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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
อ าเภอลี ้ จังหวัดล าพูน



 
ค าน า 

 
   ด้วยพระราชบัญญติัการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ไดก้าํหนดใหห้น่วยงานของรัฐท่ีมีการอนุญาตตอ้ง
จดัทาํคู่มือสําหรับประชาชน ซ่ึงอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถา้มี)ในการยื่นคาํขอ ขั้นตอน
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูข้ออนุญาตจะตอ้งยื่นมาพร้อมกบัคาํขอ และให้นาํคู่มือ
สาํหรับประชาชนปิดประกาศไว ้ณ สถานท่ียืน่คาํขอ และเผยแพร่ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

   องค์การบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน จึงได้จดัทาํคู่มือเล่มน้ีเพ่ือแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจา้หนา้ท่ีและระยะเวลาแลว้เสร็จของการใหบ้ริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแม่ลานได ้ ซ่ึงถือเป็นการปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๙  และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือเล่มน้ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผูบ้ริการต่อไป 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน 



 
สารบัญ 

               หน้า 

๑. งานการจดัเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที ่                   ๑ 

๒. งานการจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ        ๒ 

๓. งานการจดัเกบ็ภาษีป้าย          ๕ 

๔. งานการจดทะเบียนพาณิชย์         ๘ 

๕. งานการขออนุญาตตดิตั้งประปา         ๑๑ 

๖. งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร         ๑๒ 

๗. งานการขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน      ๑๕ 

๘. งานการขอสนับสนุนน า้อุปโภคบริโภค        ๑๗ 

๙. งานการขอความช่วยเหลือสาธารณภัย        ๑๙ 

๑๐. งานการรับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์         ๒๑ 

๑๑. งานการขออนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ      ๒๓ 

๑๒. งานการขออนุญาตจดัตั้งตลาด         ๓๔ 

๑๓. งานการขออนุญาตจดัตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร     ๓๖ 

๑๔. งานการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในพื้นทีห่รือทางสาธารณะ      ๓๙ 

๑๕. งานการรับแจ้งขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเอดส์      ๔๑ 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

 
งานทีใ่ห้บริการ  การจดัเกบ็ภาษบี ารุงท้องที ่
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  - ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบญัชีอตัราภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ท่ีดินท่ีตอ้ง
เสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ี
เป็นภูเขาหรือท่ีมีนํ้ าดว้ย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยืน่เอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๕ นาที 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
กรณีช าระปกต ิ
๑. ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผา่นมา       จาํนวน ๑ ฉบบั  
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กรณกีารประเมนิใหม่ 
๑. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาเอกสารสิทธ์ิ         จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. สาํเนาหนงัสือการเปล่ียนแปลงเจา้ของท่ีดิน      จาํนวน ๑ ฉบบั 
กรณีเปลีย่นแปลงเจ้าของทีด่นิ 
๑. สาํเนาใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผา่นมา        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. สาํเนาเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
 
ค่าธรรมเนียม 
อตัราภาษ ี
๑. อตัราภาษีบาํรุงทอ้งท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั แบ่งเป็น ๓๔ อตัรา 
๒. ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาทใหเ้สียภาษีดงัน้ีราคาปานกลางของท่ีดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก   
    เสียภาษี ๗๐ บาท 
 ๓. ส่วนท่ีเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท 
 ๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้ม้ลุก 
  - เสียก่ึงอตัรา 
  - ดว้ยตนเอง ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท 
  - ท่ีดินวา่งเปล่า เสียเพ่ิม ๑ เท่า 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท ์: ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http://www.maelan.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./
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คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ  การจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  - ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
ประเภททรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษี  ไดแ้ก่ อาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ กบัท่ีดินต่อเน่ืองต่อเน่ือง ซ่ึงใชป้ลูกสร้างอาคารนั้น 
ๆ รวมถึงบริเวณต่อเน่ืองกนัซ่ึงตามปกติใชป้ระโยชน์ไปดว้ยกนักบัอาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ ซ่ึงเจา้ของกรรมสิทธ์ิได้
นําทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือนําไปให้ผูอ่ื้นใช้
ประโยชน์ไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม   
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยืน่เอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๕ นาที 
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รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 
กรณีโรงเรือนรายเก่า  
ใหย้ืน่แบบแจง้รายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีคร้ังสุดทา้ย  (ถา้มี) จาํนวน ๑ ฉบบั 
กรณีโรงเรือนรายใหม่   
๑. สาํเนาโฉนดท่ีดินท่ีปลูกสร้างโรงเรือน   หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน    จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาหนงัสือสญัญาซ้ือขาย  หรือสญัญาใหท่ี้ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง    จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. หลกัฐานการเปิดดาํเนินกิจการ  เช่น  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย ์   จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน/บริษทั      จาํนวน ๑ ฉบบั 
๕. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน      จาํนวน ๑ ฉบบั 
๖. สญัญาเช่าบา้น          จาํนวน ๑ ฉบบั 
๗. หนงัสือมอบอาํนาจ  (กรณีไม่สามารถยืน่แบบไดด้ว้ยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์   จาํนวน ๑ ฉบบั    
 
ค่าธรรมเนียม 
อตัราภาษ ี
อตัราภาษีใหเ้สียในอตัราร้อยละสิบสองจุดหา้ของค่ารายปี 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./
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คู่มือส าหรับประชาชน 

 
งานทีใ่ห้บริการ  การจดัเกบ็ภาษป้ีาย 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  - ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย ไดแ้ก่ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้ หรือ ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา
รายได ้ไม่วา่จะแสดง หรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย ท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือทาํให้ปรากฏดว้ย
วธีิใด ๆ 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยืน่เอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๕ นาที 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
- ๖ - 

 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 
กรณีป้ายรายเก่า 
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายคร้ังก่อน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
กรณีป้ายทีต่ดิตั้งใหม่ 
๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม         จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. หนงัสือรับรองหุน้ส่วนบริษทั        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๕. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาํป้าย      จาํนวน ๑ ฉบบั 
 
ค่าธรรมเนียม 
อตัราภาษ ี
๑. การค านวณพืน้ทีป้่าย อตัราค่าภาษีป้าย และการค านวณภาษีป้าย 
  ๑.๑ การคาํนวณพ้ืนท่ีป้าย 
   ๑.๑.๑ ป้ายท่ีมีขอบเขตกาํหนดได ้
 
 
 
   
  ๑.๑.๒ ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตกาํหนดได ้
   ถือตวัอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีอยูริ่มสุดเป็นขอบเขตเพ่ือกาํหนด ส่วนกวา้งท่ีสุด 
ยาวท่ีสุด แลว้คาํนวณตาม ๑.๑.๑ 
   ๑.๑.๓ คาํนวณพ้ืนท่ีเป็นตารางเซนติเมตร 
  ๑.๒ อตัราภาษีป้าย แบ่งเป็น ๓ อตัรา ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

- ๗ - 
 
 

การค านวณภาษีป้าย ใหค้าํนวณโดยนาํพ้ืนท่ีป้ายคูณดว้ยอตัราภาษีป้าย เช่น ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษี มีพ้ืนท่ี ๑๐,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร 
เป็นป้ายประเภทท่ี ๒ ป้ายน้ีเสียภาษี ดงัน้ี 
๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เท่ากบั ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.banram.go.th 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./


 
- ๘ - 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ  การจดทะเบยีนพาณิชย์ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  - ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดถ่้ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชยต์ามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์                พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป โดยให ้อบต. รับจดทะเบียนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย ์ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง และผูป้ระกอบการสามารถนาํหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชยไ์ปใชก้ารทาํธุรกรรมไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล
แม่ลานไดเ้ปิดใหบ้ริการแก่  ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชยไ์ด ้ ณ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  
ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  

 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ผูป้ระกอบการพาณิชยย์ืน่คาํขอและกรอกขอ้มูล(แบบ ท.พ.) ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร    ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๓. นายทะเบียนพิจารณาคาํขอและจดทะเบียนพาณิชย ์  ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๔. ชาํระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย ์  ๔. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๕ นาที 
 
 
 
  
 
 

- ๙ - 



 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 
จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เอกสารทีใ่ช้ ได้แก่ 

1) คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 
2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
3) สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั  
4) กรณีผูป้ระกอบการมิไดเ้ป็นเจา้บา้น ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

- หนงัสือใหค้วามยนิยอมใชส้ถานท่ี      จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นหลงัท่ีประกอบพาณิชยกิจ     จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาสญัญาเช่า        จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนเจา้ของสถานท่ี     จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสถานท่ี      จาํนวน ๑ ฉบบั 

5) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือใหเ้ช่า แผน่ซีดี แถบบนัทึก วดิีทศัน์ แผนวดิีทศัน์ ดีวดีี หรือแผน่วดิีทศัน์ระบบดิจิทลั 
เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง ตอ้งมีสาํเนาหนงัสืออนุญาต หรือ หนงัสือรับรองให้เป็นผูจ้าํหน่ายหรือให้เช่า จากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิ  

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมี แบบฟอร์มเอกสารแนบทา้ย แบบ ทพ. 
จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลีย่นแปลง) เอกสารทีใ่ช้ ได้แก่ 

๑)  คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 
๒) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓) สาํเนาทะเบียนบา้น          จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔) กรณีเปล่ียนแปลงแกไ้ขท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

- หนงัสือใหค้วามยนิยอมใชส้ถานท่ี      จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นหลงัท่ีประกอบพาณิชยกิจ     จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาสญัญาเช่า        จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนเจา้ของสถานท่ี     จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสถานท่ี      จาํนวน ๑ ฉบบั  

๕) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั  
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

๖) ใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค.๐๔๐๓)       จาํนวน ๑ ฉบบั  
จดทะเบียนพาณิชย์ (เลกิ) เอกสารทีใ่ช้ 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 ตอ้งแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

 
ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์เรียกเก็บ ๕๐ บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงรายการ เรียกเก็บ คร้ังละ ๒๐ บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ      ๒๐ บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการขอใหอ้อกใบแทน เรียกเก็บ ฉบบัละ    ๓๐ บาท 

5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชยข์องผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จรายหน่ึง      เรียกเก็บคร้ังละ 

๒๐ บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการคดัสาํเนาและรับรองสาํเนาเอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชย ์เรียกเก็บ ฉบบัละ      ๓๐ บาท 

 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./


 
                                     - ๑๑ - 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ  การขออนุญาตตดิตั้งประปา 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  - ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. รับเอกสารขออนุญาตติดตั้งประปา    ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร    ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๓. เสนอผูมี้อาํนาจพจิารณาอนุมติั    ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๔. ดาํเนินการติดตั้งประปา     ๔. งานประปา  กองช่าง 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑ วนั 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. แบบขออนุญาตใชน้ํ้ าประปา       จาํนวน ๑ ชุด 
๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน      จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั  

 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
 

 
 

http://www./
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คู่มือส าหรับประชาชน 

 
งานทีใ่ห้บริการ  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  -  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
การก่อสร้าง การดดัแปลง การร้ือถอน เคล่ือนยา้ย และการใชส้อยอาคารภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสียก่อน จึงจะดาํเนินการได ้ทั้งน้ีเพราะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ท่ีควบคุมเพ่ือประโยชน์
แห่งความมัน่คง แขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และ
การอาํนวยความสะดวกในการจราจร เพ่ือประโยชนข์องผูอ้ยูอ่าศยัในอาคาร 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยืน่คาํขออนุญาต ตามแบบ ข.๑   ๑. งานก่อสร้าง  กองช่าง   
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานท่ี   ๒. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต   ๓. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
๔. ออกใบอนุญาต/ชาํระค่าธรรมเนียม   ๔. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑๕  วนั/ราย 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ 
๑. แบบฟอร์มคาํขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)         จาํนวน ๑ ชุด 
๒. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
 - สาํเนาบตัรประชาชนของผูข้ออนุญาต          จาํนวน ๑ ชุด  

- สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต             จาํนวน ๑ ชุด 
๓. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
  - สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน     จาํนวน ๑ ชุด 
๔. สาํเนาหลกัฐาน โฉนดท่ีดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหนา้ขนาดเท่าฉบบัจริง       จาํนวน ๑ ชุด 
๕. กรณีผูข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารในท่ีดินบุคคลอ่ืน 

- หนงัสือแสดงความยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน        จาํนวน ๑ ชุด 
- สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้ของท่ีดิน                         จาํนวน ๑ ชุด 
- สาํเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของท่ีดิน                           จาํนวน ๑ ชุด 

๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ท่ีดินต่างเจา้ของ) 
- หนงัสือแสดงความยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน        จาํนวน ๑ ชุด 
- สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้ของท่ีดินดา้นท่ีชิดเขต                  จาํนวน ๑ ชุด 
- สาํเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของท่ีดินดา้นท่ีชิดเขต                    จาํนวน ๑ ชุด 

๗. กรณีเจา้ของอาคารไม่ไดม้ายืน่ขออนุญาตดว้ยตนเอง  
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์        จาํนวน ๑ ฉบบั    
 (บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล  ๓๐ บาท)  

๘. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารท่ีมี 
    ลกัษณะ / ขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม)         จาํนวน ๑ ฉบบั    
๙. สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม         จาํนวน ๑ ฉบบั    
๑๐.รายการคาํนวณโครงสร้าง  ( กรณีอาคารมีพ้ืนท่ีใชส้อยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)    จาํนวน ๑ ชุด   
๑๑.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีเขา้ข่ายองควบคุมตามกฎกระทรวง)  จาํนวน ๑ ฉบบั    
๑๒.สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม       จาํนวน ๑ ฉบบั    
๑๓.แผนผงับริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จาํนวน ๓ ชุด  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
    ๑๓.๑ รายการประกอบแบบ    ๑๓.๒ แผนท่ีสังเขป 
    ๑๓.๓ รูปแบบพ้ืน     ๑๓.๔ รูปดา้น ๔ ดา้น 
   ๑๓.๕ รูปตดั ๒ ดา้น    ๑๓.๖ รูปทรงหลงัคา 
   ๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก  ๑๓.๘ รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก) 
  ๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภิบาล                      ๑๓.๑๐ รายการคาํนวณ (กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั้นข้ึนไป) 
ค่าธรรมเนียม 
 ๑.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร        ฉบบัละ ๒๐ บาท  
 ๒.ใบอนุญาตดดัแปลงอาคารบา้นเรือน       ฉบบัละ ๑๐ บาท  
 ๓.ใบอนุญาตร้ือถอนอาคารบา้นเรือน      ฉบบัละ ๑๐ บาท  
 ๔.ใบอนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารบา้นเรือน     ฉบบัละ ๒๐ บาท  
 ๕.ใบรับรองอาคารบา้นเรือน         ฉบบัละ ๑๐ บาท  
 ๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง     ฉบบัละ      ๕                บาท  
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 ๗.ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 
   - อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอตัราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค ์

- อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตรค่าธรรมเนียมในอตัรา 
  ตารางเมตรละ ๒ บาท  

       - อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอตัราตารางเมตรละ ๔ บาท  
 - อาคารซ่ึงมีพ้ืนท่ีรองรับนํ้ าหนกันํ้ าหนกับรรทุกเกิน ๕๐ กก. ต่อหน่ึงตารางเมตร ค่าธรรมเนียมในอตัรา 

  ตารางเมตรละ ๔ บาท  
- พ้ืนท่ีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ  ค่าธรรมเนียม ในอตัราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค ์ 

     - ป้ายตารางเมตรละ ๔ บาท  
     - อาคารประเภทซ่ึงตอ้งวดัความยาว เช่น ทางหรือท่อระบายนํ้ า ร้ัว หรือกาํแพง เมตรละ ๑ บาท 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www./
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คู่มือส าหรับประชาชน 

 
งานทีใ่ห้บริการ  การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  - ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. หนงัสือรับรองการปลูกสร้างบา้น    ๑. กองช่าง  อบต.แม่ลาน 
๒. นาํใบรับรองท่ีผูใ้หญ่บา้นออกให ้ไปขอหนงัสือรับรอง  ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  
    การมีสว้มท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 
๓. ตอ้งไปขอใบรับรองจากผูใ้หญ่บา้น หรือผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ๓. ผูใ้หญ่บา้น 
    ในหมู่บา้นท่ีตนทาํการก่อสร้างบา้น  
๔. นาํเอกสารท่ีไดม้าทั้งหมดนาํไปยืน่ท่ีนายทะเบียนอาํเภอล้ี ๔. ท่ีวา่การอาํเภอล้ี 
    เพื่อขอบา้นเลขท่ี 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑ วนั 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาโฉนดท่ีดินท่ีมีการปลูกสร้างบา้น      จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. หนงัสือรับรองจากผูใ้หญ่บา้น       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๕. หนงัสือรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล    จาํนวน ๑ ฉบบั  

 
 
 
 



 
- ๑๖ - 

 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
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คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ  การขอสนับสนุนน า้อุปโภคบริโภค 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  -  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ประชาชนยืน่คาํร้องต่อเจา้หนา้ท่ี                 ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
๒. เจา้หนา้ท่ีรับคาํร้องและเสนอผูบ้ริหารพจิารณา  ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    (ระยะเวลา ๕ นาที) 
๓. ผูบ้ริหารพจิารณอนุมติั      ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที) 
๔. เจา้หนา้ท่ีประสานไปยงัหน่วยงานท่ีมีรถบรรทุกนํ้ า                  ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
    เพ่ือขอความร่วมมือจดัส่งนํ้ า กรณีรถบรรทุกนํ้ าวา่ง 
    จะดาํเนินการจดัส่งนํ้ าไดท้นัที 
   (ระยะเวลา ๓ ชัว่โมง) 
๕. เสร็จส้ินภารกิจรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ   ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑ วนั 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 
 
 
 
 
 



 
- ๑๘ - 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./


 
 

- ๑๙ - 
 

 
คู่มือส าหรับประชาชน 

 
งานทีใ่ห้บริการ  การขอความช่วยเหลือสาธารณภยั 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  -  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ประชาชนยืน่คาํร้องต่อเจา้หนา้ท่ี   ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
๒. เจา้หนา้ท่ีรับคาํร้องและรายงานผูบ้ริหารทราบทนัที ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    เพ่ือสัง่การ 
๓. เจา้หนา้ท่ีสาํรวจความเสียหายเบ้ืองตน้   ๓. กองช่าง  
๔. บรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองตน้แก่ผูไ้ดรั้บภยั   ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
๕. รายงานอาํเภอทราบเพื่อดาํเนินการ   ๕. ท่ีวา่การอาํเภอล้ี  
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑ วนั 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- ๒๐ - 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./


 
- ๒๑ - 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ  การรับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  -  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ประชาชนยืน่คาํร้องต่อเจา้หนา้ท่ี    ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายละเอียดขอ้เท็จจริง   ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   เร่ืองราวร้องทุกข ์ 
   (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย) 
๓. เจา้หนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ริหาร  ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  
๔. ผูบ้ริหารพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละสัง่การ    ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  
๕. เจา้หนา้ท่ีแจง้ตอบรับผลการดาํเนินการใหผู้ร้้องเรียนทราบ ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    (ระยะเวลา ๑ วนั/ราย) 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๗ วนั/ราย 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 
 
 

 
 



 
- ๒๒ - 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./


 
 
 

- ๒๓ - 
 

 
งานทีใ่ห้บริการ  การขออนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  -  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ยืน่คาํขอตรวจสอบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๒. รายงานผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสัง่การภายใน ๗ วนั                 ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ   
๓. ตรวจสอบสถานท่ีดาํเนินการ    ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๔. ผูบ้ริหารพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละสัง่การ    ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  
๕. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้ย้ืน่  ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   คาํขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ 
 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 

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

 
 
 



 
- ๒๔ - 
 

ค่าธรรมเนียม 
บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 

ล าดบัที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
 ๑.  กิจการท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงสตัว ์   

๑ การเล้ียงสตัวบ์ก  สตัวปี์ก  สตัวเ์ล้ือยคลานหรือแมลง 
การเล้ียงมา้  โค  กระบือ 
 ก.  จาํนวน  ๕  ตวั  ถึง  ๙  ตวั 
 ข.  จาํนวน  ตั้งแต่  ๑๐  ตวัข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
- 
- 

 การเล้ียงสุกร   
  ก.  จาํนวน  ๑๕ - ๑๐๐  ตวั ๑๐๐ - 
  ข.  จาํนวน  ตั้งแต่  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตวัข้ึนไป ๒๐๐ - 
         ค. จาํนวน ๒๐๑ ตวัข้ึนไป ๕๐๐ - 
 การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่   

 ก.    ก.  จาํนวนตั้งแต่  ๖๐-๑๐๐  ตวั ๑๐๐ - 
  ข.  จาํนวนตั้งแต่  ๑๐๑-๕๐๐  ตวั ๒๐๐ - 
  ค.  จาํนวนตั้งแต่  ๕๐๑-๒,๐๐๐  ตวั ๓๐๐ - 
  ง.  จาํนวนตั้งแต่  ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐  ตวั ๕๐๐ - 
  จ.  จาํนวนตั้งแต่  ๕๐๐๑  ตวัข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
 การเล้ียงสตัวน์ํ้ า  กระชงัปลา สตัวเ์ล้ีอยคลาน  บ่อหรือกระชงัละ ๑๐๐ - 
 การเล้ียงแมลง กระชงั คอกละ ๕๐ - 

๒ การเล้ียงสตัวเ์พ่ือรีดเอานมตวัละ ๑๐ - 
๓ การประกอบกิจการเล้ียงสตัว ์รวบรวมสตัว ์ หรือธุรกิจอ่ืนใด  อนัมีลกัษณะ

ทาํนองเดียวกนั  เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ชม  หรือเพ่ือประโยชนข์องกิจการนั้น  
จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือไม่ก็ตาม 

๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเก่ียวกบัสตัวแ์ละผลิตภณัฑ ์   
๔ การฆ่าสตัว ์ยกเวน้ในสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ

การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๑๕๐ - 

๕ การฟอกหนงัสตัว ์ ขนสตัว ์ การสะสมหนงัสตัว ์ ท่ียงัไม่ไดฟ้อก ๕๐๐ - 
๖ การสะสมเขาสตัว ์ กระดูกสตัวท่ี์ยงัมิไดแ้ปรรูป ๕๐๐ - 
๗ การเคี่ยวหนงัสตัว ์ เอน็สตัว ์ ไขสตัว ์ ๕๐๐ - 
๘ การตม้  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง้  ยกเวน้ในสถานท่ี

จาํหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
๕๐๐ - 

 



 
- ๒๕ - 

 
 

ล าดบัที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
๙ การประดิษฐเ์คร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสตัว ์ หนงั

สตัว ์ เขาสตัว ์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสตัว ์
๕๐๐ - 

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงั  ๕  แรงมา้ข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  โดยใชเ้คร่ืองจกัท่ีมีกาํลงัตํ่ากวา่ ๕ แรงมา้ลงมา ๒๐๐ - 
  ค.  ไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๑๐๐ - 

๑๐ การผลิต การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ
กระทาํอ่ืนใดต่อสตัวห์รือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสตัวห์รือพืช เพ่ือเป็น
อาหารสตัว ์

  

  ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงั ๕ แรงมา้ข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัเกินกวา่ ๑ แรงมา้แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงั  ๑  แรงมา้  ลงมา ๑๐๐ - 

๑๑ การสะสมหรือลา้งคร่ัง ๕๐๐ - 
 ๓.  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร  เคร่ืองด่ืม  นํ้ าด่ืม   

๑๒ การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ - 
๑๓ การผลิตกะปิ  นํ้ าพริกแกง นํ้ าพริกเผา  นํ้ าปลา  นํ้ าเคย นํ้ าบูดู ไตปลา  เตา้เจ้ียว 

ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวน้การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๑๔ การผลิต  การหมกั  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุง้เจ่า ยกเวน้การผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๕ การตากเน้ือสตัว ์การผลิตเน้ือสตัวเ์คม็ การเค่ียวมนักุง้  ยกเวน้การผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๖ การน่ึง  การตม้  การเคี่ยว  การตาก  หรือวธีิอ่ืนใดในการผลิตอาหารสตัว ์พืช 
ยกเวน้ในสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

๑๗ การเค่ียวนํ้ ามนัหมู  การผลิตกนุเชียง หมูยอ  ไสก้รอก  หมูตั้ง ยกเวน้ใน
สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๒๐๐ - 

 
 
 
 



 
 
 

- ๒๖ - 
 
 

ล าดบัที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
๑๘ การผลิตเสน้หม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว เตา้หู ้ วุน้เสน้  เก้ียมอ๋ี  เตา้ฮวย   

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๒๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๑๐๐ - 

๑๙ การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 
๒๐ การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   

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

๒๑ การประกอบกิจการการทาํขนมปังสด  ขนมปังแหง้  จนัอบั  ขนมเป๊ียะ   
  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๒๐๐ - 

๒๒ การแกะ  การลา้งสตัวน์ํ้ า  ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการหอ้งเยน็ ยกเวน้การผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ - 

๒๓ การผลิตนํ้ าอดัลม  นํ้ าหวาน  นํ้ าโซดา  นํ้ าถัว่เหลือง  เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุ
กระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

๒๔ การผลิต  การแบ่งบรรจุนํ้ าตาล (ยกเวน้ภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 
๒๕ การผลิตผลิตภณัฑจ์ากนํ้ านมววั ๑,๐๐๐ - 
๒๖ การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล ์สุรา  เบียร์  นํ้ าสม้สายชู ๑,๐๐๐ - 
๒๗ การคัว่กาแฟ ๕๐๐ - 
๒๘ การผลิตลูกช้ินดว้ยเคร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
๒๙ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 
๓๐ การผลิตนํ้ ากลัน่  นํ้ าบริโภค ๒๐๐ - 
๓๑ การตาก  การหมกั  การดองผกั  ผลไม ้ หรือพืชอยา่งอ่ืน ยกเวน้การผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

๓๒ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง้  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  ๒๐๐ - 
๓๓ การผลิตไฮศครีม  ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 
๓๔ การผลิตบะหม่ี  มกักะโรนี  หรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั ๒๐๐ - 
๓๕ การประกอบกิจการหอ้งเยน็  แช่เยน็อาหาร ๑,๐๐๐ - 

 
 
 



 
 

- ๒๗ - 
 
 

ล าดบัที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
๓๖ การผลิตนํ้ าแขง็  ยกเวน้การผลิตเพ่ือใชใ้นสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร และเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน 
๓๐๐ - 

๓๗ การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองท่ีมีกาํลงัตั้งแต่  ๕  แรงมา้ ข้ึนไป ๕๐๐ - 
 ๔.  กิจการท่ีเก่ียวกบัยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์ เคร่ืองสาํอาง  ผลิตภณัฑ์

ชาํระลา้ง 
  

๓๘ การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาดว้ยเคร่ืองจกัร   
  ก.  เคร่ืองจกัท่ีมีกาํลงั  ๕  แรงมา้ข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัเกินกวา่ ๑ แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๓๐๐ - 

๓๙ การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพ ูผา้เยน็ กระดาษเยน็ เคร่ืองสาํอางต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 
๔๐ การผลิตสาํลี ผลิตภณัฑจ์ากสาํลี ๑,๐๐๐ - 
๔๑ การผลิตผา้พนัแผล  ผา้ปิดแผล  ผา้อนามยั  ผา้ออ้มสาํเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 
๔๒ การผลิตสบู่  ผงซกัฟอก  ผลิตภณัฑช์าํระลา้งต่าง ๆ  ๑,๐๐๐ - 

 ๕.  กิจการท่ีเก่ียวกบัการเกษตร   
๔๓ การอดั  การสกดัเอานํ้ ามนัจากพืช   

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๑๐๐ - 

๔๔ การลา้ง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 
๔๕ การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั แป้งสาคู หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกนัดว้ย 

เคร่ืองจกัร 
๑,๐๐๐ - 

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

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

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

 
- 

๔๙ การผลิต  การสะสมปุ๋ย ๕๐๐ - 
 
 



 
- ๒๘ - 

 
 

ล าดบัที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
๕๐ การผลิตใยมะพร้าวหรือวตัถุคลา้ยคลึงดว้ยเคร่ืองจกัร ๑,๐๐๐ - 
๕๑ การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมนัสาํปะหลงั ๑,๐๐๐ - 

 ๖.  กิจการท่ีเก่ียวกบัโลหะหรือแร่   
๕๒ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์หรือเคร่ืองใชต้่างๆ    

  ก.  โดยใชเ้คร่ืองจกัร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ๒๐๐ - 

๕๓ การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการในลาํดบัท่ี  
๕๒ 

๑,๐๐๐ - 

๕๔ การกลึง  การเจาะ การเช่ือม  การตี  การตดั   การประสาน  การรีด  การอดั
โลหะดว้ยเคร่ืองจกัรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเวน้กิจการในลาํดบัท่ี ๕๒ 

๒๐๐ - 

๕๕ การเคลือบ  การชุบโลหะดว้ยตะกัว่ สงักะสี ดีบุก  โครเม่ียม นิเกิลหรือโลหะ
อ่ืนใดยกเวน้กิจการใน ลาํดบัท่ี ๕๒ 

๕๐๐ - 

๕๖ การขดั  การลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร สารเคมี  หรือวธีิอ่ืนใด ยกเวน้กิจการใน
ลาํดบัท่ี  ๕๒ 

  

  ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงั ๕ แรงมา้ข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัเกินกวา่  ๑  แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงั  ๑ แรงมา้  ลงมา ๒๐๐ - 

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

๕๘ การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพน่สี การพน่สารกนัสนิมยาน
ยนต ์

๕๐๐ - 

๕๙ การตั้งศูนยถ่์วงลอ้  การซ่อม  การปรับแตง่ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ี
เป็นส่วนประกอบของยานยนต ์เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล 

๑,๐๐๐ - 

๖๐ การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต ์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไวบ้ริการ
หรือจาํหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์ 
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกลดงักล่าวดว้ย 

๒,๐๐๐ - 

   ก.  จกัรยานยนต ์ ๒๐๐ - 
  ข.  รถยนต ์ ๓๐๐ - 

 
 
 
 



 
- ๒๙ - 

 
 

ล าดบัที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

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

 ๘.  กิจการท่ีเก่ียวกบัไม ้   
๖๕ การผลิตไมขี้ดไฟ ๑,๐๐๐ - 
๖๖ การเล่ือย การซอย  การขดั  การไส   การเจาะ  การขดุร่อง  การทาํคิ้ว  หรือการ

ตดัไมด้ว้ยเคร่ืองจกัร 
  

  ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงั  ๕  แรงมา้ข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัเกินกวา่ ๑ แรงมา้  แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงั  ๑  แรงมา้  ลงมา ๒๐๐ - 

๖๗ การประดิษฐไ์มห้วาย เป็นส่ิงของดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการพน่  การทาสาร 
เคลือบเงาสีหรือการแต่งสาํเร็จผลิตภณัฑจ์ากไม ้หรือหวาย 

  

  ก.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงั ๕ แรงมา้ข้ึนไป ๕๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัเกินกวา่ ๑ แรงมา้ แม่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๒๐๐ - 
  ง.  เคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๑๐๐ - 

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

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

๗๓ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 
๗๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้ า อบไอนํ้ า อบสมุนไพร ๕๐๐ - 
๗๕ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกนั ๑,๐๐๐ - 
๗๖ การประกอบกิจการหอพกั อาคารชุดใหเ้ช่า หอ้งแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนใน

ทาํนองเดียวกนั 
๑,๐๐๐ - 

 
 
 



 
- ๓๐ - 

 
 

ล าดบัที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
๗๗ การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ - 
๗๘ การจดัใหมี้การแสดงดนตรี เตน้รํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเ้ทค คาราโอเกะหรือ

การแสดงอ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั 
๑,๐๐๐ - 

๗๙ การประกอบกิจการสระวา่ยนํ้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั ๒,๐๐๐ - 
๘๐ การจดัใหมี้การเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั 
๒,๐๐๐ - 

๘๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เวน้แต่กิจการท่ีอยูใ่นบงัคบัตาม
กฎหมาย วา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๘๒ การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมนํ้ าหนกั  โดยวธีิการควบคุมทาง
โภชนาการใหอ้าหารท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวธีิ
อ่ืนใด  เวน้แต่การให ้ บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

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

วทิยาศาสตร์หรือส่ิงแวดลอ้ม 
๑,๐๐๐ - 

๘๕ การประกอบกิจการสนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ๑๐,๐๐๐ - 
 ๑๐.  กิจการท่ีเก่ียวกบัส่ิงทอ   

๘๖ การป่ันดา้ย การกรอดา้ย  การทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร หรือการทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก
ตั้งแต่ ๕ ก่ีข้ึนไป 

  

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

๘๗ การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น ๕๐๐ - 
๘๘ การป่ันฝ้าย หรือนุ่นดว้ยเคร่ืองจกัร ๑,๐๐๐ - 
๘๙ การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ดว้ยเคร่ืองจกัร ๒๐๐ - 
๙๐ การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัรตั้งแต่ ๕ เคร่ืองข้ึนไป ๕๐๐ - 
๙๑ การพิมพผ์า้ หรือการพิมพส่ิ์งทออ่ืน ๆ  ๕๐๐ - 
๙๒ การซกั การอบ  การรีด การอดักลีบผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร ๓๐๐ - 
๙๓ การยอ้ม  การกดัสีผา้  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ๒,๐๐๐ - 
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ล าดบัที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
 ๑๑.  กิจการท่ีเก่ียวกบัหิน ดิน ทราย  ซีเมนต ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง   

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

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

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

๙๘   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๙๙ การเล่ือย การตดั หรือการประดิษฐหิ์นเป็นส่ิงของต่าง ๆ  ๕๐๐ - 

๑๐๐ การผลิตชอลค์ ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ - 
๑๐๑ การผลิตผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผา้

เบรก ผา้ครัช กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า เพดาน ท่อนํ้ า เป็นตน้ 
๒๐๐ - 

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

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

ทาํละลาย 
๒,๐๐๐ - 

๑๐๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส ๕๐๐ - 
๑๐๗ การผลิต  การกลัน่  การสะสม  การขนส่งนํ้ ามนัปิโตรเล่ียมหรือผลิตภณัฑปิ์โต

รเล่ียม ต่าง ๆ  
   

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

๑๐๘ การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโคก้ ๕๐๐ - 
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ล าดบัที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
๑๐๙ การพน่สี ยกเวน้กิจการในลาํดบัท่ี ๕๘   

  ก.  พน่สีรถยนต ์ ๕๐๐ - 
  ข.  พน่ส่ิงของอ่ืนนอกจากรถยนต ์ ๒๐๐ - 

๑๑๐ การประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชด้ว้ยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ์ เบเกอร์
ไลท ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

๕๐๐ - 

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

คลา้ยคลึง 
๕๐๐ - 

๑๑๕ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๑๑๖ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดบัเพลิง ๕๐๐ - 
๑๑๗ การผลิตนํ้ าแขง็แหง้ 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.  กิจการอ่ืน ๆ    

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

  ข.  เคร่ืองจกัรมีกาํลงัเกินกวา่  ๑  แรงมา้ แต่ไม่เกิน ๕ แรงมา้ ๕๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจกัรมีกาํลงั ๑ แรงมา้ ลงมา ๓๐๐ - 

๑๒๓ การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเลคโทรนิคส์  เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

๒๐๐ - 

๑๒๔ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวตัถท่ีุคลา้ยคลึง ๕๐๐ - 
๑๒๕ การพิมพแ์บบ  พิมพเ์ขียว  หรือการถ่ายเอกสาร ๒๐๐ - 
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ล าดบัที ่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สตางค์ 
๑๒๖ การสะสมวตัถุหรือส่ิงของท่ีชาํรุดใชแ้ลว้หรือเหลือใช ้   

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

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

 
  
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./
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คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ  การขออนุญาตจดัตั้งตลาด 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  -  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ยืน่คาํขอตรวจสอบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๒. รายงานผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสัง่การ    ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ 
๓. ตรวจสอบสถานท่ีดาํเนินการ    ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๔. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้ย้ืน่ ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   คาํขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 
กรณขีออนุญาตรายใหม่  
  ๑. แบบคาํขอรับใบอนุญาต       จาํนวน ๑ ชุด 

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

    กบัผูถื้อใบอนุญาต  
  ๔. สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ    จาํนวน ๑ ฉบบั 
  ๕. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัของ จาํนวน ๑ ฉบบั 
              ผูแ้ทนนิติบุคคลหากผูข้อเป็นนิติบุคคล  
  ๖. สาํเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ีใชแ้สดงวา่อาคารท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ จาํนวน ๑ ฉบบั 
              สามารถใชป้ระกอบการนั้นไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  
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๗. หนงัสือมอบอาํนาจ พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบ จาํนวน ๑ ฉบบั 
              กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไม่สามารถมาดาํเนินการดว้ยตนเอง  
              (เอกสารตามขอ้ ๑ – ๕ ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนามาดว้ย)  
 
กรณีต่อใบอนุญาต  
  ๑. บตัรประจาํตวัผูไ้ดรั้บใบอนุญาต       จาํนวน ๑ ฉบบั 
  ๒. บตัรประจาํตวัของผูแ้ทนนิติบุคคล ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล   จาํนวน ๑ ฉบบั 
  ๓. กรณีเปล่ียนแปลงช่ือผูแ้ทนนิติบุคคลตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัของผูแ้ทน จาํนวน ๑ ฉบบั 
              นิติบุคคล และเลขหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาต  
  ๔. หนงัสือมอบอาํนาจ พร้อมถ่ายสาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบและผูรั้บมอบ   จาํนวน ๑ ฉบบั 
              กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไม่สามารถมาดาํเนินการดว้ยตนเอง  
  ๕. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบบัเดิม     จาํนวน ๑ ฉบบั  
 
กรณแีจ้งเลกิกจิการ  
  ๑. ใบอนุญาตฉบบัเดิม        จาํนวน ๑ ฉบบั 
  ๒. บตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต   จาํนวน ๑ ฉบบั 
              (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนา)  
 
กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย  
  ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปล่ียนแปลงตามแบบ อภ.๕ (ถา้มี) จาํนวน ๑ ฉบบั  
              ท่ีชาํรุดในสาระสาํคญั  
  ๒. หลกัฐานการแจง้ความกรณีสูญหาย      จาํนวน ๑ ฉบบั 

 
ค่าธรรมเนียม 

บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 
 

ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ ( บาท ) หมายเหตุ 
๑. ใบอนุญาตจดัตั้งตลาด            ฉบบัละ 

                                      ฉบบัละ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีไม่เกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  

http://www./
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คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ  การขออนุญาตจดัตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  -  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ยืน่คาํขอตรวจสอบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๒. รายงานผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสัง่การ    ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ 
๓. ตรวจสอบสถานท่ีดาํเนินการ    ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๔. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้ย้ืน่  ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   คาํขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 
๑.กรณขีออนุญาต(รายใหม่) 
  ๑. บตัรประจาํตวัสาํเนาทะเบียนบา้นผูข้อใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนา) จาํนวน ๑ ฉบบั 
    ๒. บตัรประจาํตวัสาํเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการหากไม่ใช่บุคคลเดียวกบัผูถื้อใบอนุญาต จาํนวน ๑ ฉบบั 

   (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบ) 
    ๓. สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ   จาํนวน ๑ ฉบบั 

   (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบมาดว้ย) 
   ๔. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบตัรประจาํตวัของผูแ้ทน จาํนวน ๑ ฉบบั 

   นิติบุคคล(ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบมาดว้ย) หากผูข้อเป็นนิติบุคคล 
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๕. หลกัฐานท่ีใชแ้สดงวา่อาคารท่ีใชเ้ป็นสถานประกอบการ สามารถใชป้ระกอบการนั้น จาํนวน ๑ ฉบบั 
   ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ย การควบคุมอาคาร  
    (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบมาดว้ย) 

    ๖. หนงัสือมอบอาํนาจ        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒.กรณขีอต่ออายุใบอนุญาต 
  เอกสารประกอบ 
    ๑. เหมือนกบัการขออนุญาตรายใหม่ในขอ้(๑) ยกเวน้หลกัฐานการใชอ้าคารตาม  จาํนวน ๑ ฉบบั 

    กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
    ๒. ใบอนุญาต         จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓.กรณีแจ้งเลกิกจิการ 
  เอกสารประกอบ 
    ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม       จาํนวน ๑ ฉบบั 
    ๒. บตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต    จาํนวน ๑ ฉบบั 

   (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาดว้ย) 
๔.กรณขีอรับใบขอใบแทนใบอนุญาต เช่นเดยีวกบัการขออนุญาตประกอบกจิกรรมทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
๕.กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย 
  เอกสารประกอบ 
    ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถา้มี) ท่ีชาํรุดในสาระสาํคญั    จาํนวน ๑ ฉบบั 
    ๒. หลกัฐานการแจง้ความ กรณีใบอนุญาตหาย      จาํนวน ๑ ฉบบั 
ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต  หากมิไดช้าํระค่าธรรมเนียม  ก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุจะตอ้งชาํระค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บ 
 
ค่าธรรมเนียม 

การขอหนงัสือรับรองการแจง้จดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีประกอบกิจการไม่เกิน 
๒๐๐ ตารางเมตร) 

ลาํดบั รายการ อตัราค่าธรรมเนียม หน่วย 
๑ พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร  ๒๐๐ บาท/ปี 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ ตารางเมตร ๓๐๐ บาท/ปี 
๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ บาท/ปี 
๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ บาท/ปี 
๕ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ บาท/ปี 
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การขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พ้ืนท่ีประกอบกิจการท่ีมีขนาดเกิน ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึน
ไป) 

ลาํดบั รายการ อตัราค่าธรรมเนียม หน่วย 
๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐ บาท/ปี 
๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๓,๐๐๐ บาท/ปี 

 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./
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คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ  การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในพื้นทีห่รือทางสาธารณะ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  -  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ยืน่คาํขอตรวจสอบคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๒. รายงานผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาสัง่การ    ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ 
๓. ตรวจสอบสถานท่ีดาํเนินการ    ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
๔. ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต โดยแจง้ใหผู้ย้ืน่                ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   คาํขอทราบ ภายใน ๒๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๒๐ วนั/ราย 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 
๑.กรณขีออนุญาต(รายใหม่) 
  -  ขออนุญาตตั้งวางขายในจุดผอ่นผนั 
    -  ขออนุญาตเร่ขาย 
  เอกสารประกอบ 
    ๑. รูปถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวัไม่สวมหมวกไม่สวมแวน่ตา ขนาด ๑x๑.๕ น้ิว  จาํนวน ๓ รูป  
              ของผูรั้บใบอนุญาตและผูช่้วยจาํหน่าย(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูรั้บใบอนุญาต(ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบมาดว้ย) จาํนวน ๑ ฉบบั 
    ๓. สาํเนาบตัรประจาํตวั หรือสาํเนาทะเบียนบา้นของผูช่้วยจาํหน่าย   จาํนวน ๑ ฉบบั  
              (ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาแนบมาดว้ย) 
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๔. ใบรับรองแพทยข์องผูข้อใบอนุญาตและผูช่้วยจาํหน่าย     จาํนวน ๑ ฉบบั 
    ๕. แผนท่ีสงัเขปแสดงท่ีตั้งจาํหน่ายสินคา้(กรณีเร่ขายไม่ตอ้งมีแผนท่ี)   จาํนวน ๑ ฉบบั 
     ๖. ใบอนุญาตใหข้ายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ   จาํนวน ๑ ฉบบั 

    เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
๒.กรณแีจ้งเลกิกจิการ 
  เอกสารประกอบ 
    ๑.ใบอนุญาต         จาํนวน ๑ ฉบบั 
    ๒.บตัรสุขลกัษณะประจาํตวั        จาํนวน ๑ ฉบบั 
    ๓.บตัรประจาํตวัหรือสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บใบอนุญาต    จาํนวน ๑ ฉบบั 
             และผูช่้วยจาํหน่ายสินคา้(ถ่ายเอกสารและรับรองสาํเนาดว้ย) 
 
๓.กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต เช่นเดยีวกบัการขออนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 
๔.กรณขีอรับใบแทนใบอนุญาตเช่นเดยีวดบัการขออนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพในการขออนุญาตจ าหน่าย
สินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
 
ค่าธรรมเนียม 
การขออนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ลาํดบั รายการ อตัราค่าธรรมเนียม หน่วย 
๑ ประเภทท่ีหน่ึง: ใบอนุญาตมีอาย ุ๑ ปี นบัแต่วนัมท่ีไดรั้บอนุญาต   

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

๒ ประเภทท่ีสองและผูเ้ร่ขาย: จาํหน่ายสินคา้ในงานเทศกาลหรืองานนกัขตั
ฤกษช์ัว่คราว มีอายตุามท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาตแต่ไม่เกิน  
๕๐ วนั นบัแต่วนัออกใบอนุญาต 

๕๐ บาท 

  
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http://โทรสาร: ๐๗๕-๓๕๔-๒๒๔ ต่อ ๑๕  
  
  
 



 
 
 

- ๔๑ - 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ  การรับแจ้งขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศพัท:์ ๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔   (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
  -  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ผู สูงอายยุืน่แบบขอข้ึนทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 
๒. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัผูข้อข้ึนทะเบียน    ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๑ วนั) 
๓. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ   ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    ผูพ้ิการ และผูป่้วยเอดส์ 
    (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๔. นาํรายช่ือผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูป่้วยเอดส์   ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติั 
    (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๕. แจง้รายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินใหส้นง.ทอ้งถ่ินจงัหวดัทราบ               ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน ๑๕ วนั (หลงัจากหมดระยะเวลาข้ึนทะเบียน)  
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต้่องใช้ 
เอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน      จาํนวน ๑ ฉบบั  
           ๒. สาํเนาทะเบียนบา้น       จาํนวน ๑ ฉบบั 
 ๓. สาํเนาสมุดบญัชีธนาคาร         จาํนวน ๑ ฉบบั 
 ๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่แทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั 



    (กรณีผูสู้งอายไุม่สามารถไปยืน่ลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้ 
 
 

- ๔๒ - 
 
เอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอลงทะเบียนผู้พกิาร 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ จาํนวน ๑ ฉบบั  
   ๒. สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 

 ๓. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร      จาํนวน ๑ ฉบบั 
 ๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่แทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั 
    (กรณีผูพิ้การไม่สามารถไปยืน่ลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้ 
เอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 

๑. ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกใหโ้ดยสถานพยาบาลของรัฐ ยนืยนัวา่ป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่แทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั   (กรณีผูป่้วย
เอดส์ไม่สามารถไปยืน่ลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้                            

 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนไดท่ี้ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ลาน โทรศพัท:์๐๘๑-๔๗๓๖๘๘๔  
หรือเวบ็ไซต ์http:// www.maelan.org  
  
 

http://www./

