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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว 

อาํเภอเมืองพิจิตร  จงัหวดัพิจิตร



คาํนํา 

 
   ด้วยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘              
ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื(อวนัที( ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ไดก้าํหนดให้หน่วยงานของรัฐที(มีการอนุญาต
ตอ้งจดัทาํคู่มือสําหรับประชาชน ซึ(งอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื(อนไข (ถา้มี)ในการยื(นคาํขอ ขั9นตอน
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลกัฐานที(ผูข้ออนุญาตจะตอ้งยื(นมาพร้อมกบัคาํขอ และให้นาํคู่มือ
สาํหรับประชาชนปิดประกาศไว ้ณ สถานที(ยื(นคาํขอ และเผยแพร่ทางสื(ออิเลก็ทรอนิกส์  

   องค์การบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  จึงไดจ้ัดทาํคู่มือเล่มนี9 เพื(อแสดงขั9นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  ซึ( งจะทาํให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในขั9นตอนการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าที(และระยะเวลาแลว้เสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลยา่นยาวได ้ ซึ( งถือเป็นการปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที(ดี 
ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๙  และหวงัเป็นอยา่งยิ(งว่าคู่มือเล่มนี9 เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผูบ้ริการต่อไป 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว 



สารบัญ 

               หน้า 

๑. งานการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที�                   ๑ 

๒. งานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที�ดิน        ๓ 

๓. งานการจัดเก็บภาษีป้าย          ๕ 

๔. งานการจดทะเบียนพาณิชย์         ๘ 

-. งานการขออนุญาตจัดตั0งตลาด         ๑๑ 

1. งานการรับแจ้งขึ0นทะเบียนผู้สูงอายุ          ๑๓ 

5. งานการรับแจ้งขึ0นทะเบียนผู้พกิาร         ๑๕ 

6. งานการรับแจ้งขึ0นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์        ๑๗ 

:. งานการขออนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      ๑๙ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑ - 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที�ให้บริการ  การจัดเก็บภาษบํีารุงท้องที� 
หน่วยงานที�รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว                 วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๘    (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกาํหนด) 
  โทรสาร: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙     ตั9งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการยื�นคําขอ 
ภาษีบาํรุงทอ้งที( หมายถึง ภาษีที(จดัเก็บจากเจา้ของที(ดิน ตามราคาปานกลางที(ดินและตามบญัชีอตัราภาษีบาํรุงทอ้งที( ที(ดินที(ตอ้ง
เสียภาษีบาํรุงทอ้งที( ไดแ้ก่ ที(ดินที(เป็นของบุคคลหรือคณะบคุคล ไม่ว่าจะเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ(งมีกรรมสิทธิH ใน
ที(ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นที(ดินที(ไม่เป็นกรรมสิทธิH ของเอกชน ที(ดินที(ตอ้งเสียภาษบีาํรุงทอ้งที( ไดแ้ก่ พื9นที(ดิน และพื9นที(ที(
เป็นภูเขาหรือที(มีนํ9าดว้ย โดยไม่เป็นที(ดินที(เจา้ของที(ดินไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 
 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ยื(นเอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั9งสิ9น ไม่เกิน ๕ นาที 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
กรณีชําระปกต ิ
๑. ใบเสร็จรับเงินของปีที(ผา่นมา       จาํนวน ๑ ฉบบั  
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

กรณกีารประเมนิใหม่ 

๑. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาเอกสารสิทธิH          จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. สาํเนาหนงัสือการเปลี(ยนแปลงเจา้ของที(ดิน      จาํนวน ๑ ฉบบั 
กรณีเปลี�ยนแปลงเจ้าของที�ดิน 

๑. สาํเนาใบเสร็จรับเงินของปีที(ผา่นมา        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาเอกสารสิทธิH ที(ดิน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. สาํเนาเอกสารสิทธิH ที(ดิน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
 
ค่าธรรมเนียม 

อัตราภาษ ี

๑. อตัราภาษีบาํรุงทอ้งที(กาํหนดไวใ้นบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั แบง่เป็น ๓๔ อตัรา 
๒. ราคาปานกลางที(ดินเกินไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาทให้เสียภาษีดงันี9 ราคาปานกลางของที(ดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก   
    เสียภาษี ๗๐ บาท 
 ๓. ส่วนที(เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท 
 ๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้ม้ลุก 
  - เสียกึ(งอตัรา 
  - ดว้ยตนเอง ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท 
  - ที(ดินว่างเปล่า เสียเพิ(ม ๑ เท่า 
 
การรับเรื�องร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที(ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื(อร้องเรียนไดที้( 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว โทรศพัท ์: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙  
หรือเวบ็ไซต ์http://www.yanyaws.go.th  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓ - 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 

 

งานที�ให้บริการ  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที�ดิน 
หน่วยงานที�รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว                 วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๘    (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกาํหนด) 
  โทรสาร: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙     ตั9งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการยื�นคําขอ 
ประเภททรัพยสิ์นที(ตอ้งเสียภาษี  ไดแ้ก่ อาคาร โรงเรือน สิ(งปลูกสร้างต่าง ๆ กบัที(ดินต่อเนื(องต่อเนื(อง ซึ( งใชป้ลูกสร้างอาคารนั9น 
ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื(องกนัซึ( งตามปกติใชป้ระโยชน์ไปดว้ยกนักบัอาคาร โรงเรือน สิ(งปลูกสร้างนั9น ๆ ซึ(งเจา้ของกรรมสิทธิH ได้
นําทรัพยสิ์นดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศยัของตนเองโดยปกติหรือนําไปให้ผูอื้(นใช้
ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม   
 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ยื(นเอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั9งสิ9น ไม่เกิน ๕ นาที 
 
 
 
  
 
 
 
 



- ๔ - 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที�ต้องใช้ 

กรณีโรงเรือนรายเก่า  

ให้ยื(นแบบแจง้รายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั9 งสุดทา้ย  (ถา้มี) จาํนวน ๑ ฉบบั 
กรณีโรงเรือนรายใหม่   

๑. สาํเนาโฉนดที(ดินที(ปลูกสร้างโรงเรือน   หรือสิ(งปลูกสร้างอยา่งอื(น    จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาหนงัสือสัญญาซื9อขาย  หรือสัญญาใหที้(ดินพร้อมสิ(งปลูกสร้าง    จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. หลกัฐานการเปิดดาํเนินกิจการ  เช่น  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย ์   จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษทั      จาํนวน ๑ ฉบบั 
๕. ใบอนุญาตตั9งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน      จาํนวน ๑ ฉบบั 
๖. สัญญาเช่าบา้น          จาํนวน ๑ ฉบบั 
๗. หนงัสือมอบอาํนาจ  (กรณีไม่สามารถยื(นแบบไดด้ว้ยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์   จาํนวน ๑ ฉบบั    
 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราภาษ ี

อตัราภาษีให้เสียในอตัราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี 
 
การรับเรื�องร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที(ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื(อร้องเรียนไดที้( 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว โทรศพัท ์: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙  
หรือเวบ็ไซต ์http://www.yanyaws.go.th  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕ - 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานที�ให้บริการ  การจัดเก็บภาษป้ีาย 
หน่วยงานที�รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว                 วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๘    (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกาํหนด) 
  โทรสาร: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙     ตั9งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการยื�นคําขอ 
ป้ายที(ตอ้งเสียภาษีป้าย ไดแ้ก่ ป้ายแสดงชื(อ ยี(ห้อ หรือเครื(องหมายที(ใช้ในการประกอบการคา้ หรือ ประกอบกิจการอื(นเพื(อหา
รายได ้ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไวที้(วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเครื(องหมาย ที(เขียน แกะสลกั จารึก หรือทาํให้ปรากฏดว้ย
วิธีใด ๆ 
 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ยื(นเอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั9งสิ9น ไม่เกิน ๕ นาที 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที�ต้องใช้ 

กรณีป้ายรายเก่า 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั9งก่อน        จาํนวน ๑ ฉบบั 

กรณีป้ายที�ติดตั0งใหม่ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ(ม         จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. หนงัสือรับรองหุ้นส่วนบริษทั        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๕. ใบอนุญาตติดตั9งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาํป้าย      จาํนวน ๑ ฉบบั 
 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราภาษ ี

๑. การคํานวณพื0นที�ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการคํานวณภาษีป้าย 

  ๑.๑ การคาํนวณพื9นที(ป้าย 
   ๑.๑.๑ ป้ายที(มีขอบเขตกาํหนดได ้
 
 
 
   
  ๑.๑.๒ ป้ายที(ไม่มีขอบเขตกาํหนดได ้
   ถือตวัอกัษร ภาพ หรือเครื(องหมายที(อยูริ่มสุดเป็นขอบเขตเพื(อกาํหนด ส่วนกวา้งที(สุด 
ยาวที(สุด แลว้คาํนวณตาม ๑.๑.๑ 
   ๑.๑.๓ คาํนวณพื9นที(เป็นตารางเซนติเมตร 
  ๑.๒ อตัราภาษีป้าย แบ่งเป็น ๓ อตัรา ดงันี9  
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การคํานวณภาษีป้าย ใหค้าํนวณโดยนาํพื9นที(ป้ายคูณดว้ยอตัราภาษป้ีาย เช่น ป้ายที(ตอ้งเสียภาษี มีพื9นที( ๑๐,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร 
เป็นป้ายประเภทที( ๒ ป้ายนี9 เสียภาษี ดงันี9  
๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เท่ากบั ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 
 
การรับเรื�องร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที(ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื(อร้องเรียนไดที้( 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว โทรศพัท ์: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙  
หรือเวบ็ไซต ์http://www.yanyaws.go.th  
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 
งานที�ให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ 
หน่วยงานที�รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว                  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙    (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกาํหนด) 
  โทรสาร: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙     ตั9งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการยื�นคําขอ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดถ่้ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชยต์ามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์   พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ(นทั(วประเทศ ตั9งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป โดยให้ อบต. รับจดทะเบียนในเขตพื9นที(
รับผิดชอบเพื(อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการในการยื(นจดทะเบียนพาณิชย ์ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ้่าย
ในการเดินทาง และผูป้ระกอบการสามารถนาํหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชยไ์ปใชก้ารทาํธุรกรรมไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล
บา้นรามไดเ้ปิดให้บริการแก่  ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชยไ์ด ้ ณ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  
ตั9งแต่บดันี9 เป็นตน้ไป  

 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผูป้ระกอบการพาณิชยยื์(นคาํขอและกรอกขอ้มูล(แบบ ท.พ.) ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
๒. เจา้หนา้ที(ตรวจสอบเอกสาร    ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๓. นายทะเบียนพิจารณาคาํขอและจดทะเบียนพาณิชย ์  ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๔. ชาํระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย ์  ๔. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั9งสิ9น ไม่เกิน ๒๕ นาที 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที�ต้องใช้ 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั0งใหม่) เอกสารที�ใช้ ได้แก่ 

1) คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 
2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
3) สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั  
4) กรณีผูป้ระกอบการมิไดเ้ป็นเจา้บา้น ตอ้งแนบเอกสารเพิ(มเติม ดงันี9  

- หนงัสือให้ความยินยอมใชส้ถานที(      จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นหลงัที(ประกอบพาณิชยกิจ     จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาสัญญาเช่า        จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนเจา้ของสถานที(     จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสถานที(      จาํนวน ๑ ฉบบั 

5) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพิ(มเติม ดงันี9  
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผน่ซีดี แถบบนัทึก วีดิทศัน์ แผนวีดิทศัน์ ดีวีดี หรือแผน่วีดิทศัน์ระบบดิจิทลั 
เฉพาะที(เกี(ยวกบัการบนัเทิง ตอ้งมีสําเนาหนงัสืออนุญาต หรือ หนงัสือรับรองให้เป็นผูจ้าํหน่ายหรือให้เช่า จากเจา้ของ
ลิขสิทธิH   

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมี แบบฟอร์มเอกสารแนบทา้ย แบบ ทพ. 
จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี�ยนแปลง) เอกสารที�ใช้ ได้แก่ 

๑)  คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 
๒) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓) สาํเนาทะเบียนบา้น          จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔) กรณีเปลี(ยนแปลงแกไ้ขที(ตั9งสาํนกังานแห่งใหญ่ ตอ้งแนบเอกสารเพิ(มเติม ดงันี9  

- หนงัสือให้ความยินยอมใชส้ถานที(      จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นหลงัที(ประกอบพาณิชยกิจ     จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาสัญญาเช่า        จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนเจา้ของสถานที(     จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสถานที(      จาํนวน ๑ ฉบบั  

๕) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพิ(มเติม ดงันี9  
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั  
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

๖) ใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค.๐๔๐๓)       จาํนวน ๑ ฉบบั  
จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) เอกสารที�ใช้ ได้แก่ 

1) คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 
2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
3) สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 



- ๑๐ - 
 

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

- สาํเนาใบมรณบตัร        จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาท      จาํนวน ๑ ฉบบั 

6) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพิ(มเติม ดงันี9  
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์เรียกเก็บ ๕๐ บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการเปลี(ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั9 งละ ๒๐ บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ      ๒๐ บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบบัละ    ๓๐ บาท 

5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี(ยวกบัการจดทะเบียนพาณิชยข์องผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จรายหนึ(ง      เรียกเก็บครั9 งละ 

๒๐ บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการคดัสาํเนาและรับรองสาํเนาเอกสารเกี(ยวกบัการจดทะเบียนพาณิชย ์เรียกเก็บ ฉบบัละ      ๓๐ บาท 

 
การรับเรื�องร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที(ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื(อร้องเรียนไดที้( 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว โทรศพัท ์: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙  
หรือเวบ็ไซต ์http://www.yanyaws.go.th  
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานที�ให้บริการ  การขออนุญาตจัดตั0งตลาด 
หน่วยงานที�รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙    (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกาํหนด) 
  โทรสาร: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙     ตั9งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื(นคาํขอตรวจสอบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๒. รายงานผูบ้ริหารเพื(อพิจารณาสั(งการ    ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัที(ไดรั้บคาํขอ 
๓. ตรวจสอบสถานที(ดาํเนินการ    ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๔. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ให้ผูยื้(น  ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   คาํขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัที(ไดรั้บคาํขอ 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั9งสิ9น ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที�ต้องใช้ 
กรณขีออนุญาตรายใหม่  
  ๑. แบบคาํขอรับใบอนุญาต       จาํนวน ๑ ชุด 

๒. บตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต     จาํนวน ๑ ฉบบั 
  ๓. บตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการหากไม่เป็นบุคคลเดียว  จาํนวน ๑ ฉบบั 

    กบัผูถื้อใบอนุญาต  
  ๔. สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นที(ใชเ้ป็นที(ตั9งสถานประกอบการ    จาํนวน ๑ ฉบบั 
  ๕. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัของ จาํนวน ๑ ฉบบั 
              ผูแ้ทนนิติบุคคลหากผูข้อเป็นนิติบคุคล  
  ๖. สาํเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที(ใชแ้สดงว่าอาคารที(ใชเ้ป็นสถานที(ประกอบการ จาํนวน ๑ ฉบบั 
              สามารถใชป้ระกอบการนั9นไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  
   
 



 
- ๑๒ - 

 
๗. หนงัสือมอบอาํนาจ พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบ จาํนวน ๑ ฉบบั 

              กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไม่สามารถมาดาํเนินการดว้ยตนเอง  
              (เอกสารตามขอ้ ๑ – ๕ ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนามาดว้ย)  
 
กรณีต่อใบอนุญาต  

  ๑. บตัรประจาํตวัผูไ้ดรั้บใบอนุญาต       จาํนวน ๑ ฉบบั 
  ๒. บตัรประจาํตวัของผูแ้ทนนิติบคุคล ในกรณีที(ผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล   จาํนวน ๑ ฉบบั 
  ๓. กรณีเปลี(ยนแปลงชื(อผูแ้ทนนิติบุคคลตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัของผูแ้ทน จาํนวน ๑ ฉบบั 
              นิติบุคคล และเลขหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาต  
  ๔. หนงัสือมอบอาํนาจ พร้อมถ่ายสาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบและผูรั้บมอบ   จาํนวน ๑ ฉบบั 
              กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่สามารถมาดาํเนินการดว้ยตนเอง  
  ๕. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบบัเดิม     จาํนวน ๑ ฉบบั  
 
กรณแีจ้งเลิกกิจการ  

  ๑. ใบอนุญาตฉบบัเดิม        จาํนวน ๑ ฉบบั 
  ๒. บตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต   จาํนวน ๑ ฉบบั 
              (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนา)  
 
กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย  

  ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปลี(ยนแปลงตามแบบ อภ.๕ (ถา้มี) จาํนวน ๑ ฉบบั  
              ที(ชาํรุดในสาระสาํคญั  
  ๒. หลกัฐานการแจง้ความกรณีสูญหาย      จาํนวน ๑ ฉบบั 

 
ค่าธรรมเนียม 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั0งตลาด 
 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ( บาท ) หมายเหตุ 
๑. ใบอนุญาตจดัตั9งตลาด            ฉบบัละ 

                                      ฉบบัละ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

พื9นที(เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
พื9นที(ไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
การรับเรื�องร้องเรียน 
ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที(ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื(อร้องเรียนไดที้( 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว โทรศพัท ์: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙  
หรือเวบ็ไซต ์http://www.yanyaws.go.th  
 



- ๑๓ - 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานที�ให้บริการ  การรับแจ้งขึ0นทะเบียนผู้สูงอายุ  
หน่วยงานที�รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙    (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกาํหนด) 
  โทรสาร: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙     ตั9งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผูสู้งอายยืุ(นแบบขอขึ9นทะเบียนพรeอมเอกสารประกอบ  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 
๒. เจา้หนา้ที(ตรวจสอบคุณสมบติัผูข้อขึ9นทะเบียน  ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๑ วนั) 
๓. ประกาศรายชื(อผูมี้สิทธิH รับเบี9ยยงัชีพผูe้สูงอาย ุ   ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
      (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๔. นาํรายชื(อผูสู้งอายุ     ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    เสนอผูบ้ริหารทอ้งถิ(นพิจารณาอนุมติั 
    (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๕. แจง้รายชื(อผูe้มีสิทธิรับเงินให้ eสนง.ทอ้งถิ(นจงัหวดัทราบ  ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั9งสิ9น ไม่เกิน ๑๕ วนั (หลงัจากหมดระยะเวลาขึ9นทะเบียน)  
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที�ต้องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน      จาํนวน ๑ ฉบบั  
           ๒. สาํเนาทะเบียนบา้น       จาํนวน ๑ ฉบบั 
 ๓. สาํเนาสมุดบญัชีธนาคาร         จาํนวน ๑ ฉบบั 
 ๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื(นพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูยื้(นแทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั 
    (กรณีผูสู้งอายไุม่สามารถไปยื(นลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้ 
 
 

 



- ๑๔ - 
 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื�องร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที(ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื(อร้องเรียนไดที้( 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว โทรศพัท ์: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๕ - 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานที�ให้บริการ  การรับแจ้งขึ0นทะเบียนผู้พกิาร  
หน่วยงานที�รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙    (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกาํหนด) 
  โทรสาร: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙     ตั9งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผูสู้งอายยืุ(นแบบขอขึ9นทะเบียนพรeอมเอกสารประกอบ  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 
๒. เจา้หนา้ที(ตรวจสอบคุณสมบติัผูข้อขึ9นทะเบียน  ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๑ วนั) 
๓. ประกาศรายชื(อผูมี้สิทธิH รับเบี9ยยงัชีพผูพิ้การ   ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
      (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๔. นาํรายชื(อ ผูพิ้การ     ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    เสนอผูบ้ริหารทอ้งถิ(นพิจารณาอนุมติั 
    (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๕. แจง้รายชื(อผูe้มีสิทธิรับเงินให้ eสนง.ทอ้งถิ(นจงัหวดัทราบ  ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั9งสิ9น ไม่เกิน ๑๕ วนั (หลงัจากหมดระยะเวลาขึ9นทะเบียน)  
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที�ต้องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จาํนวน ๑ ฉบบั  
   ๒. สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 

 ๓. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร      จาํนวน ๑ ฉบบั 
 ๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื(นพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูยื้(นแทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั 
    (กรณีผูพิ้การไม่สามารถไปยื(นลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้ 
 
 
 



- ๑๖ - 
 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื�องร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที(ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื(อร้องเรียนไดที้( 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว โทรศพัท ์: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานที�ให้บริการ  การรับแจ้งขึ0นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที�รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙    (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกาํหนด) 
  โทรสาร: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙     ตั9งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผูสู้งอายยืุ(นแบบขอขึ9นทะเบียนพรeอมเอกสารประกอบ  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 
๒. เจา้หนา้ที(ตรวจสอบคุณสมบติัผูข้อขึ9นทะเบียน  ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๑ วนั) 
๓. ประกาศรายชื(อผูมี้สิทธิH รับเบี9ยผูป่้วยเอดส์   ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
      (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๔. นาํรายชื(อผูป่้วยเอดส์     ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    เสนอผูบ้ริหารทอ้งถิ(นพิจารณาอนุมติั 
    (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๕. แจง้รายชื(อผูe้มีสิทธิรับเงินให้ eสนง.ทอ้งถิ(นจงัหวดัทราบ  ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั9งสิ9น ไม่เกิน ๑๕ วนั (หลงัจากหมดระยะเวลาขึ9นทะเบียน)  
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที�ต้องใช้ 

๑. ใบรับรองแพทยซึ์(งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยนัว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื(นพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูยื้(นแทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั   (กรณีผูป่้วย
เอดส์ไม่สามารถไปยื(นลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้                            

 
 
 



- ๑๘ - 
 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื�องร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที(ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื(อร้องเรียนไดที้( 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว โทรศพัท ์: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙  

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๙ - 

 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานที�ให้บริการ  การขออนุญาตประกอบกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานที�รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙    (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกาํหนด) 
  โทรสาร: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙     ตั9งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื(นคาํขอตรวจสอบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๒. รายงานผูบ้ริหารเพื(อพิจารณาสั(งการภายใน ๗ วนั  ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    นบัแต่วนัที(ไดรั้บคาํขอ   
๓. ตรวจสอบสถานที(ดาํเนินการ    ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๔. ผูบ้ริหารพิจารณาเรื(องราวร้องทุกขแ์ละสั(งการ    ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  
๕. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ให้ผูยื้(น  ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   คาํขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัที(ไดรั้บคาํขอ 
 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั9งสิ9น ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที�ต้องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒     จาํนวน ๑ ฉบบั  
๔. ใบอนุญาตทาํการคา้จากสาํนกัทะเบียนการคา้      จาํนวน ๑ ฉบบั 
๕. ใบอนุญาตหรือใบแจง้ประกอบกิจการโรงงาน      จาํนวน ๑ ฉบบั 

 
 
 
 



- ๒๐ - 

 

ค่าธรรมเนียม 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

ลําดับที� ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

 ๑.  กิจการที(เกี(ยวกบัการเลี9ยงสัตว ์   
๑ การเลี9ยงสัตวบ์ก  สัตวปี์ก  สัตวเ์ลื9อยคลานหรือแมลง 

การเลี9ยงมา้  โค  กระบือ 
 ก.  จาํนวน  ๕  ตวั  ถึง  ๙  ตวั 
 ข.  จาํนวน  ตั9งแต่  ๑๐  ตวัขึ9นไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
- 
- 

 การเลี9ยงสุกร   
  ก.  จาํนวน  ๑๕ - ๑๐๐  ตวั ๑๐๐ - 
  ข.  จาํนวน  ตั9งแต่  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตวัขึ9นไป ๒๐๐ - 
         ค. จาํนวน ๒๐๑ ตวัขึ9นไป ๕๐๐ - 
 การเลี9ยงห่าน  เป็ด  ไก่   

  ก.  จาํนวนตั9งแต่  ๖๐-๑๐๐  ตวั ๑๐๐ - 
  ข.  จาํนวนตั9งแต่  ๑๐๑-๕๐๐  ตวั ๒๐๐ - 
  ค.  จาํนวนตั9งแต่  ๕๐๑-๒,๐๐๐  ตวั ๓๐๐ - 
  ง.  จาํนวนตั9งแต่  ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐  ตวั ๕๐๐ - 
  จ.  จาํนวนตั9งแต่  ๕๐๐๑  ตวัขึ9นไป ๑,๐๐๐ - 
 การเลี9ยงสัตวน์ํ9า  กระชงัปลา สัตวเ์ลี9อยคลาน  บ่อหรือกระชงัละ ๑๐๐ - 
 การเลี9ยงแมลง กระชงั คอกละ ๕๐ - 

๒ การเลี9ยงสัตวเ์พื(อรีดเอานมตวัละ ๑๐ - 
๓ การประกอบกิจการเลี9ยงสัตว ์รวบรวมสัตว ์ หรือธุรกิจอื(นใด  อนัมีลกัษณะ

ทาํนองเดียวกนั  เพื(อใหป้ระชาชนเขา้ชม  หรือเพื(อประโยชนข์องกิจการนั9น  
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม 

๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเกี(ยวกบัสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์   
๔ การฆ่าสัตว ์ยกเวน้ในสถานที(จาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ

การฆ่าเพื(อบริโภคในครัวเรือน 
๑๕๐ - 

๕ การฟอกหนงัสัตว ์ ขนสัตว ์ การสะสมหนงัสัตว ์ ที(ยงัไม่ไดฟ้อก ๕๐๐ - 
๖ การสะสมเขาสัตว ์ กระดูกสัตวที์(ยงัมิไดแ้ปรรูป ๕๐๐ - 
๗ การเคี(ยวหนงัสัตว ์ เอน็สัตว ์ ไขสัตว ์ ๕๐๐ - 
๘ การตม้  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง้  ยกเวน้ในสถานที(

จาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
๕๐๐ - 

 
 



- ๒๑ - 

 

 

ลําดับที� ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

๙ การประดิษฐ์เครื(องใชห้รือผลิตภณัฑอื์(น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว ์ หนงั
สัตว ์ เขาสัตว ์ หรือส่วนอื(น ๆ ของสัตว ์

๕๐๐ - 

  ก.  โดยใชเ้ครื(องจกัรที(มีกาํลงั  ๕  แรงมา้ขึ9นไป ๕๐๐ - 
  ข.  โดยใชเ้ครื(องจกัที(มีกาํลงัตํ(ากว่า ๕ แรงมา้ลงมา ๒๐๐ - 
  ค.  ไม่ใชเ้ครื(องจกัร ๑๐๐ - 

๑๐ การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ
กระทาํอื(นใดต่อสัตวห์รือพืชหรือส่วนหนึ(งส่วนใดของสัตวห์รือพืช เพื(อเป็น
อาหารสัตว ์

  

  ก.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงั ๕ แรงมา้ขึ9นไป ๕๐๐ - 
  ข.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงัเกินกว่า ๑ แรงมา้แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐ - 
  ค.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงั  ๑  แรงมา้  ลงมา ๑๐๐ - 

๑๑ การสะสมหรือลา้งครั(ง ๕๐๐ - 
 ๓.  กิจการที(เกี(ยวขอ้งกบัอาหาร  เครื(องดื(ม  นํ9าดื(ม   

๑๒ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ - 
๑๓ การผลิตกะปิ  นํ9าพริกแกง นํ9าพริกเผา  นํ9าปลา  นํ9าเคย นํ9าบูดู ไตปลา  เตา้เจี9ยว 

ซีอิ9ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื(น ๆ ยกเวน้การผลิตเพื(อบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๑๔ การผลิต  การหมกั  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกเวน้การผลิตเพื(อ
บริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๕ การตากเนื9อสัตว ์การผลิตเนื9อสัตวเ์คม็ การเคี(ยวมนักุง้  ยกเวน้การผลิตเพื(อ
บริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๖ การนึ(ง  การตม้  การเคี(ยว  การตาก  หรือวิธีอื(นใดในการผลิตอาหารสัตว ์พืช 
ยกเวน้ในสถานที(จาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิต
เพื(อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๗ การเคี(ยวนํ9ามนัหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั9ง ยกเวน้ใน
สถานที(จาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพื(อบริโภคใน
ครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใชเ้ครื(องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้ครื(องจกัร ๒๐๐ - 

 
 
 
 
 



-๒๒ - 
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บาท สตางค์ 

๑๘ การผลิตเส้นหมี(  ขนมจีน  ก๋วยเตีhยว เตา้หู้  วุน้เส้น  เกี9ยมอีh  เตา้ฮวย   
  ก.  โดยใชเ้ครื(องจกัร ๒๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้ครื(องจกัร ๑๐๐ - 

๑๙ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 
๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอื(นใด   

  ก.  โดยใชเ้ครื(องจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้ครื(องจกัร ๕๐๐ - 

๒๑ การประกอบกิจการการทาํขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จนัอบั  ขนมเปีj ยะ   
  ก.  โดยใชเ้ครื(องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้ครื(องจกัร ๒๐๐ - 

๒๒ การแกะ  การลา้งสัตวน์ํ9า  ที(ไม่ใช่ส่วนหนึ(งของกิจการห้องเยน็ ยกเวน้การผลิต
เพื(อบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ - 

๒๓ การผลิตนํ9าอดัลม  นํ9าหวาน  นํ9าโซดา  นํ9าถั(วเหลือง  เครื(องดื(มชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื(นใด ยกเวน้การผลิตเพื(อบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๒๔ การผลิต  การแบ่งบรรจนุํ9าตาล (ยกเวน้ภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 
๒๕ การผลิตผลิตภณัฑจ์ากนํ9านมววั ๑,๐๐๐ - 
๒๖ การผลิต  การแบ่งบรรจเุอททิลแอลกอฮอล ์สุรา  เบียร์  นํ9าส้มสายชู ๑,๐๐๐ - 
๒๗ การคั(วกาแฟ ๕๐๐ - 
๒๘ การผลิตลูกชิ9นดว้ยเครื(องจกัร ๕๐๐ - 
๒๙ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 
๓๐ การผลิตนํ9ากลั(น  นํ9าบริโภค ๒๐๐ - 
๓๑ การตาก  การหมกั  การดองผกั  ผลไม ้ หรือพืชอยา่งอื(น ยกเวน้การผลิตเพื(อ

บริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง้  ชาผง  หรือเครื(องดื(มชนิดผงอื(น ๆ  ๒๐๐ - 
๓๓ การผลิตไฮศครีม  ยกเวน้การผลิตเพื(อบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 
๓๔ การผลิตบะหมี(  มกักะโรนี  หรือผลิตภณัฑอื์(น ๆ ที(คลา้ยคลึงกนั ๒๐๐ - 
๓๕ การประกอบกิจการห้องเยน็  แช่เยน็อาหาร ๑,๐๐๐ - 

 
 
 
 
 
 



- ๒๓ - 
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๓๖ การผลิตนํ9าแขง็  ยกเวน้การผลิตเพื(อใชใ้นสถานที(จาํหน่ายอาหาร และเพื(อการ
บริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ - 

๓๗ การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเครื(องที(มีกาํลงัตั9งแต่  ๕  แรงมา้ ขึ9นไป ๕๐๐ - 
 ๔.  กิจการที(เกี(ยวกบัยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์ เครื(องสาํอาง  ผลิตภณัฑ์

ชาํระลา้ง 
  

๓๘ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาดว้ยเครื(องจกัร   
  ก.  เครื(องจกัที(มีกาํลงั  ๕  แรงมา้ขึ9นไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงัเกินกว่า ๑ แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๓๐๐ - 

๓๙ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผา้เยน็ กระดาษเยน็ เครื(องสาํอางต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 
๔๐ การผลิตสาํลี ผลิตภณัฑจ์ากสาํลี ๑,๐๐๐ - 
๔๑ การผลิตผา้พนัแผล  ผา้ปิดแผล  ผา้อนามยั  ผา้ออ้มสาํเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 
๔๒ การผลิตสบู่  ผงซกัฟอก  ผลิตภณัฑช์าํระลา้งต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 

 ๕.  กิจการที(เกี(ยวกบัการเกษตร   
๔๓ การอดั  การสกดัเอานํ9ามนัจากพืช   

  ก.  โดยใชเ้ครื(องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้ครื(องจกัร ๑๐๐ - 

๔๔ การลา้ง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 
๔๕ การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั แป้งสาคู หรือแป้งอื(น ๆ ในทาํนองเดียวกนัดว้ย 

เครื(องจกัร 
๑,๐๐๐ - 

๔๖ การสีขา้วดว้ยเครื(องจกัร   
  ก.  ไม่เกิน  ๒๐  แรงมา้ ๒๐๐ - 
  ข.  เกิน  ๒๐  แรงมา้ ๔๐๐ - 

๔๗ การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใชเ้ครื(องจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้ครื(องจกัร ๕๐๐ - 

๔๘ การขดั  การกะเทาะ  การบดเมลด็พืช  การเกี(ยว,นวด,สีขา้วดว้ยเครื(องจกัร  
๑,๐๐๐ 

 
- 

๔๙ การผลิต  การสะสมปุ๋ ย ๕๐๐ - 
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๕๐ การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเครื(องจกัร ๑,๐๐๐ - 
๕๑ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัสาํปะหลงั ๑,๐๐๐ - 

 ๖.  กิจการที(เกี(ยวกบัโลหะหรือแร่   
๕๒ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื(องมือ  เครื(องจกัร  อุปกรณ์หรือเครื(องใชต้่างๆ    

  ก.  โดยใชเ้ครื(องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้ครื(องจกัร ๒๐๐ - 

๕๓ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการในลาํดบัที(  
๕๒ 

๑,๐๐๐ - 

๕๔ การกลึง  การเจาะ การเชื(อม  การตี  การตดั   การประสาน  การรีด  การอดั
โลหะดว้ยเครื(องจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเวน้กิจการในลาํดบัที( ๕๒ 

๒๐๐ - 

๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะดว้ยตะกั(ว สังกะสี ดีบุก  โครเมี(ยม นิเกิลหรือโลหะ
อื(นใดยกเวน้กิจการใน ลาํดบัที( ๕๒ 

๕๐๐ - 

๕๖ การขดั  การลา้งโลหะดว้ยเครื(องจกัร สารเคมี  หรือวิธีอื(นใด ยกเวน้กิจการใน
ลาํดบัที(  ๕๒ 

  

  ก.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงั ๕ แรงมา้ขึ9นไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงัเกินกว่า  ๑  แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงั  ๑ แรงมา้  ลงมา ๒๐๐ - 

๕๗ การทาํเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคดัเลือกหรือการลา้งแร่ ๑,๐๐๐ - 
 ๗.  กิจการเกี(ยวกบัยานยนต ์ เครื(องจกัร  หรือเครื(องกล   

๕๘ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพ่นสี การพ่นสารกนัสนิมยาน
ยนต ์

๕๐๐ - 

๕๙ การตั9งศูนยถ่์วงลอ้  การซ่อม  การปรับแตง่ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที(
เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์เครื(องจกัร หรือเครื(องกล 

๑,๐๐๐ - 

๖๐ การประกอบธุรกิจเกี(ยวกบัยานยนต ์ เครื(องจกัร หรือเครื(องกล ซึ(งมีไวบ้ริการ
หรือจาํหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั9นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์ 
เครื(องจกัรหรือเครื(องกลดงักล่าวดว้ย 

๒,๐๐๐ - 

   ก.  จกัรยานยนต ์ ๒๐๐ - 
  ข.  รถยนต ์ ๓๐๐ - 

 
 
 
 
 



- ๒๕ - 
 
 

ลําดับที� ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

๖๑ การลา้ง  การอดัฉีดรถยนต ์ ๕๐๐ - 
๖๒ การผลิต  การซ่อม  การอดัแบตเตอรี(  ๒๐๐ - 
๖๓ การปะ  การเชื(อมยาง ๑๐๐ - 
๖๔ การอดัผา้เบรก  ผา้ครัช ๒๐๐ - 

 ๘.  กิจการที(เกี(ยวกบัไม ้   
๖๕ การผลิตไมข้ีดไฟ ๑,๐๐๐ - 
๖๖ การเลื(อย การซอย  การขดั  การไส   การเจาะ  การขดุร่อง  การทาํคิ9ว  หรือการ

ตดัไมด้ว้ยเครื(องจกัร 
  

  ก.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงั  ๕  แรงมา้ขึ9นไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงัเกินกว่า ๑ แรงมา้  แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงั  ๑  แรงมา้  ลงมา ๒๐๐ - 

๖๗ การประดิษฐ์ไมห้วาย เป็นสิ(งของดว้ยเครื(องจกัร หรือการพ่น  การทาสาร 
เคลือบเงาสีหรือการแต่งสาํเร็จผลิตภณัฑจ์ากไม ้หรือหวาย 

  

  ก.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงั ๕ แรงมา้ขึ9นไป ๕๐๐ - 
  ข.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงัเกินกว่า ๑ แรงมา้ แม่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐ - 
  ง.  เครื(องจกัรที(มีกาํลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๑๐๐ - 

๖๘ การอบไม ้ ๑,๐๐๐ - 
๖๙ การผลิตธูปดว้ยเครื(องจกัร ๑,๐๐๐ - 
๗๐ การประดิษฐ์สิ(งของ เครื(องใช ้เครื(องเขียนดว้ยกระดาษ ๓๐๐ - 
๗๑ การผลิตกระดาษต่าง  ๆ ๕๐๐ - 
๗๒ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   

  ก.  ขายส่ง ๒๐๐ - 
  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 
 ๙.  กิจการที(เกี(ยวกบัการบริการ   

๗๓ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 
๗๔ การประกอบกิจการสถานที(อาบนํ9า อบไอนํ9า อบสมุนไพร ๕๐๐ - 
๗๕ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื(นในทาํนองเดียวกนั ๑,๐๐๐ - 
๗๖ การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื(นใน

ทาํนองเดียวกนั 
๑,๐๐๐ - 
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๗๗ การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ - 
๗๘ การจดัให้มีการแสดงดนตรี เตน้รํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะหรือ

การแสดงอื(น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 
๑,๐๐๐ - 

๗๙ การประกอบกิจการสระว่ายนํ9า หรือกิจการอื(น ๆ ในทาํนองเดียวกนั ๒,๐๐๐ - 
๘๐ การจดัให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อื(น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 
๒,๐๐๐ - 

๘๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เวน้แต่กิจการที(อยูใ่นบงัคบัตาม
กฎหมาย ว่าดว้ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๘๒ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ9าหนกั  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารที(มีวตัถุประสงคพิ์เศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธี
อื(นใด  เวน้แต่การให้  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ย
สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

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

วิทยาศาสตร์หรือสิ(งแวดลอ้ม 
๑,๐๐๐ - 

๘๕ การประกอบกิจการสนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ๑๐,๐๐๐ - 
 ๑๐.  กิจการที(เกี(ยวกบัสิ(งทอ   

๘๖ การปั(นดา้ย การกรอดา้ย  การทอผา้ดว้ยเครื(องจกัร หรือการทอผา้ดว้ยกี(กระตุก
ตั9งแต่ ๕ กี(ขึ9นไป 

  

  ก.  การทอผา้ดว้ยเครื(องจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  การทอผา้ดว้ยกี(กระตุกเกิน ๑๐ กี(ขึ9นไป ๓๐๐ - 
  ง.  การทอผา้ดว้ยกี(กระตุกตั9งแต่  ๕-๑๐  กี( ๒๐๐ - 

๘๗ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๕๐๐ - 
๘๘ การปั(นฝ้าย หรือนุ่นดว้ยเครื(องจกัร ๑,๐๐๐ - 
๘๙ การทอเสื(อ กระสอบ พรม หรือสิ(งทออื(น ๆ ดว้ยเครื(องจกัร ๒๐๐ - 
๙๐ การเยบ็ผา้ดว้ยเครื(องจกัรตั9งแต่ ๕ เครื(องขึ9นไป ๕๐๐ - 
๙๑ การพิมพผ์า้ หรือการพิมพสิ์(งทออื(น ๆ  ๕๐๐ - 
๙๒ การซกั การอบ  การรีด การอดักลีบผา้ดว้ยเครื(องจกัร ๓๐๐ - 
๙๓ การยอ้ม  การกดัสีผา้  หรือสิ(งทออื(น ๆ  ๒,๐๐๐ - 
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 ๑๑.  กิจการที(เกี(ยวกบัหิน ดิน ทราย  ซีเมนต ์หรือวตัถุที(คลา้ยคลึง   
๙๔ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภณัฑดิ์นเผา   

  ก.  โดยใชเ้ครื(องจกัร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้ครื(องจกัร ๕๐๐ - 

๙๕ การระเบิด การโม่ การป่นหินดว้ยเครื(องจกัร ๑๐,๐๐๐ - 
๙๖ การผลิตเครื(องใชด้ว้ยซีเมนตห์รือวตัถุที(คลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๙๗ การสะสม  การผสมซีเมนต ์ หิน ทราย หรือวตัถุที(คลา้ยคลึง   

  ก.  ๑-๓  ตนั ๒๐๐ - 
  ข.  ๓-๕  ตนั ๕๐๐ - 
  ค.  ๕  ตนัขึ9นไป ๓,๐๐๐ - 

๙๘   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวตัถุที(คลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๙๙ การเลื(อย การตดั หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ(งของต่าง ๆ  ๕๐๐ - 

๑๐๐ การผลิตชอลค์ ปูนปลาสเตอร์  ปนูขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ - 
๑๐๑ การผลิตผลิตภณัฑต์่าง ๆ ที(มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผา้

เบรก ผา้ครัช กระเบื9องมุงหลงัคา กระเบื9องยาง ฝ้า เพดาน ท่อนํ9า เป็นตน้ 
๒๐๐ - 

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

 ๑๒.  กิจการที(เกี(ยวกบัปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
๑๐๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตวั

ทาํละลาย 
๒,๐๐๐ - 

๑๐๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส ๕๐๐ - 
๑๐๗ การผลิต  การกลั(น  การสะสม  การขนส่งนํ9ามนัปิโตรเลี(ยมหรือผลิตภณัฑปิ์โต

รเลี(ยม ต่าง ๆ  
   

   ก.  แบบไม่ใชเ้ครื(องจกัร ๒๐๐ - 
  ข.  แบบใชเ้ครื(องจกัร ๑,๐๐๐ - 

๑๐๘ การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโคก้ ๕๐๐ - 
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๑๐๙ การพ่นสี ยกเวน้กิจการในลาํดบัที( ๕๘   
  ก.  พ่นสีรถยนต์ ๕๐๐ - 
  ข.  พ่นสิ(งของอื(นนอกจากรถยนต ์ ๒๐๐ - 

๑๑๐ การประดิษฐ์สิ(งของเครื(องใชด้ว้ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์ เบเกอร์
ไลท ์หรือวตัถุที(คลา้ยคลึง 

๕๐๐ - 

๑๑๑ การโม่  การบดชนั ๒๐๐ - 
๑๑๒ การผลิตสี  หรือนํ9ามนัผสมสี ๑,๐๐๐ - 
๑๑๓ การผลิต  การลา้งฟิลม์รูปถ่าย  หรือฟิลม์ภาพยนตร์ ๒๐๐ - 
๑๑๔ การเคลือบ  การชุบ  วตัถุดว้ยพลาสติก  เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุที(

คลา้ยคลึง 
๕๐๐ - 

๑๑๕ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุที(คลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๑๑๖ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง ๕๐๐ - 
๑๑๗ การผลิตนํ9าแขง็แห้ง ๒๐๐ - 
๑๑๘ การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไมเ้พลิง  หรือสารเคมีอนัเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไมเ้พลิง 
๑,๐๐๐ - 

๑๑๙ การผลิตแชลแลค็ หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 
๑๒๐ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกาํจดัศตัรูพืช  หรือพาหะนาํ

โรค 
๕๐๐ - 

๑๒๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ - 
 ๑๓.  กิจการอื(น ๆ    

๑๒๒ การพิมพห์นงัสือหรือสิ(งพิมพอื์(น ๆ ที(มีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเครื(องจกัร   
  ก.  เครื(องจกัรมีกาํลงั  ๕  แรงมา้ขึ9นไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื(องจกัรมีกาํลงัเกินกว่า  ๑  แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เครื(องจกัรมีกาํลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๓๐๐ - 

๑๒๓ การผลิต  การซ่อมเครื(องอิเลคโทรนิคส์  เครื(องไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

๒๐๐ - 

๑๒๔ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวตัถุที(คลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๑๒๕ การพิมพแ์บบ  พิมพเ์ขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ - 

 
 
 
 
 



 
- ๒๙ - 

 
 

ลําดับที� ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 

๑๒๖ การสะสมวตัถุหรือสิ(งของที(ชาํรุดใชแ้ลว้หรือเหลือใช ้   
  -  พื9นที(ใชว้างวตัถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ - 
  -  พื9นที(ใชว้างวตัถุไม่เกิน ๒๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางวา ๕๐๐ - 
  -  พื9นที(ใชว้างวตัถุไม่เกิน ๕๐  ตารางวา แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา ๑,๐๐๐ - 
  -  พื9นที(ใชว้างวตัถุไม่เกิน ๑๐๐  ตารางวา  ขึ9นไป  ๑,๕๐๐ - 

๑๒๗ การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ ๒,๐๐๐ - 
๑๒๘ การลา้งขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภณัฑที์(ใชแ้ลว้ ๒๐๐ - 
๑๒๙ การพิมพสี์ลงบนวตัถุที(มิใช่สิ(งทอ ๑,๐๐๐ - 
๑๓๐ การก่อสร้าง ๑๐ แรงงานขึ9นไป ๕๐๐ - 

 
  
การรับเรื�องร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที(ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื(อร้องเรียนไดที้( 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาว โทรศพัท ์: ๐๕๖-๖๐๕-๒๕๙  
หรือเวบ็ไซต ์http://www.yanyaws.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


