีดำเนินการ    ๓. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
๔. ผูบริหารพิจารณาเรื่องราวรองทุกขและสั่งการ    ๔. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล  
    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  
๕. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูยื่น 5. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   คำขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ 
 
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๒๐ วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต       จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒     จำนวน ๑ ฉบับ  
๔. ใบอนุญาตทำการคาจากสำนักทะเบียนการคา     จำนวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบอนุญาตหรือใบแจงประกอบกิจการโรงงาน      จำนวน ๑ ฉบับ 
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 ๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   
๑ การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
 ก.  จำนวน  ๕  ตัว  ถึง  ๙  ตัว 
 ข.  จำนวน  ตั้งแต  ๑๐  ตวัข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
- 
- 

 การเลี้ยงสุกร   
  ก.  จำนวน  ๑๕ - ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ - 
  ข.  จำนวน  ตั้งแต  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ - 
         ค. จำนวน ๒๐๑ ตัวข้ึนไป ๕๐๐ - 
 การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   

     ก.  จำนวนตั้งแต  ๖๐-๑๐๐  ตัว ๑๐๐ - 
  ข.  จำนวนตั้งแต  ๑๐๑-๕๐๐  ตัว ๒๐๐ - 
  ค.  จำนวนตั้งแต  ๕๐๑-๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ - 
  ง.  จำนวนตัง้แต  ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ - 
  จ.  จำนวนตั้งแต  ๕๐๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
 การเลี้ยงสัตวน้ำ  กระชังปลา สัตวเลี้อยคลาน  บอหรือกระชังละ ๑๐๐ - 
 การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ ๕๐ - 

๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานมตัวละ ๑๐ - 
๓ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี

ลักษณะทำนองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือ
ทางออมหรือไมก็ตาม 

๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเก่ียวกับสัตวและผลิตภณัฑ   
๔ การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจำหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน

ตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๑๕๐ - 

๕ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียังไมไดฟอก ๕๐๐ - 
๖ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐ - 
๗ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๕๐๐ - 
๘ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน

ในสถานท่ีจำหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 
๕๐๐ - 
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๙ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว  หนังสัตว  เขาสัตว  หรอืสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

๕๐๐ - 

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกำลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  โดยใชเครื่องจักท่ีมีกำลังต่ำกวา ๕ แรงมาลงมา ๒๐๐ - 
  ค.  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๑๐ การผลิต การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทำอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือ
พืช เพ่ือเปนอาหารสตัว 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกำลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกวา ๑ แรงมาแตไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐ - 
  ค.  เครื่องจกัรท่ีมีกำลัง  ๑  แรงมา  ลงมา ๑๐๐ - 

๑๑ การสะสมหรือลางครั่ง ๕๐๐ - 
 ๓.  กิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร  เครื่องดืม่  น้ำดื่ม   

๑๒ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ - 
๑๓ การผลิตกะป  น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา  น้ำปลา  น้ำเคย น้ำบูดู ไต

ปลา  เตาเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิต
เพ่ือบรโิภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๔ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๕ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๖ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร
สัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจำหนายอาหาร การเรขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๗ การเค่ียวน้ำมันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง ยกเวน
ในสถานท่ีจำหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครือ่งจักร ๒๐๐ - 
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๑๘ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย   
  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๑๙ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 
๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๒๑ การประกอบกิจการการทำขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนม
เปยะ 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๒๒ การแกะ  การลางสัตวน้ำ  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ - 

๒๓ การผลิตน้ำอัดลม  น้ำหวาน  น้ำโซดา  น้ำถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิด
ตางๆ บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๒๔ การผลิต  การแบงบรรจุน้ำตาล (ยกเวนภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 
๒๕ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ำนมวัว ๑,๐๐๐ - 
๒๖ การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สรุา  เบียร  น้ำสมสายช ู ๑,๐๐๐ - 
๒๗ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ - 
๒๘ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๒๙ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 
๓๐ การผลิตน้ำกลั่น  น้ำบริโภค ๒๐๐ - 
๓๑ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  ๒๐๐ - 
๓๓ การผลิตไฮศครีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 
๓๔ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน ๒๐๐ - 
๓๕ การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร ๑,๐๐๐ - 
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๓๖ การผลติน้ำแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจำหนายอาหาร และ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ - 

๓๗ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกำลังตั้งแต  ๕  แรงมา ข้ึนไป ๕๐๐ - 
 ๔.  กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  เครื่องสำอาง  

ผลิตภัณฑชำระลาง 
  

๓๘ การผลิต  การโม  การบด  การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   
  ก.  เครื่องจักท่ีมีกำลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกำลัง ๑ แรงมา ลงมา ๓๐๐ - 

๓๙ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสำอางตาง ๆ  

๑,๐๐๐ - 

๔๐ การผลิตสำลี ผลิตภัณฑจากสำล ี ๑,๐๐๐ - 
๔๑ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสำเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 
๔๒ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชำระลางตาง ๆ  ๑,๐๐๐ - 

 ๕.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   
๔๓ การอัด  การสกัดเอาน้ำมันจากพืช   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๔๔ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 
๔๕ การผลิตแปงมันสำปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน

ดวย เครื่องจักร 
๑,๐๐๐ - 

๔๖ การสีขาวดวยเครื่องจักร   
  ก.  ไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒๐๐ - 
  ข.  เกิน  ๒๐  แรงมา ๔๐๐ - 

๔๗ การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๔๘ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียว,นวด,สีขาวดวย
เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

๔๙ การผลิต  การสะสมปุย ๕๐๐ - 
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๕๐ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๕๑ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสำปะหลัง ๑,๐๐๐ - 

 ๖.  กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   
๕๒ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ

เครื่องใชตางๆ  
  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๕๓ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน
ลำดับท่ี  ๕๒ 

๑,๐๐๐ - 

๕๔ การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน
ลำดับท่ี ๕๒ 

๒๐๐ - 

๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเม่ียม นิเกิล
หรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน ลำดับท่ี ๕๒ 

๕๐๐ - 

๕๖ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน
กิจการในลำดับท่ี  ๕๒ 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกำลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกำลัง  ๑ แรงมา  ลงมา ๒๐๐ - 

๕๗ การทำเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลอืกหรือการลางแร ๑,๐๐๐ - 
 ๗.  กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

๕๘ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี การพนสารกัน
สนิมยานยนต 

๕๐๐ - 

๕๙ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

๑,๐๐๐ - 

๖๐ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว
บริการหรือจำหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๒,๐๐๐ - 

   ก.  จักรยานยนต ๒๐๐ - 
  ข.  รถยนต ๓๐๐ - 
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๖๑ การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๕๐๐ - 
๖๒ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๒๐๐ - 
๖๓ การปะ  การเชื่อมยาง ๑๐๐ - 
๖๔ การอัดผาเบรก  ผาครชั ๒๐๐ - 

 ๘.  กิจการท่ีเก่ียวกับไม   
๖๕ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 
๖๖ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดรอง  การทำ

ค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
  

  ก.  เครือ่งจักรท่ีมีกำลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกวา ๑ แรงมา  แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกำลัง  ๑  แรงมา  ลงมา ๒๐๐ - 

๖๗ การประดิษฐไมหวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  การทา
สาร เคลือบเงาสีหรือการแตงสำเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกำลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกำลังเกินกวา ๑ แรงมา แมไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐ - 
  ง.  เครื่องจักรท่ีมีกำลัง ๑ แรงมา ลงมา ๑๐๐ - 

๖๘ การอบไม ๑,๐๐๐ - 
๖๙ การผลิตธูปดวยเครื่องจกัร ๑,๐๐๐ - 
๗๐ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๓๐๐ - 
๗๑ การผลิตกระดาษตาง  ๆ ๕๐๐ - 
๗๒ การเผาถานหรือการสะสมถาน   

  ก.  ขายสง ๒๐๐ - 
  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 
 ๙.  กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   

๗๓ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 
๗๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร ๕๐๐ - 
๗๕ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน ๑,๐๐๐ - 
๗๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการ

อ่ืนในทำนองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 
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๗๗ การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ - 
๗๘ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอ

เกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 

๗๙ การประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน ๒,๐๐๐ - 
๘๐ การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลน 

อ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 
๒,๐๐๐ - 

๘๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๘๒ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ำหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการให  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๘๓ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม รานอินเตอรเนต เกมสออนไลน ๑๐,๐๐๐ - 
๘๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
๑,๐๐๐ - 

๘๕ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑๐,๐๐๐ - 
 ๑๐.  กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ   

๘๖ การปนดาย การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

  

  ก.  การทอผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีข้ึนไป ๓๐๐ - 
  ง.  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕-๑๐  ก่ี ๒๐๐ - 

๘๗ การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๕๐๐ - 
๘๘ การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๘๙ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๒๐๐ - 
๙๐ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป ๕๐๐ - 
๙๑ การพิมพผา หรือการพิมพสิง่ทออ่ืน ๆ  ๕๐๐ - 
๙๒ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ - 
๙๓ การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ๒,๐๐๐ - 
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 ๑๑.  กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
๙๔ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๙๕ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ - 
๙๖ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 
๙๗ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

  ก.  ๑-๓  ตัน ๒๐๐ - 
  ข.  ๓-๕  ตัน ๕๐๐ - 
  ค.  ๕  ตันข้ึนไป ๓,๐๐๐ - 

๙๘   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 
๙๙ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  ๕๐๐ - 

๑๐๐ การผลิตชอลค ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ - 
๑๐๑ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

เชน ผาเบรก ผาครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอ
น้ำ เปนตน 

๒๐๐ - 

๑๐๒ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ - 
๑๐๓ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 
๑๐๔ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑๐,๐๐๐ - 

 ๑๒.  กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี   
๑๐๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส 

หรือสารตัวทำละลาย 
๒,๐๐๐ - 

๑๐๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส ๕๐๐ - 
๑๐๗ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ำมันปโตรเลี่ยมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลี่ยม ตาง ๆ  
   

   ก.  แบบไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 
  ข.  แบบใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๑๐๘ การผลิต  การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๕๐๐ - 
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๑๐๙ การพนสี ยกเวนกิจการในลำดับท่ี ๕๘   
  ก.  พนสีรถยนต ๕๐๐ - 
  ข.  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต ๒๐๐ - 

๑๑๐ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท หรือวตัถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

๑๑๑ การโม  การบดชัน ๒๐๐ - 
๑๑๒ การผลิตสี  หรือน้ำมันผสมส ี ๑,๐๐๐ - 
๑๑๓ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๒๐๐ - 
๑๑๔ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวตัถุท่ีคลายคลึง 
๕๐๐ - 

๑๑๕ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 
๑๑๖ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ - 
๑๑๗ การผลิตน้ำแข็งแหง ๒๐๐ - 
๑๑๘ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
๑,๐๐๐ - 

๑๑๙ การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 
๑๒๐ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกำจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนำโรค 
๕๐๐ - 

๑๒๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ - 
 ๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ    

๑๒๒ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   
   ก.  เครื่องจักรมีกำลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรมีกำลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรมีกำลัง ๑ แรงมา ลงมา ๓๐๐ - 

๑๒๓ การผลิต  การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส  เครื่องไฟฟา อุปกรณอีเลค
โทรนิคส อุปกรณไฟฟา 

๒๐๐ - 

๑๒๔ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 
๑๒๕ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๒๐๐ - 
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๑๒๖ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชำรุดใชแลวหรือเหลือใช   
  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ - 
  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐  ตารางวา แตไมเกิน ๕๐ ตารางวา ๕๐๐ - 
  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๕๐  ตารางวา แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา ๑,๐๐๐ - 
  -  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๑๐๐  ตารางวา  ข้ึนไป  ๑,๕๐๐ - 

๑๒๗ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๒,๐๐๐ - 
๑๒๘ การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๒๐๐ - 
๑๒๙ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐ - 
๑๓๐ การกอสราง ๑๐ แรงงานข้ึนไป ๕๐๐ - 

 
  
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-104  
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th  
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คูมือสำหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ  การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ                วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-104   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ยื่นคำขอตรวจสอบคำขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ๑. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
๒. รายงานผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ    ๒. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   ภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ 
๓. ตรวจสอบสถานท่ีดำเนินการ    ๓. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
๔. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูยื่น ๔. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   คำขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ 
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๒๐ วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
กรณีขออนุญาตรายใหม  
  ๑. แบบคำขอรับใบอนุญาต       จำนวน ๑ ชุด 

๒. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต     จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๓. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบานผูจัดการหากไมเปนบุคคลเดียว  จำนวน ๑ ฉบับ 

    กับผูถือใบอนุญาต  
  ๔. สำเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ    จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจำตัวของ จำนวน ๑ ฉบับ 
              ผูแทนนิติบุคคลหากผูขอเปนนิติบุคคล  
  ๖. สำเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารท่ีใชแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานท่ีประกอบการ จำนวน ๑ ฉบับ 
              สามารถใชประกอบการนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
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๗. หนังสือมอบอำนาจ พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบ จำนวน ๑ ฉบับ 



              กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถมาดำเนินการดวยตนเอง  
              (เอกสารตามขอ ๑ – ๕ ถายเอกสารและรับรองสำเนามาดวย)  
 
กรณีตอใบอนุญาต  
  ๑. บัตรประจำตัวผูไดรับใบอนุญาต       จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๒. บัตรประจำตัวของผูแทนนิติบุคคล ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๓. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผูแทนนิติบุคคลตองแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผูแทน จำนวน ๑ ฉบับ 
              นิติบุคคล และเลขหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูไดรับอนุญาต  
  ๔. หนังสือมอบอำนาจ พรอมถายสำเนาบัตรประจำตัวผูมอบและผูรับมอบ   จำนวน ๑ ฉบับ 
              กรณีผูไดรับใบอนุญาตไมสามารถมาดำเนินการดวยตนเอง  
  ๕. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม     จำนวน ๑ ฉบับ  
 
กรณีแจงเลิกกิจการ  
  ๑. ใบอนุญาตฉบับเดิม           จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๒. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต   จำนวน ๑ ฉบับ 
              (ถายเอกสารและรับรองสำเนา)  
 
กรณีใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหาย  
  ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ อภ.๕ (ถามี) จำนวน ๑ ฉบับ  
              ท่ีชำรุดในสาระสำคัญ  
  ๒. หลักฐานการแจงความกรณีสูญหาย       จำนวน ๑ ฉบับ 

 
คาธรรมเนียม 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน ( บาท ) หมายเหตุ 
๑. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด            ฉบับละ 

                                      ฉบับละ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-100  
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th  
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คูมือสำหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ  การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ  วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-104   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ยื่นคำขอตรวจสอบคำขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ๑. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
๒. รายงานผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ    ๒. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   ภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ 
๓. ตรวจสอบสถานท่ีดำเนินการ    ๓. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
๔. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูยื่น ๔. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   คำขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ 
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๒๐ วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
35๑.กรณีขออนุญาต(รายใหม)35 
  ๑. บัตรประจำตัวสำเนาทะเบียนบานผูขอใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๒. บัตรประจำตัวสำเนาทะเบียนบานผูจัดการหากไมใชบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต จำนวน ๑ ฉบับ 

   (ถายเอกสารและรับรองสำเนาแนบ) 
    ๓. สำเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ   จำนวน ๑ ฉบับ 

   (ถายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาดวย) 
   ๔. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจำตัวของผูแทน จำนวน ๑ ฉบับ 

   นิติบุคคล(ถายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาดวย) หากผูขอเปนนิติบุคคล 
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๕. หลักฐานท่ีใชแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ สามารถใชประกอบการนั้น จำนวน ๑ ฉบับ 



   ไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย การควบคุมอาคาร  
    (ถายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาดวย) 

    ๖. หนังสือมอบอำนาจ        จำนวน ๑ ฉบับ 
35๒.กรณีขอตออายุใบอนุญาต35 
  เอกสารประกอบ35 
    ๑. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหมในขอ(๑) ยกเวนหลักฐานการใชอาคารตาม  จำนวน 
๑ ฉบับ 

    กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
    ๒. ใบอนุญาต         จำนวน ๑ ฉบับ 
35๓.กรณีแจงเลิกกิจการ35 
  เอกสารประกอบ35 
    ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม       จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๒. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต    จำนวน ๑ ฉบับ 

   (ถายเอกสารและรับรองสำเนาดวย) 
35๔.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนุญาต เชนเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจกรรมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ35 
35๕.กรณีใบอนุญาตชำรุดหรือสูญหาย35 
  เอกสารประกอบ35 
    ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถามี) ท่ีชำรุดในสาระสำคัญ    จำนวน 
๑ ฉบับ 
    ๒. หลักฐานการแจงความ กรณีใบอนุญาตหาย      จำนวน 
๑ ฉบับ 
ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  หากมิไดชำระคาธรรมเนียม  กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะตอง
ชำระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบ 
 
คาธรรมเนียม 

การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจำหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีประกอบ
กิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร) 
ลำดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม หนวย 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร  ๒๐๐ บาท/ป 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร ๓๐๐ บาท/ป 
๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ บาท/ป 
๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ บาท/ป 
๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ บาท/ป 
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การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีประกอบกิจการท่ีมีขนาดเกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตรข้ึนไป) 
ลำดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม หนวย 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ บาท/ป 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ บาท/ป 

 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-104  
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th  
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คูมือสำหรับประชาชน 

http://www./


 
งานท่ีใหบริการ  การขออนุญาตจำหนายสินคาในพ้ืนท่ีหรือทางสาธารณะ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ  วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-104   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ยื่นคำขอตรวจสอบคำขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ๑. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
๒. รายงานผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ    ๒. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   ภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ 
๓. ตรวจสอบสถานท่ีดำเนินการ    ๓. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
๔. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูยื่น ๔. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   คำขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ 
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๒๐ วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
35๑.กรณีขออนุญาต(รายใหม)35 
  -  ขออนุญาตตั้งวางขายในจุดผอนผัน 
    -  ขออนุญาตเรขาย 
35  เอกสารประกอบ35 
    ๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวกไมสวมแวนตา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว  จำนวน ๓ รูป  
              ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนาย(ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
    ๒. สำเนาบัตรประจำตัวของผูรับใบอนุญาต(ถายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาดวย) จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๓. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาทะเบียนบานของผูชวยจำหนาย   จำนวน ๑ ฉบับ  
              (ถายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาดวย) 
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๔. ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาตและผูชวยจำหนาย    จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๕. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจำหนายสินคา(กรณีเรขายไมตองมีแผนท่ี)   จำนวน ๑ ฉบับ 
     ๖. ใบอนุญาตใหขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบ  จำนวน ๑ ฉบับ 

    เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
35๒.กรณีแจงเลิกกิจการ35 
  เอกสารประกอบ35 
    ๑.ใบอนุญาต         จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๒.บัตรสุขลักษณะประจำตัว       จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๓.บัตรประจำตัวหรือสำเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต    จำนวน ๑ ฉบับ 
             และผูชวยจำหนายสินคา(ถายเอกสารและรับรองสำเนาดวย) 
 
35๓.กรณีขอตออายุใบอนุญาต เชนเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ35 
 
35๔.กรณีขอรับใบแทนใบอนญุาตเชนเดียวดับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในการขอ
อนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 
คาธรรมเนียม 
การขออนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ลำดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม หนวย 
๑ ประเภทท่ีหนึ่ง: ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ป นับแตวันมท่ีไดรับอนุญาต   

๑.๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน ๕ ตารางเมตร ๒๐๐ บาท/ป 
๑.๒ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๖-๑๐ ตารางเมตร ๓๐๐ บาท/ป 
๑.๓ พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต ๑๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ บาท/ป 

๒ ประเภทท่ีสองและผูเรขาย: จำหนายสินคาในงานเทศกาลหรืองาน
นักขัตฤกษชั่วคราว มีอายุตามท่ีกำหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกิน  
๕๐ วัน นับแตวันออกใบอนุญาต 

๕๐ บาท 

  
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-104  
หรือเว็บไซต http://: www.yongloh.go.th  
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คูมือสำหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ  การรับแจงข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 
 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ    ระยะเวลาเปดใหบริการ 
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ  วันจันทร ถึง วันศุกร 
  โทรศัพท: 042-007-104   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
  โทรสาร: 042-003-253   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ผูสูงอายุยื่นแบบขอข้ึนทะเบียนพรอมเอกสารประกอบ ๑. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 
๒. เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติผูขอข้ึนทะเบียน  ๒. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
   (ระยะเวลา ๑ วัน) 
๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ๓. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
    ผูพิการ และผูปวยเอดส 
    (ระยะเวลา ๗ วัน) 
๔. นํารายชื่อผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส  ๔. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
    เสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ 
    (ระยะเวลา ๗ วัน) 
๕. แจงรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินให สนง.ทองถ่ินจังหวัดทราบ ๕. สำนักงานปลัดเทศบาลตำบล 
 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน ๑๕ วัน (หลังจากหมดระยะเวลาข้ึนทะเบียน)  
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอลงทะเบียนผูสูงอายุ 

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ  
           ๒. สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๓. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร         จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔. หนังสือมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนพรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผูยื่นแทนดวย จำนวน ๑ ฉบับ 
    (กรณีผูสูงอายุไมสามารถไปยื่นลงทะเบียนดวยตัวเองได) 
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เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอลงทะเบียนผูพิการ 
๑. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๑ ฉบับ  

   ๒. สำเนาทะเบียนบาน         จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร      จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๔. หนังสือมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนพรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผูยื่นแทนดวย จำนวน ๑ ฉบับ 
    (กรณีผูพิการไมสามารถไปยื่นลงทะเบียนดวยตัวเองได) 
เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอลงทะเบียนผูปวยเอดส 

๑. ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดส จริง จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน       จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน ๑ ฉบับ 

๔. หนังสือมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนพรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผูยื่นแทนดวย จำนวน ๑ ฉบับ   
(กรณีผูปวยเอดสไมสามารถไปยื่นลงทะเบียนดวยตัวเองได)                            

 
คาธรรมเนียม 
ไมเสียคาธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 
เทศบาลตำบลยางหลอ โทรศัพท:042-007-104  
หรือเว็บไซต http:// www.yongloh.go.th  
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