
 
 

 
 

คู่มือส ำหรบัประชำชน 
 
 

 
 
 
 
 

 
โดย 

 
 

 

 
 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุน่ 
อ ำเภอน  ำปำด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำน ำ 



2 
 

 
   ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มี
การอนุญาตต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)
ในการยื่นค าขอ ข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ยื่นมาพร้อมกับค าขอ และให้น าคู่มือส าหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นค าขอ  และเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น จึงได้จัดท าคู่มือเล่มนี้เพื่อแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราม  ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นได้  ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้บริการต่อไป 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนท่ีให้บริกำร  กำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130               (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:         -                                ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
ภาษีบ ารุงท้องที ่หมายถึง ภาษีที่จัดเกบ็จากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุง
ท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารงุท้องที ่ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในทีด่ินที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องที ่ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ทีเ่ป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี
หรืออยู่ในเกณฑล์ดหย่อน 
 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ยื่นเอกสาร      ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาท ี
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
กรณีช ำระปกติ 
๑. ใบเสร็จรับเงินของปีทีผ่่านมา       จ านวน ๑ ฉบับ  
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กรณีกำรประเมินใหม่ 
๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาเอกสารสทิธ์ิ         จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาหนงัสอืการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน     จ านวน ๑ ฉบับ 
กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้ำของท่ีดิน 
๑. ส าเนาใบเสร็จรับเงินของปีทีผ่่านมา       จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาเอกสารสทิธ์ิที่ดิน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาเอกสารสทิธ์ิที่ดิน       จ านวน ๑ ฉบับ 
 
ค่ำธรรมเนียม 
อัตรำภำษี 
๑. อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น ๓๔ อัตรา 
๒. ราคาปานกลางที่ดินเกินไรล่ะ ๓๐,๐๐๐ บาทให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก   
    เสียภาษี ๗๐ บาท 
 ๓. ส่วนทีเ่กิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท 
 ๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ลม้ลุก 
  - เสียกึ่งอัตรา 
  - ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท 
  - ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิม่ ๑ เท่า 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น โทรศัพท์ : 089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http://www.huaymun.com 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130            (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:            -                      ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่องต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูก
สร้างอาคารนั้น ๆ  รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น 
ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธ์ิได้น าทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเอง
โดยปกติหรือน าไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม   
 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ยื่นเอกสาร      ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาท ี
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
กรณีโรงเรือนรำยเก่ำ  
ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) พร้อมใบเสรจ็รบัเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย  (ถ้ามี) จ านวน๑ ฉบับ 
กรณีโรงเรือนรำยใหม่   
๑. ส าเนาโฉนดที่ดินทีป่ลูกสร้างโรงเรอืน   หรือสิง่ปลูกสร้างอย่างอื่น    จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย  หรือสญัญาให้ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง    จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. หลักฐานการเปิดด าเนินกิจการ  เช่น  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์   จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท      จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกจิการโรงงาน      จ านวน ๑ ฉบับ 
๖. สัญญาเช่าบ้าน         จ านวน ๑ ฉบับ 
๗. หนังสอืมอบอ านาจ  (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพรอ้มติดอากรแสตมป์  จ านวน ๑ ฉบับ    
 
ค่ำธรรมเนียม 
อัตรำภำษี 
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสบิสองจุดห้าของค่ารายปี 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  โทรศัพท์ : 089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www. huaymun.com 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนท่ีให้บริกำร  กำรจัดเก็บภำษีป้ำย 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130            (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:   -                                ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบ
กิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่ เขียน 
แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 
 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ยื่นเอกสาร      ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕ นาท ี
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
กรณีป้ำยรำยเก่ำ 
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครัง้ก่อน        จ านวน ๑ ฉบับ 
กรณีป้ำยท่ีติดตั งใหม่ 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม         จ านวน 
๑ ฉบับ 
๔. หนังสอืรบัรองหุ้นส่วนบริษัท        จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรอืใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย      จ านวน 
๑ ฉบับ 
 
ค่ำธรรมเนียม 
อัตรำภำษี 
๑. กำรค ำนวณพื นท่ีป้ำย อัตรำค่ำภำษีป้ำย และกำรค ำนวณภำษีป้ำย 
  ๑.๑ การค านวณพื้นที่ป้าย 
   ๑.๑.๑ ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ 
 
 
 
   
  ๑.๑.๒ ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ 
   ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายทีอ่ยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อก าหนด ส่วนกว้างที่สุด 
ยาวที่สุด แล้วค านวณตาม ๑.๑.๑ 
   ๑.๑.๓ ค านวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 
  ๑.๒ อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น ๓ อัตรา ดังนี ้
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กำรค ำนวณภำษีป้ำย ให้ค านวณโดยน าพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษี มีพื้นที ่๑๐,๐๐๐ 
ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที ่๒ ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี ้
๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เท่ากับ ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  โทรศัพท์: 089-856-4130  
หรือเว็บไซต์ http:// www. huaymun.com 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  กำรจดทะเบียนพำณิชย์ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130            (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:         -                      ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์                 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยให้ อบต. 
รับจดทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการยื่นจดทะเบียน
พาณิชย์ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผู้ประกอบการสามารถน าหลักฐานการจดทะเบียน
พาณิชย์ไปใช้การท าธุรกรรมได้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านรามได้เปิดให้บริการแก่  ผู้ประกอบพาณิชย์กิจ โดย
สามารถมาจดทะเบียนพาณิชย์ได้  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราม  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้ประกอบการพาณิชย์ย่ืนค าขอและกรอกข้อมลู(แบบ ท.พ.)๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้  กองคลัง 
๓. นายทะเบียนพิจารณาค าขอและจดทะเบียนพาณิชย์  ๓. งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้  กองคลัง 
๔. ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย ์  ๔. งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้  กองคลัง 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒๕ นาท ี
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
จดทะเบียนพำณิชย์ (ตั งใหม่) เอกสำรท่ีใช้ ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)               จ านวน ๑ ชุด 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ  
4) กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

- หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่      จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ     จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาสัญญาเช่า        จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานที่     จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่      จ านวน ๑ ฉบับ 

5) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
- หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท   จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  จ านวน ๑ ฉบับ  

6) กรณีประกอบพาณิชย์กิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิ
ทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีส าเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้
จ าหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธ์ิ  

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี แบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย แบบ ทพ. 
จดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสำรท่ีใช้ ได้แก่ 

๑)  ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)      จ านวน ๑ ชุด 
๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน          จ านวน ๑ ฉบับ 
๔) กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

- หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่      จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชย์กิจ     จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาสัญญาเช่า        จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของสถานที่     จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่      จ านวน ๑ ฉบับ  

๕) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
- หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท   จ านวน ๑ ฉบับ  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  จ านวน ๑ ฉบับ  

๖) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓)      จ านวน ๑ ฉบับ  
จดทะเบียนพำณิชย์ (เลิก) เอกสำรท่ีใช้ ได้แก่ 

1) ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)      จ านวน ๑ ชุด 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ 
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4) ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.๐๔๐๓)      จ านวน ๑ ฉบับ 
5) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจถึงแก่กรรม 

- ส าเนาใบมรณบัตร        จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาท     จ านวน ๑ ฉบับ 

6) กรณีมอบอ านาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
- หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท   จ านวน ๑ ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  จ านวน ๑ ฉบับ  

 
ค่ำธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ ๕๐ บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ ๒๐ บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชย์กิจ เรียกเก็บ      ๒๐ บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ    ๓๐ บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย์ กิจรายหนึ่ง      

เรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท 
6. ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ ฉบับละ      

๓๐ บาท 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  โทรศัพท์ : 089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www. huaymun.com 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  กำรขออนุญำตติดตั งประปำ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130            (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:             -                      ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. รับเอกสารขออนญุาตติดตั้งประปา   ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร    ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง 
๓. เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัต ิ    ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง 
๔. ด าเนินการติดตั้งประปา    ๔. งานประปา  กองช่าง 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 

๑. แบบขออนุญาตใช้น้ าประปา       จ านวน ๑ ชุด 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ  

 
ค่ำธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น โทรศัพท์:089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www.huaymun.con  
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
  โทรศัพท์: 089-856-4130            (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร:          -                      ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ได้รับอนุญาตจากองค์การบรหิารส่วนต าบลเสียก่อน จึงจะด าเนินการได้ ทั้งนีเ้พราะองค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แหง่ความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่
อาศัยในอาคาร 
 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ยื่นค าขออนุญาต ตามแบบ ข.๑   ๑. งานก่อสร้าง  กองช่าง   
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่   ๒. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต              ๓. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
๔. ออกใบอนญุาต/ช าระค่าธรรมเนียม   ๔. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑๕  วัน/ราย 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
๑. แบบฟอร์มค าขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร (ข.๑)        จ านวน ๑ ชุด 
๒. กรณีผู้ขออนญุาตเป็นบุคคลธรรมดา 
 - ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต         จ านวน ๑ ชุด  

- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนญุาต            จ านวน ๑ ชุด 
๓. กรณีผู้ขออนญุาตเป็นนิติบุคคล 
  - ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน   จ านวน ๑ ชุด 
๔. ส าเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหน้าขนาดเท่าฉบบัจริง      จ านวน ๑ ชุด 
๕. กรณีผู้ขออนญุาตก่อสร้างอาคารในที่ดินบุคคลอื่น 

- หนังสือแสดงความยินยอมใหก้่อสร้างอาคารในที่ดิน       จ านวน ๑ ชุด 
- ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน                       จ านวน ๑ ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน                         จ านวน ๑ ชุด 

๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินต่างเจ้าของ) 
- หนังสือแสดงความยินยอมใหก้่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน       จ านวน ๑ ชุด 
- ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินด้านที่ชิดเขต                 จ านวน ๑ ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินด้านที่ชิดเขต                  จ านวน ๑ ชุด 

๗. กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง  
- หนังสือมอบอ านาจพรอ้มติดอากรแสตมป์       จ านวน ๑ ฉบับ    
 (บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล  ๓๐ บาท)  

๘. หนังสอืรบัรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารทีม่ี 
    ลักษณะ / ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)        จ านวน ๑ ฉบับ    
๙. ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนญุาตผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม                                 จ านวน ๑ ฉบับ    
๑๐.รายการค านวณโครงสร้าง  ( กรณีอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)  จ านวน ๑ ชุด   
๑๑.หนังสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีเข้าข่ายองควบคุมตามกฎกระทรวง) จ านวน ๑ ฉบับ    
๑๒.ส าเนาหรอืภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม     จ านวน ๑ ฉบับ    
๑๓.แผนผงับริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จ านวน ๓ ชุด  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
    ๑๓.๑ รายการประกอบแบบ      ๑๓.๒ แผนที่สงัเขป 
    ๑๓.๓ รูปแบบพื้น                 ๑๓.๔ รูปด้าน ๔ ด้าน 
   ๑๓.๕ รูปตัด ๒ ด้าน       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 ช้ันข้ึนไป) 
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ค่ำธรรมเนียม 
 ๑.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร        ฉบับละ ๒๐ บาท  
 ๒.ใบอนญุาตดัดแปลงอาคารบ้านเรือน       ฉบับละ ๑๐ บาท  
 ๓.ใบอนญุาตรื้อถอนอาคารบ้านเรอืน      ฉบับละ ๑๐ บาท  
 ๔.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารบ้านเรอืน                ฉบับละ   10     บาท    
 ๕.ใบรับรองอาคารบ้านเรือน         ฉบับละ ๑๐ บาท  
 ๖.ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรับรอง                          ฉบับละ      ๕      บาท  
 ๗.ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
   - อาคารสงูไม่เกิน ๒ ช้ัน หรือสูงไมเ่กิน ๑๒ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์ 

- อาคารสงูเกิน ๒ ช้ัน แต่ไม่เกิน ๓ ช้ัน หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตรค่าธรรมเนียมในอัตรา 
  ตารางเมตรละ ๒ บาท  

       - อาคารสงูเกิน ๓ ช้ัน หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๔ บาท  
 - อาคารซึ่งมีพื้นทีร่องรับน้ าหนักน้ าหนักบรรทุกเกิน ๕๐ กก. ต่อหนึ่งตารางเมตร ค่าธรรมเนียมในอัตรา 

  ตารางเมตรละ ๔ บาท  
- พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  ค่าธรรมเนียม ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์  

     - ป้ายตารางเมตรละ ๔ บาท  
     - อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น ทางหรือท่อระบายน้ า รั้ว หรือก าแพง เมตรละ ๑ บาท 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น โทรศัพท์:089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www.huaymun.com  
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  กำรขออนุญำตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้ำน 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์  089-856-4130            (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:            -                      ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. หนังสอืรบัรองการปลูกสร้างบ้าน    ๑. กองช่าง  อบต.ห้วยมุ่น 
๒. น าใบรับรองที่ผู้ใหญบ่้านออกให้ ไปขอหนังสือรับรอง                 ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
    การมีส้วมทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล                          3. ผู้ใหญบ่้าน  
๓. ต้องไปขอใบรับรองจากผู้ใหญบ่้าน หรอืผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน           4.  ที่ว่าการอ าเภอน้ าปาด 
    ในหมู่บ้านที่ตนท าการก่อสร้างบ้าน  
๔. น าเอกสารที่ได้มาทัง้หมดน าไปยื่นที่นายทะเบียนอ าเภอน้ าปาด   
    เพื่อขอบ้านเลขที ่
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาโฉนดที่ดินที่มีการปลูกสร้างบ้าน      จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล               จ านวน ๑ ฉบับ  

 
ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น โทรศัพท์:089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www.huaymun.com   
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  กำรขอสนับสนุนน  ำอุปโภคบริโภค 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130   (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:          -             ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชาชนยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที ่   ๑. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  
๒. เจ้าหน้าที่รบัค าร้องและเสนอผูบ้รหิารพจิารณา  ๒. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๕ นาที) 
๓. ผู้บรหิารพิจารณอนุมัต ิ     ๓. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที) 
๔. เจ้าหน้าที่ประสานไปยังหน่วยงานที่มรีถบรรทกุน้ า  ๔. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  
    เพื่อขอความร่วมมือจัดสง่น้ า กรณีรถบรรทุกน้ าว่าง 
    จะด าเนินการจัดสง่น้ าได้ทันท ี
   (ระยะเวลา ๓ ช่ัวโมง) 
๕. เสรจ็สิ้นภารกจิรายงานให้ผูบ้ริหารทราบ   ๕. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
  
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ 
 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  โทรศัพท์:089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www. Huaymun.con 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  กำรขอควำมช่วยเหลือสำธำรณภัย 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130   (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:         -              ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชาชนย่ืนค าร้องต่อเจ้าหน้าที ่   ๑. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  
๒. เจ้าหน้าที่รบัค าร้องและรายงานผู้บริหารทราบทันที ๒. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
    เพื่อสั่งการ 
๓. เจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหายเบื้องต้น            ๓. กองช่าง  
๔. บรรเทาความเดอืดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ไดร้ับภัย   ๔. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  
๕. รายงานอ าเภอทราบเพื่อด าเนินการ   ๕. ที่ว่าการอ าเภอห้วยมุ่น  
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑ วัน 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ 
 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น โทรศัพท์:089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www.huaymun.con  
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนท่ีให้บริกำร  กำรรับแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130             (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:         -                       ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชาชนย่ืนค าร้องต่อเจ้าหน้าที ่   ๑. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเทจ็จริง  ๒. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   เรื่องราวร้องทุกข์  
   (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย) 
๓. เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบตอ่ผูบ้รหิาร  ๓. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  
๔. ผู้บรหิารพิจารณาเรือ่งราวร้องทุกข์และสั่งการ    ๔. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  
    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  
๕. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผลการด าเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบ ๕. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
    (ระยะเวลา ๑ วัน/ราย) 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๗ วัน/ราย 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  โทรศัพท์:089-856-4130  
หรือเว็บไซต์ http:// www.huaymun.con 
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งำนท่ีให้บริกำร  กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130             (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:         -                       ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
๒. รายงานผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาสั่งการภายใน ๗ วัน  ๒. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
    นับแต่วันที่ได้รับค าขอ   
๓. ตรวจสอบสถานที่ด าเนินการ    ๓. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
๔. ผู้บรหิารพิจารณาเรือ่งราวร้องทุกข์และสั่งการ    ๔. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  
    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  
๕. ออกใบอนญุาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้้ยื่น ๔. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   ค าขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒๐ วัน/ราย 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผูข้ออนุญาต      จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒     จ านวน ๑ ฉบับ  
๔. ใบอนุญาตท าการค้าจากส านักทะเบียนการค้า     จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน      จ านวน ๑ ฉบับ 
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ค่ำธรรมเนียม 

บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 

ล ำดับท่ี ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 
บำท สตำงค์ 

 ๑.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเลี้ยงสัตว์   
๑ การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์เลื้อยคลานหรอืแมลง 

การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 
 ก.  จ านวน  ๕  ตัว  ถึง  ๙  ตัว 
 ข.  จ านวน  ตั้งแต่  ๑๐  ตัวข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
- 
- 

 การเลี้ยงสุกร   
  ก.  จ านวน  ๑๕ - ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ - 
  ข.  จ านวน  ตั้งแต่  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ - 
         ค. จ านวน ๒๐๑ ตัวข้ึนไป ๕๐๐ - 
 การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่   

 ก.    ก.  จ านวนต้ังแต่  ๖๐-๑๐๐  ตัว ๑๐๐ - 
  ข.  จ านวนต้ังแต่  ๑๐๑-๕๐๐  ตัว ๒๐๐ - 
  ค.  จ านวนต้ังแต่  ๕๐๑-๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ - 
  ง.  จ านวนต้ังแต่  ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ - 
  จ.  จ านวนต้ังแต่  ๕๐๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
 การเลี้ยงสัตว์น้ า  กระชังปลา สัตว์เลี้อยคลาน  บ่อหรือกระชังละ ๑๐๐ - 
 การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ ๕๐ - 

๒ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานมตัวละ ๑๐ - 
๓ การประกอบกจิการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกจิอื่นใด  อันมี

ลักษณะท านองเดียวกัน  เพื่อใหป้ระชาชนเข้าชม  หรือเพือ่ประโยชน์
ของกิจการนั้น  จะมกีารเรียกเกบ็ค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ ์   
๔ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน

ตลาดและการฆ่าเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
๑๕๐ - 

๕ การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไม่ได้ฟอก ๕๐๐ - 
๖ การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๕๐๐ - 
๗ การเค่ียวหนงัสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ ๕๐๐ - 
๘ การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลอืกกุ้ง  ยกเว้น

ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
๕๐๐ - 

 
 
 
 



24 
 

 

ล ำดับท่ี ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมต่อปี 
บำท สตำงค์ 

๙ การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

๕๐๐ - 

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัรทีม่ีก าลัง  ๕  แรงม้าข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  โดยใช้เครื่องจักทีม่ีก าลังต่ ากว่า ๕ แรงม้าลงมา ๒๐๐ - 
  ค.  ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ - 

๑๐ การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือ
พืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง ๕ แรงม้าข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรทีม่ีก าลงัเกินกว่า ๑ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรทีม่ีก าลงั  ๑  แรงม้า  ลงมา ๑๐๐ - 

๑๑ การสะสมหรือล้างครั่ง ๕๐๐ - 
 ๓.  กิจการทีเ่กี่ยวข้องกบัอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม   

๑๒ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ - 
๑๓ การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย น้ าบูดู ไต

ปลา  เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรงุรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

๒๐๐ - 

๑๔ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๕ การตากเนือ้สัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๖ การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๗ การเค่ียวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมตูั้ง ยกเว้น
ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 
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๑๘ การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอี ๋ เต้าฮวย   
  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๒๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ - 

๑๙ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 
๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอื่นใด   

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 

๒๑ การประกอบกจิการการท าขนมปงัสด  ขนมปังแห้ง  จันอบั  ขนม
เปี๊ยะ 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 

๒๒ การแกะ  การล้างสัตว์น้ า  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกจิการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 

๒,๐๐๐ - 

๒๓ การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ บรรจกุระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๒๔ การผลิต  การแบง่บรรจุน้ าตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 
๒๕ การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว ๑,๐๐๐ - 
๒๖ การผลิต  การแบง่บรรจุเอททลิแอลกอฮอล์ สรุา  เบียร์  น้ าส้มสายชู ๑,๐๐๐ - 
๒๗ การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ - 
๒๘ การผลิตลกูช้ินด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
๒๙ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 
๓๐ การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค ๒๐๐ - 
๓๑ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง้  ชาผง  หรือเครื่องดืม่ชนิดผงอื่น ๆ  ๒๐๐ - 
๓๓ การผลิตไฮศครีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน ๑๐๐ - 
๓๔ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลงึกัน ๒๐๐ - 
๓๕ การประกอบกจิการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร ๑,๐๐๐ - 
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๓๖ การผลิตน้ าแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร และ
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ - 

๓๗ การเกบ็ การถนอมอาหารด้วยเครื่องทีม่ีก าลงัตั้งแต่  ๕  แรงม้า ข้ึนไป ๕๐๐ - 
 ๔.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  

ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
  

๓๘ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
  ก.  เครื่องจักทีม่ีก าลงั  ๕  แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรทีม่ีก าลงัเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรทีม่ีก าลงั ๑ แรงม้า ลงมา ๓๐๐ - 

๓๙ การผลิต  การบรรจุยาสฟีัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องส าอางต่าง ๆ  

๑,๐๐๐ - 

๔๐ การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าล ี ๑,๐๐๐ - 
๔๑ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมส าเรจ็รปู ๑,๐๐๐ - 
๔๒ การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 

 ๕.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร   
๔๓ การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช   

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑๐๐ - 

๔๔ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดบิ ๑,๐๐๐ - 
๔๕ การผลิตแปง้มันส าปะหลงั แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน

ด้วย เครื่องจักร 
๑,๐๐๐ - 

๔๖ การสีข้าวด้วยเครื่องจกัร   
  ก.  ไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒๐๐ - 
  ข.  เกิน  ๒๐  แรงม้า ๔๐๐ - 

๔๗ การผลิตยาสบู   
  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 

๔๘ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเกี่ยว,นวด,สีข้าวด้วย
เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

๔๙ การผลิต  การสะสมปุ๋ย ๕๐๐ - 
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๕๐ การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลงึด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๕๑ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง ๑,๐๐๐ - 

 ๖.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัโลหะหรือแร ่   
๕๒ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่างๆ  
  

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 

๕๓ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกจิการใน
ล าดับที่  ๕๒ 

๑,๐๐๐ - 

๕๔ การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกจิการใน
ล าดับที่ ๕๒ 

๒๐๐ - 

๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบกุ  โครเมี่ยม นิเกิล
หรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการใน ล าดับที่ ๕๒ 

๕๐๐ - 

๕๖ การขัด  การล้างโลหะด้วยเครือ่งจักร สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด ยกเว้น
กิจการในล าดับที่  ๕๒ 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง ๕ แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรทีม่ีก าลงัเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรทีม่ีก าลงั  ๑ แรงม้า  ลงมา ๒๐๐ - 

๕๗ การท าเหมอืงแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๑,๐๐๐ - 
 ๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจกัร  หรอืเครือ่งกล   

๕๘ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพน่สารกัน
สนิมยานยนต์ 

๕๐๐ - 

๕๙ การตั้งศูนย์ถ่วงลอ้  การซ่อม  การปรบัแต่งระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรอืเครื่องกล 

๑,๐๐๐ - 

๖๐ การประกอบธุรกจิเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมกีารซ่อมหรือ
ปรับปรงุยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดงักล่าวด้วย 

๒,๐๐๐ - 

   ก.  จักรยานยนต์ ๒๐๐ - 
  ข.  รถยนต์ ๓๐๐ - 
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๖๑ การล้าง  การอัดฉีดรถยนต ์ ๕๐๐ - 
๖๒ การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี ่ ๒๐๐ - 
๖๓ การปะ  การเช่ือมยาง ๑๐๐ - 
๖๔ การอัดผ้าเบรก  ผ้าครัช ๒๐๐ - 

 ๘.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัไม ้   
๖๕ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 
๖๖ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การท า

ค้ิว  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจกัร 
  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง  ๕  แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรทีม่ีก าลงัเกินกว่า ๑ แรงม้า  แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรทีม่ีก าลงั  ๑  แรงม้า  ลงมา ๒๐๐ - 

๖๗ การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิง่ของด้วยเครือ่งจักร หรือการพน่  การทา
สาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งส าเรจ็ผลิตภัณฑ์จากไม้ หรอืหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีก าลัง ๕ แรงม้าข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรทีม่ีก าลงัเกินกว่า ๑ แรงม้า แม่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ - 
  ง.  เครื่องจักรที่มกี าลัง ๑ แรงม้า ลงมา ๑๐๐ - 

๖๘ การอบไม ้ ๑,๐๐๐ - 
๖๙ การผลิตธูปด้วยเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ - 
๗๐ การประดิษฐ์สิง่ของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๓๐๐ - 
๗๑ การผลิตกระดาษต่าง  ๆ ๕๐๐ - 
๗๒ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   

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

๗๓ การประกอบกจิการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 
๗๔ การประกอบกจิการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร ๕๐๐ - 
๗๕ การประกอบกจิการโรงแรม หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกนั ๑,๐๐๐ - 
๗๖ การประกอบกจิการหอพกั อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรอืกิจการ

อื่นในท านองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 
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๗๗ การประกอบกจิการมหรสพ ๕๐๐ - 
๗๘ การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเงง็ ดิสโกเ้ทค คาราโอ

เกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ - 

๗๙ การประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน ๒,๐๐๐ - 
๘๐ การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
๒,๐๐๐ - 

๘๑ การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๘๒ การประกอบกจิการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พเิศษ  การบรหิารร่างกาย  หรือ
โดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่การให้  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๘๓ การประกอบกจิการสวนสนกุ ตู้เกม ร้านอินเตอร์เนต เกมสอ์อนไลน์ ๑๐,๐๐๐ - 
๘๔ การประกอบกจิการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
๑,๐๐๐ - 

๘๕ การประกอบกจิการสนามกอลฟ์ หรอืสนามฝึกซ้อมกอลฟ์ ๑๐,๐๐๐ - 
 ๑๐.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัสิง่ทอ   

๘๖ การปั่นด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรอืการทอผ้า
ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป 

  

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน ๑๐ กี่ขึ้นไป ๓๐๐ - 
  ง.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  ๕-๑๐  กี่ ๒๐๐ - 

๘๗ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๕๐๐ - 
๘๘ การปั่นฝ้าย หรอืนุ่นด้วยเครื่องจกัร ๑,๐๐๐ - 
๘๙ การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร ๒๐๐ - 
๙๐ การเยบ็ผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องข้ึนไป ๕๐๐ - 
๙๑ การพิมพผ์้า หรือการพิมพส์ิ่งทออื่น ๆ  ๕๐๐ - 
๙๒ การซัก การอบ  การรีด การอัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร ๓๐๐ - 
๙๓ การย้อม  การกัดสผี้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ๒,๐๐๐ - 
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 ๑๑.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง   
๙๔ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

  ก.  โดยใช้เครื่องจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 

๙๕ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ - 
๙๖ การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ ๕๐๐ - 
๙๗ การสะสม  การผสมซเีมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

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

๙๘   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ ๕๐๐ - 
๙๙ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐห์ินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  ๕๐๐ - 

๑๐๐ การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ - 
๑๐๑ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลงัคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อ
น้ า เป็นต้น 

๒๐๐ - 

๑๐๒ การผลิตกระจก หรอืผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐ - 
๑๐๓ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 
๑๐๔ การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑๐,๐๐๐ - 

 ๑๒.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
๑๐๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสง่กรด ด่าง สารออกซิไดส์ 

หรือสารตัวท าละลาย 
๒,๐๐๐ - 

๑๐๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสง่ก๊าซ  หรือแกส๊ ๕๐๐ - 
๑๐๗ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยมหรือ

ผลิตภัณฑ์ปโิตรเลี่ยม ต่าง ๆ  
   

   ก.  แบบไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 
  ข.  แบบใช้เครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๑๐๘ การผลิต  การสะสม การขนสง่ถ่านหิน ถ่านโค้ก ๕๐๐ - 
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๑๐๙ การพ่นสี ยกเว้นกิจการในล าดับที่ ๕๘   
  ก.  พ่นสีรถยนต ์ ๕๐๐ - 
  ข.  พ่นสิ่งของอื่นนอกจากรถยนต ์ ๒๐๐ - 

๑๑๐ การประดิษฐ์สิง่ของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลลูอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 

๕๐๐ - 

๑๑๑ การโม่  การบดชัน ๒๐๐ - 
๑๑๒ การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมส ี ๑,๐๐๐ - 
๑๑๓ การผลิต  การล้างฟลิ์มรปูถ่าย  หรือฟลิ์มภาพยนตร์ ๒๐๐ - 
๑๑๔ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๕๐๐ - 

๑๑๕ การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ - 
๑๑๖ การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลงิ ๕๐๐ - 
๑๑๗ การผลิตน้ าแข็งแหง้ ๒๐๐ - 
๑๑๘ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลงิ  หรือสารเคมีอนัเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑,๐๐๐ - 

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

พาหะน าโรค 
๕๐๐ - 

๑๒๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ - 
 ๑๓.  กิจการอื่น ๆ    

๑๒๒ การพิมพห์นังสือหรอืสิง่พิมพ์อื่น ๆ ที่มีลกัษณะเดียวกันด้วยเครื่องจกัร   
   ก.  เครื่องจักรมีก าลัง  ๕  แรงม้าข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรมกี าลงัเกินกว่า  ๑  แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรมกี าลงั ๑ แรงม้า ลงมา ๓๐๐ - 

๑๒๓ การผลิต  การซ่อมเครื่องอเิลคโทรนิคส์  เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลค
โทรนิคส์ อปุกรณ์ไฟฟ้า 

๒๐๐ - 

๑๒๔ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ - 
๑๒๕ การพิมพ์แบบ  พิมพเ์ขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ - 
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๑๒๖ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   
  -  พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ - 
  -  พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางวา ๕๐๐ - 
  -  พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๕๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา ๑,๐๐๐ - 
  -  พื้นที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน ๑๐๐  ตารางวา  ข้ึนไป  ๑,๕๐๐ - 

๑๒๗ การประกอบกจิการโกดังสินค้า ๒,๐๐๐ - 
๑๒๘ การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๒๐๐ - 
๑๒๙ การพิมพส์ลีงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑,๐๐๐ - 
๑๓๐ การก่อสร้าง ๑๐ แรงงานข้ึนไป ๕๐๐ - 

 
  
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  โทรศัพท์: 089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www.huaymun.com  
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  กำรขออนุญำตจัดตั งตลำด 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
  โทรศัพท:์ 089-856-4130            (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร:             -                         ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
๒. รายงานผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาสั่งการ    ๒. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
๓. ตรวจสอบสถานที่ด าเนินการ    ๓. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
๔. ออกใบอนญุาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้้ยื่น ๔. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   ค าขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒๐ วัน/ราย 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
กรณีขออนุญำตรำยใหม ่ 
  ๑. แบบค าขอรับใบอนุญาต       จ านวน ๑ ชุด 

๒. บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนญุาต     จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓. บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านผูจ้ัดการหากไมเ่ปน็บุคคลเดียว  จ านวน ๑ ฉบับ 

    กับผู้ถือใบอนญุาต  
  ๔. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ    จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของ จ านวน ๑ ฉบับ 
              ผู้แทนนิติบุคคลหากผู้ขอเป็นนิตบิุคคล  
  ๖. ส าเนาใบอนญุาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ จ านวน ๑ ฉบับ 
              สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
  ๗. หนังสอืมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบ จ านวน ๑ ฉบับ 
              กรณีผู้ขอรบัใบอนญุาตไม่สามารถมาด าเนินการด้วยตนเอง  
              (เอกสารตามข้อ ๑ – ๕ ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนามาด้วย)  
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กรณีต่อใบอนุญำต  
  ๑. บัตรประจ าตัวผู้ได้รับใบอนุญาต       จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. บัตรประจ าตัวของผู้แทนนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ขออนญุาตเป็นนิติบุคคล   จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓. กรณีเปลี่ยนแปลงช่ือผู้แทนนิติบุคคลต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้แทน จ านวน ๑ ฉบับ 
              นิติบุคคล และเลขหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ได้รบัอนญุาต  
  ๔. หนังสอืมอบอ านาจ พร้อมถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบและผู้รบัมอบ   จ านวน ๑ ฉบับ 
              กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตไมส่ามารถมาด าเนินการด้วยตนเอง  
  ๕. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม     จ านวน ๑ ฉบับ  
 
กรณีแจ้งเลิกกิจกำร  
  ๑. ใบอนุญาตฉบบัเดิม                  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูร้บัใบอนุญาต   จ านวน ๑ ฉบับ 
              (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา)  
 
กรณีใบอนุญำตช ำรุดหรือสูญหำย  
  ๑. ใบอนุญาตประกอบกจิการเดิม และใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ อภ.๕ (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ  
              ที่ช ารุดในสาระส าคัญ  
  ๒. หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย                 จ านวน ๑ ฉบับ 

 
ค่ำธรรมเนียม 

บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตจัดตั งตลำด 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ( บำท ) หมำยเหตุ 
๑. ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด            ฉบับละ 

                                      ฉบับละ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
พื้นที่ไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  โทรศัพท์:089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www. Huaymun.com 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนท่ีให้บริกำร  กำรขออนุญำตจัดตั งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำร 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130   (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:          -                       ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
๒. รายงานผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาสั่งการ    ๒. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
๓. ตรวจสอบสถานที่ด าเนินการ    ๓. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
๔. ออกใบอนญุาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้้ยื่น ๔. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   ค าขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒๐ วัน/ราย 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
๑.กรณีขออนุญำต(รำยใหม่) 
  ๑. บัตรประจ าตัวส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนญุาต (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา) จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๒. บัตรประจ าตัวส าเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต จ านวน ๑ ฉบับ 

   (ถ่ายเอกสารและรบัรองส าเนาแนบ) 
    ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ   จ านวน ๑ ฉบับ 

   (ถ่ายเอกสารและรบัรองส าเนาแนบมาด้วย) 
   ๔. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของผู้แทน จ านวน ๑ ฉบับ 

   นิติบุคคล(ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาด้วย) หากผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
    ๕. หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบการนั้น จ านวน ๑ ฉบับ 

   ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร  
    (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาด้วย) 

    ๖. หนังสอืมอบอ านาจ        จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำต 
  เอกสำรประกอบ 
    ๑. เหมือนกบัการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ(๑) ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคารตาม จ านวน ๑ ฉบับ 

    กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
    ๒. ใบอนุญาต         จ านวน ๑ ฉบับ 
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๓.กรณีแจ้งเลิกกิจกำร 
  เอกสำรประกอบ 
    ๑. ใบอนุญาตประกอบกจิการเดิม       จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๒. บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัใบอนญุาต    จ านวน ๑ ฉบับ 

   (ถ่ายเอกสารและรบัรองส าเนาด้วย) 
๔.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนุญำต เช่นเดียวกับกำรขออนุญำตประกอบกิจกรรมท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
๕.กรณีใบอนุญำตช ำรุดหรือสูญหำย 
  เอกสำรประกอบ 
    ๑. ใบอนุญาตประกอบกจิการเดิม (ถ้าม)ี ที่ช ารุดในสาระส าคัญ   จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๒. หลักฐานการแจ้งความ กรณีใบอนญุาตหาย     จ านวน ๑ ฉบับ 
ใบอนุญาตใหม้ีอายุหนึง่ปีนบัแต่วันที่ออกใบอนุญาต  หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียม  ก่อนใบอนญุาตสิ้นอายุ จะต้อง
ช าระค่าปรบัเพิม่ขึ้นอีกรอ้ยละยีส่บิ 
 
ค่ำธรรมเนียม 

การขอหนงัสอืรบัรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร (พื้นที่ประกอบ
กิจการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร) 
ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม หน่วย 

๑ พื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร  ๒๐๐ บาท/ป ี
๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ๓๐๐ บาท/ป ี
๓ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ บาท/ป ี
๔ พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ บาท/ป ี
๕ พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ บาท/ป ี

           
การขออนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ประกอบกจิการที่มีขนาดเกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตรข้ึนไป) 
ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม หน่วย 

๑ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ บาท/ป ี
๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ บาท/ป ี

 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  โทรศัพท์:089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www.huaymun.com 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนท่ีให้บริกำร  กำรขออนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในพื นท่ีหรือทำงสำธำรณะ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์  089-856-4130             (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:            -                       ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
๒. รายงานผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาสั่งการ    ๒. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
๓. ตรวจสอบสถานที่ด าเนินการ    ๓. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
๔. ออกใบอนญุาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้้ยื่น ๔. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   ค าขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒๐ วัน/ราย 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
๑.กรณีขออนุญำต(รำยใหม่) 
  -  ขออนุญาตตั้งวางขายในจุดผอ่นผัน 
    -  ขออนุญาตเร่ขาย 
  เอกสำรประกอบ 
    ๑. รูปถ่ายหน้าตรงครึง่ตัวไม่สวมหมวกไมส่วมแว่นตา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป  
              ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย(ถ่ายไมเ่กนิ ๖ เดือน) 
    ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูร้ับใบอนุญาต(ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาด้วย) จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจ าหน่าย   จ านวน ๑ ฉบับ  
              (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาด้วย) 

๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนญุาตและผู้ช่วยจ าหน่าย    จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๕. แผนที่สงัเขปแสดงที่ตั้งจ าหน่ายสินค้า(กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่)   จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๖. ใบอนุญาตให้ขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ  จ านวน ๑ ฉบับ 

    เรียบรอ้ยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

 
 
 



38 
 

๒.กรณีแจ้งเลิกกิจกำร 
  เอกสำรประกอบ 
    ๑.ใบอนุญาต         จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๒.บัตรสุขลกัษณะประจ าตัว       จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๓.บัตรประจ าตัวหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รบัใบอนญุาต    จ านวน ๑ ฉบับ 
             และผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า(ถ่ายเอกสารและรบัรองส าเนาด้วย) 
 
๓.กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำต เช่นเดียวกับกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 
๔.กรณีขอรับใบแทนใบอนุญำตเช่นเดียวดับกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพในกำรขอ
อนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 
 
ค่ำธรรมเนียม 
การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม หน่วย 
๑ ประเภททีห่นึ่ง: ใบอนญุาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๑.๑ พื้นที่ประกอบการไมเ่กิน ๕ ตารางเมตร ๒๐๐ บาท/ป ี
๑.๒ พื้นที่ประกอบการตัง้แต่ ๖-๑๐ ตารางเมตร ๓๐๐ บาท/ป ี
๑.๓ พื้นที่ประกอบการตัง้แต่ ๑๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ บาท/ป ี

๒ ประเภททีส่องและผู้เร่ขาย: จ าหน่ายสินค้าในงานเทศกาลหรืองาน
นักขัตฤกษ์ช่ัวคราว มีอายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตแต่ไม่เกิน  
๕๐ วัน นับแต่วันออกใบอนุญาต 

๕๐ บาท 

  
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  โทรศัพท์:089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www.huaymun.com 
 
  
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

http://www./


39 
 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
งำนท่ีให้บริกำร  กำรรับแจ้งขึ นทะเบียนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยมุ่น 
 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
  โทรศัพท:์ 089-856-4130             (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
  โทรสาร:            -                       ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
ขั นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
๑. ผูสูงอายุยื่นแบบขอข้ึนทะเบียนพรอมเอกสารประกอบ ๑. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผขูอข้ึนทะเบียน  ๒. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
   (ระยะเวลา 5 วันที่/ราย) 
๓. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิรับเบี้ยยังชีพผสููงอายุ  ๓. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
    ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์
    (ระยะเวลา ๗ วัน) 
๔. น ารายช่ือผสููงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเอดส ์  ๔. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
    เสนอผบูรหิารท้องถ่ินพจิารณาอนุมัต ิ
    (ระยะเวลา ๗ วัน) 
5. บันทึกข้อมลูในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมลู 
    เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ระยะเวลา 1 วัน) 
6. แจงรายช่ือผมูีสิทธิรบัเงินใหสนง.ทองถ่ินจงัหวัดทราบ ๕. ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
 
ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑๕ วัน (หลังจากหมดระยะเวลาข้ึนทะเบียน)  
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอลงทะเบียนผู้สูงอำยุ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑ ฉบับ  
           ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓. ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร         จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. หนังสอืมอบอ านาจให้บุคคลอื่นพรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทนด้วย จ านวน ๑ ฉบับ 
    (กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตัวเองได้) 
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เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอลงทะเบียนผู้พิกำร 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน ๑ ฉบับ  

   ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน                   จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร      จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. หนังสอืมอบอ านาจให้บุคคลอื่นพรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทนด้วย จ านวน ๑ ฉบับ 
    (กรณีผู้พิการไมส่ามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตัวเองได้) 
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 

๑. ใบรับรองแพทย์ซึง่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส ์จรงิ จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน ๑ ฉบับ 
4. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร                                                              จ านวน 1 ฉบับ   
๔. หนังสอืมอบอ านาจให้บุคคลอื่นพรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทนด้วย จ านวน ๑ ฉบับ   
(กรณีผู้ป่วยเอดส์ไมส่ามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตัวเองได้)                            

 
ค่ำธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  โทรศัพท์: 089-856-4130 
หรือเว็บไซต์ http:// www.huaymun.com 
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