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คํานํา
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ได้กําหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับ
อนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน” โดยมีเป้าหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้
ประชาชนทราบ ในการติดต่อราชการ ดังนั้น เพื่อให้การติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เกิดความสะดวก รวดเร็ว พร้อมให้บริการได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชรจึงได้จัดทําคู่มือประชาชนสําหรับติดต่อราชการ ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สารบัญ
๑. ที่มา
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแนวทางการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
๓. คําจําจัดความ
๔. แนวคิดและหลักการ
ความหมายของคู่มือสําหรับประชาชน
ขอบเขตการดําเนินการ
วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือสาหรับประชาชน
เป้าหมายของการจัดทําคู่มือสาหรับประชาชน
๕. ประเภทของกระบวนงานบริการ
สํานักงานปลัด
งานทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการทะเบียนพาณิชย์
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
การขออนุญาตขอสร้างสถานีบริการน้ํามัน
กองสวัสดิการสังคม
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
กองคลัง
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จัดเก็บภาษีป้าย
จัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่
กองช่าง
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
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๓
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-๑-

แนวทางการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
๑. ที่มา
เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการ
ของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้งในการขอ
อนุ ญ าตดํ าเนิ น การต่ า งๆ จะต้ อ งติ ด ต่ อ กั บ ส่ ว นราชการหลายแห่ ง อี ก ทั้ ง กฎหมายบางฉบั บ ไม่ ไ ด้ กํา หนด
ระยะเวลาเอกสารและหลั ก ฐานที่ จํ าเป็ น รวมถึ ง ขั้ น ตอนในการพิ จ ารณาไว้ อย่ างชั ดเจน ทํ าให้ เกิ ดความ
คลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้
เสนอร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ต่อสภานิติ
บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ ใ ช้ อํ า นาจหน้ า ที่ ข องนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๒๕/๒๕๕๗ เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ ได้ พิจ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรีได้นาร่างพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ขึ้น ทูล เกล้าทูล กระหม่ อมถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ มี
สาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาคู่มือสําหรับประชาชน ดังนี้
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง กําหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รั บ
อนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อนไข (ถ้ ามี ) ในการยื่ น คํ าขอ ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญาตและรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการ
มายื่นคําขอด้วยต้นเองก็ได้
มาตรา ๗ วรรคสอง คู่ มือสําหรั บประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ ที่
กําหนดให้ยื่นคําขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สําเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ จัดทําสําเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้
ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย

-๒-

มาตรา ๗ วรรคสาม กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญาตที่ กําหนดตามวรรคหนึ่ งว่ าเป็ น ระยะเวลาที่ เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อไม่ ในกรณีที่เห็ นว่าขึ้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด
ดังกล่ าวล่ าช้ าเกิ น สมควร ให้เสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อพิ จ ารณาและสั่ งการให้ ผู้ อนุ ญาตดาเนิ น การแก้ ไขให้
เหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสาหรับประชาชน ตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแนวทางการจัดคู่มือสําหรับประชาชน
๒.๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
๒.๒ เพื่อให้การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
อนึ่ง แนวทางการจัดทําคู่มือสาหรับประชาชนนี้ เป็นแนวทางพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้การจัดทําคู่มือสาหรับ
ประชาชนเป็นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และหากสามารถบรรลุเจตนารมณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว หน่วยงานสามารถเพิ่มเติม
ประเด็น ที่ ส อดคล้ องกั บ ระบบการให้ บริ การของหน่ ว ยงานได้ตามความเหมาะสมเพื่ อพั ฒ นาปรั บ ปรุ งการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
๓. คําจํากัดความ
“การบริการประชาชน” หมายถึง การดําเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้ว
เสร็จตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เป็นการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นคาขอก่อนดาเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การ
จดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ
“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

-๓(หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ๓ ประเภท ประกอบด้วย)
๑) องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ ตัวอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น
๒) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ)
๓) หน่วยงานที่ใช้อํานาจรัฐหรือเป็นเครื่องมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ได้แก่ สภาวิชาชีพ
สถาบันภายใต้มูลนิธิซึ่งอยู่ในกํากับหรือเป็นเครื่องมือของส่วนราชการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ

๔. แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้นําหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็น
หลักการสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การ
สร้ างให้ เกิดความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติร าชการ โดยการลดการใช้ ดุล พิ นิจ ของเจ้ าหน้ าที่ เปิ ดเผยขั้ น ตอน
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสําคัญ คือ การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

๔.๑ ความหมายของคู่มือสาหรับประชาชน
เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ
ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขึ้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน

๔.๒ ขอบเขตการดําเนินงาน
หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต
จัดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดําเนินการใดๆ ต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
๔.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือสาหรับประชาชน
การจัดทําคู่มือสาหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่
ให้บริการ
๒) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
๓) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
๔) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

-๔๔.๔ เป้าหมายของการจัดทําคู่มือสาหรับประชาชน
หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ประชาชน
ต้องมายื่นคําขออนุญาตก่อนดําเนินการใด มีการจัดทําคู่มือสาหรับประชาชนและนําไปใช้ในการให้บริการ
ประชาชน

๕. ประเภทของกระบวนงานบริการ
การติดต่องานกับทางราชการนั้นถ้าเรารู้และเตรียมตัว เอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะทําให้การติดต่องาน
สะดวก รวดเร็ว ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่
เน้ น การให้ บ ริการประชาชนเป็น หลัก สร้ างความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ มาติ ดต่อ และได้ จั ดทํ าคู่มือสําหรั บ
ประชาชนมีประเด็นสําคัญรายละเอียดกระบวนงานบริการที่จําแนกออกเป็น ๓ ส่วนราชการ ดังนี้

สํานักงานปลัด
งานทะเบียนพาณิชย์
๑. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
๑.๑ บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
๑.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
๑.๓ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย
๑.๔ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด
๑.๕ บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด
โดยบุคคลตาม ๑.๑-๑.๒ ต้องประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นพาณิชย์กิจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์กําหนดตาม ๒

๒. กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๒.๑ บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่มาตั้ งสํ านั กงานสาขาในประเทศไทย ตาม ๑.๑-๑.๓ ซึ่ งประกอบกิ จ การดั งต่อไปนี้ ต้ องจด
ทะเบียนพาณิชย์
(๑) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
(๒) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขาย
ได้เป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาท ขึ้นไป

-๕(๓) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทาการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่า อย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็
ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาท ขึ้นไป
(๔) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ
ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้า
ที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ ๕๐๐ บาท ขึ้นไป
(๕) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจาทาง การขนส่งโดย
รถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจาทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้
กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน
การทาโรงรับจํานา และการทําโรงแรม
(๖) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(๗) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(๘) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(๙) บริการอินเทอร์เน็ต
(๑๐) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๑๑) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(๑๒) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(๑๓) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(๑๔) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
(๑๕) การให้บริการตู้เพลง
(๑๗) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
๒.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตาม ๑.๔๑.๕ ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(๑) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(๒) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

-๖(๓) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต
(๔) บริการอินเทอร์เน็ต
(๕) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(๖) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(๗) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(๘) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(๙) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
(๑๐) การให้บริการตู้เพลง
(๑๑) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
***กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชย์กิจเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้ง
สานักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้าที่ดําเนินการนั้นต้องได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ หากเป็นกิจการค้าที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้
ประกอบพาณิชย์กิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์***

๓. พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
๓.๑ การค้าเร่ การค้าแผงลอย
๓.๒ พาณิชยกิจเพื่อการบํารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
๓.๓ พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
๓.๔ พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
๓.๕ พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
๓.๖ พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.๑๔๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕
ผู้ประกอบการที่มีร้านค้าเป็นของตนเอง หากมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนพาณิชย์เกี่ยวกับการขาย
สินค้าประเภทต่างๆ สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
๑. จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
๒. จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการ
๓. จดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชย์กิจ

-๗๔. จดทะเบียนพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล
๕. จดทะเบียนขาซีดี ( ประเภทลิขสิทธิ์ )
๖. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๗. จดทะเบียนพาณิชย์ข้ามจังหวัด
๘. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีชารุด หรือสูญหาย
๙. การรับรองสาเนาเอกสาร
๑๐. การตรวจสอบเอกสาร
๑๑. การออกหนังสือรับรองใบทะเบียนพาณิชย์

๔. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. ในกรณีที่เช่าบ้านผู้อื่นเป็นสถานที่ตั้งร้านค้า ต้องมี
๓.๑ หนังสือยินยอมเจ้าบ้าน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ บัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. แผนที่ตั้งร้าน
จํานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบกํากับภาษี (ถ้ามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ กรณีที่
- จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายงาน หรือจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบ
พาณิชย์การ(ให้นําใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับจริงมาด้วย)
- จดทะเบียนขายซีดี ต้องมีหนังสืออนุญาตให้เป็นตัวแทนจาหน่าย มาด้วย
- กรณีเช่าร้านเป็นสถานที่ประกอบการจะต้องแนบหนังสือสัญญาเช่าและหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่า
รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรดคลิก)
* ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ http://www.banpet.go.th
/แบบฟอร์มติดต่อราชการ/ทะเบียนพาณิชย์ หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โทร ๐๔๔-๐๕๖๓๑๖

๕. สถานที่จดทะเบียน
งานทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โทร ๐๔๔-๐๕๖๓๑๖ ในวันเวลาราชการ

-๘๖. กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
๖.๑ จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ
๖.๒ การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม
(๑) ต้องจดทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๖.๓ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชย์กิจ
๖.๔ ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสูญหาย

๗. หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
๗.๑ ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแต่กรณี
๗.๒ ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย
๗.๓ ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสํานักงานแห่งใหญ่และสํานักงานสาขา
โดย เปิดเผยภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและ
ชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นสํานักงาน
สาขาจะต้องมีคําว่า "สาขา" ไว้ด้วย
๗.๔ ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคําสั่งของนายทะเบียน
๗.๕ ต้องอํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทาการตรวจสอบใน
สํานักงานของผู้ประกอบกิจการ

๘. บทกําหนดโทษ
๘.๑ ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคํา ไม่ยอมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท กรณีไม่จดทะเบียน
อันเป็นความผิด ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐๐ บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
๘.๒ ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคําร้องขอใบรับแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่
สํานักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทาป้ายชื่อ มีความผิดปรับ ไม่เกิน ๒๐๐ บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับ
อีกวันละไม่เกิน ๒๐ บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
๘.๓ ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทําการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียน

-๙พาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
๘.๔ ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบ พาณิชยกิจต่อไป
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจํา

๙. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
การขอดําเนิน การตาม พ.ร.บ. ทะเบี ยนพาณิ ชย์ ฯ จะต้ องเสีย ค่าธรรมเนียมตามประเภทของการ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
๙.๑ จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ๕๐ บาท
๙.๒ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ ๒๐ บาท
๙.๓ จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ๒๐ บาท
๙.๔ ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ ๓๐ บาท
๙.๕ ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ ๒๐ บาท
๙.๖ ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ ๓๐ บาท
(หนึ่งคําขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ประจําหน่วยงาน
โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร หรือ
ได้รับความเดือดร้อนจากประชาชนด้วยกันเอง หากเหตุดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล จะดําเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว สําหรับประชาชนที่ต้องการร้องทุกข์สามารถทําได้ ดังนี้
๑. ร้องทุกข์ด้วยวาจา
๒. ทําเป็นคําร้อง (ลายลักษณ์อักษร)

กฎหมายที่เกีย่ วข้องต่อการพิจารณา
๑. พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พ.ร.บ.สาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕
๓. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลฯ
๔. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เอกสารประกอบรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด

-๑๐๒. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด
๓. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ยื่นคําร้องได้ที่ : สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๔-๐๕๖๓๑๖

การขออนุญาตขอสร้างสถานีบริการน้ํามัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจตรา การรับแจ้ง และการอนุญาตประกอบ
กิจการน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทที่ ๑, ๒ และ ๓ ดังนี้

การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุม ประเภทที่ ๑
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ตรวจสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงของกิจการควบคุมประเภท
ที่ ๑ ได้แก่ ร้านค้ารายย่อยที่ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการได้ทันที แต่สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ใน
จํานวนที่จํากัด ดังนี้
(๑) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ไม่เกิน ๔๐ ลิตร
(๒) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร
(๓) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ไม่กิน ๔๕๔ ลิตร

การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา กิจการควบคุม ประเภทที่ ๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับแจ้งการประกอบกิจการและ การตรวจตราสถานที่เก็บรักษา
น้ํามั น เชื้ อเพลิงของกิจ การควบคุ มประเภทที่ ๒ ได้ แก่ โรงงานขนาดเล็ ก หรือสถานที่ เก็ บ รักษาน้ํ ามั น เพื่ อ
การเกษตร, ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก, ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน และสถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก ซึ่งเป็น
กิจการที่ผู้ประกอบกิจการสามารถดําเนินการได้โดย จะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน และจะต้อง
ปฏิบัติตามวิธีการ และขั้นตอนในการรับแจ้ง การประกอบกิจการ ดังนี้
(๑) ยื่นเอกสาร ธพ.น.๑ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจ้ง ธพ.น.๒
(๓) ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ให้ดําเนินการตามขั้นตอนในข้อ
(๑) - (๓)
ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ นําเอกสารต่างๆ ตาม ธพ.น.๑ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของ

-๑๑องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทําการตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจ้ง โดยดําเนินการดังต่อไปนี้
๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการประกอบกิจการแล้วให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง
ตามแบบ ธพ.น.๑ จากนั้น ให้ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น.๒ ในวันที่รับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้ง กรณี
ที่ปรากฏว่าการแจ้งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในวันที่ได้รับแจ้งนั้น
เพื่อให้ผู้แจ้งนําไปแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะประกอบกิจการ
๒) หากตรวจพบว่า การแจ้งของผู้ประกอบกิจการไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อํานาจสั่งให้แก้ไขหนังสือแจ้งให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับคําสั่ง
๓) การเลิ กประกอบกิจ การ หรื อโอนกิ จการควบคุ มประเภทที่ ๒ ผู้ป ระกอบกิจ การต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้ดําเนินการดังกล่าว
รายละเอียดความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สําหรับสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กในชุมชน มีดังต่อไปนี้

๑) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค. ลักษณะที่ ๑ (ปั้มถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)
 ลักษณะและความปลอดภัย
- ห้ามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
- การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย มีบริเวณ
ชัดเจน ไม่ติดกับอาคารพักอาศัย
- ทางเข้า-ออกสถานีบริการ ต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมทางจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเส้นทาง
สายนั้น
- บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีท่อ หรือรางระบายน้ํา พร้อมบ่อพักน้ําให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลมีความสะอาดเรียบร้อย และไม่นําสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องมากองไว้
 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- บริเวณตู้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุ
๖.๘ กิโลกรัม จํานวน ๑ เครื่อง
- บริเวณที่สูบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ให้มีป้ายเตือนถาวรที่มีข้อความ

-๑๒-

๒) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง. (ปัม๊ หลอดแก้วมือหมุน)
 ลักษณะและความปลอดภัย
- ถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บไว้ในอาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เฉพาะอาคารเก็บต้องห่างจากอาคารอื่น เตา
ไฟ หรือที่ทําการหุงต้ม ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรโดยรอบ
- ผนัง พื้น หลังคาและเพดานของอาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงต้องก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และมีความ
มั่นคงแข็งแรง
- บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง มีความสะอาดเรียบร้อย และไม่นําสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องมากองไว้
 การถ่ายหรือสูบน้ํามันเชื้อเพลิง
- การถ่ายหรือสูบน้ํามันเชื้อเพลิงขวดน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกระป๋องน้ํามันเชื้อเพลิงต้องมีภาชนะรองรับ
ซึ่งทําด้วยเหล็กหรือโลหะอย่างอื่น และต้องมีขนาดใหญ่กว่าขวดหรือกระป๋อง ไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร
- ขอบโดยรอบ ของภาชนะรองรับ สูงไม่ต่ํากว่า ๑๐ เซนติเมตร และต้อง ไม่รั่ว
- การถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับไว้ขายลงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ห้ามใช้เครื่องสูบน้ํา ให้ใช้เครื่องสูบ
น้ํามันเฉพาะ (Totally Enclose)
 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ํายาดับเพลิง ขนาด
บรรจุ ๖.๘ กิโลกรัมจํานวน ๑ เครื่อง
- มีทรายไว้สําหรับดับเพลิงในอัตราส่วน ทราย ๔๐ ลิตร ต่อน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ๒๐๐ ลิตร
เก็บไว้ในที่ใกล้หยิบได้สะดวก
- บริเวณที่สูบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ให้มีป้ายเตือนถาวรที่มีข้อความ (ดับเครื่องยนต์ ห้ามสูบบุหรี่ ห้าม
ก่อประกายไฟ)

-๑๓-

 การเคลื่อนย้ายถังน้ํามันเชื้อเพลิง
- การขนย้ายถังน้ํามันเชื้อเพลิงลงจากรถบรรทุกโดยใช้คน ควรมีอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้าย เช่น
ใช้สะพานไม้คู่ยึดติดกัน พาดโดยให้มีความชันน้อยที่สุดเพื่อลดแรงกระแทกและควรมีแผ่นยางหรือวัสดุที่มี
ความนิ่มรองด้านล่าง
- ไม่ควรกลิ้งถังไปบนพื้นขรุขระและมีเศษก้อนหิน เพราะจะทําให้ถังรั่วได้
 ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง
- ขวดน้ํามันเชื้อเพลิง ทําด้วยแก้วบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ได้ไม่เกิน ๐.๕ ลิตร หรือบรรจุ
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟน้อยได้ไม่เกิน ๑ ลิตร
- กระป๋องน้ํามันเชื้อเพลิงทําด้วยภาชนะเหล็กเคลือบดีบุก ใช้สําหรับบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟ
ปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ได้ไม่เกิน ๒๐ ลิตรทําด้วยพลาสติกใช้สําหรับบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
ได้ไม่เกิน ๔ ลิตรหรือบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ได้ไม่เกิน ๒๐ ลิตร

ลักษณะและความปลอดภัย
๓) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ. ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางน้ําขนาด
เล็ก)
 - ห้ามเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
- การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้
ในถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน หรือถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก
- บริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง มีความสะอาดเรียบร้อย และไม่นําสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องมากองไว้
- โป๊ะเหล็ก จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางน้ําและพาณิชย์นาวี (กรมเจ้าท่า)
 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- บริเวณตู้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ํายาดับเพลิง ขนาดบรรจุ
๖.๘ กิโลกรัม จํานวน ๑ เครื่อง

-๑๔- บริเวณที่สูบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ให้มีป้ายเตือนถาวร ที่มีข้อความ (ดับเครื่องยนต์ ห้ามสูบบุหรี่ ห้าม
ก่อประกายไฟ)

การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรา กิจการควบคุม ประเภทที่ ๓
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่อนุญาตให้ประกอบกิจการ และ การตรวจตรากิจการควบคุม
ประเภทที่ ๓ ได้แก่ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงบนถนนใหญ่, สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กในซอย,
ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ่ และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทางน้ําขนาดใหญ่เก็บน้ํามันดีเซลหรือน้ํามัน
เบนซิน ซึ่งเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้ โดยให้ยื่นคําขออนุญาต
พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามแบบ ธพ.น. ๓
ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การอนุญาตประกอบกิจการจะเป็นการดําเนินการร่วมกับสํานักงานพลังงานภูมิภาค สําหรับการตรวจ
ตราเกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัยให้ใช้แนวทางของกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยอนุโลม
ทั้งนี้รายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ดังนี้

๑. การอนุญาตก่อสร้าง
๑.๑ การเห็นชอบให้ทําการก่อสร้าง
๑) การรับเรื่องขออนุญาต อปท.ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน การยื่นเรื่อง
๒) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต อปท.แจ้งนัดหมายกับสํานักงานพลังงานภูมิภาคเพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบสถานที่ และลงบันทึกร่วมกัน เมื่อตรวจสถานที่ถูกต้องแล้ว อปท.แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมส่ง
เรื่องราวการขออนุญาตพร้อมแบบก่อสร้าง และรายการคํานวณทั้งหมดให้สํานักงานพลังงานภูมิภาค เพื่อ
ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
๓) สํานักงานพลังงานภูมิภาคตรวจสอบแบบแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการคํานวณเมื่อได้
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สํานักงานพลังงานภูมิภาคจะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบให้ทําการก่อสร้างให้ผู้ขออนุญาต
ทราบ

-๑๕๑.๒ การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
๑) เมื่อ อปท.ได้รับการแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย จากผู้ขออนุญาตที่ได้ติดตั้งถัง
ระบบท่อและอุปกรณ์แล้วให้แจ้งสํานักงานพลังงานภูมิภาคทราบภายใน ๓ วัน
๒) สํ า นั ก งานพลั ง งานภู มิ ภ าค ตรวจสอบและทดสอบถั ง ระบบท่ อ และอุ ป กรณ์ น้ํ า มั น
เชื้อเพลิง เมื่อได้ตรวจสอบและทดสอบแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อ
แจ้งผลต่อไปยังผู้ขออนุญาต

๑.๓ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
๑) อปท.รับแจ้งการขอรับใบอนุญาตจากผู้ขออนุญาตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
๒) อปท.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขออนุญาต
๓) อปท.ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอื่นๆ และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
๔) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสําเนาใบอนุญาตให้สํานักงาน
พลังงานภูมิภาคทราบภายใน ๕ วัน เพื่อเป็นหลักฐาน

๒. การอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ
ดําเนินการทํานองเดียวกันกับข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๓ โดยอนุโลมหากไม่มี การเปลี่ยนแปลงถึงเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และอุปกรณ์ไม่ต้องดําเนินการตามข้อ ๑.๒

๓. การต่ออายุใบอนุญาต
๑) อปท.รับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต
๒) อปท.ออกใบอนุญาตต่ออายุ
- ในการออกใบอนุญาตต่ออายุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําหลักฐานบันทึกผลการตรวจตรา
สถานที่ประกอบกิจการน้ํามันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วว่าถูกต้องตามเกณฑ์ที่กําหนดไม่เกิน ๖ เดือนก่อน
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ มาเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ
- พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
- เมื่อได้ออกใบอนุญาตต่ออายุแล้ว ให้ อปท.ส่งสําเนาใบอนุญาตต่ออายุให้สํานักงานพลังงานภูมิภาค
ทราบภายใน ๑๕ วันเพื่อเป็นหลักฐาน

๔. การโอนใบอนุญาต
๑) การรับเรื่องขอโอนใบอนุญาต
- อปท.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
๒) การออกใบอนุญาต

-๑๖- อปท.พิจารณาออกใบอนุญาตแล้วให้ส่งสําเนาใบอนุญาตใบโอนให้สานักงานพลังงานภูมิภาคทราบ
ภายใน ๒ วันเป็นหลักฐาน

๕.การตรวจตรา
- อปท.ร่วมกับสํานักงานพลักงานภูมิภาคตรวจตราร่วมกันโดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจที่สํานักงาน
พลังงานภูมิภาคกําหนด

๖.ทดสอบและตรวจสอบถังน้ํามันเชื้อเพลิงระบบท่อและอุปกรณ์เมื่อครบวาระ
- ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ต้องแจ้งทดสอบระบบความปลอดภัย
- อปท.ดําเนินการตามข้อ ๑.๒

เอกสารประกอบการรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
๑. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)
๒. หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติที่ออกให้
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
๓. สําเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง
(กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
๔. สําเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน น.ส.๓, น.ส.๓ก, ส.ค.๑ เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ
๕. สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิ์ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบ กิจกรรมควบคุมประเภทที่ ๒
๖. สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ขออนุญาตทําทางเชื่อมระหว่างบริเวณ
ที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสําหรับยานพาหนะเข้า – ออก
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจําหน่ายหรือขาย หรือสําเนาหนังสืออนุญาต
พร้ อ มด้ ว ยสํ า เนาแผนผั ง บริ เ วณที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ทํ า สิ่ ง ล่ ว งล้ํ า ลํ า น้ํ า จากเจ้ า หน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบถนน
สาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลําน้ําสายนั้น
๗. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี
๕๐ เมตร
จํานวน ๓ ชุด
๘. แผนผังของสถานที่ประกอบกิจการ จํานวน ๓ ชุด
๙. แบบก่อสร้างถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ จํานวน ๓ ชุด
๑๐. รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ จํานวน ๑ ชุด

-๑๗๑๑. หนังสือรับรองจากวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คํานวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย
และระบบควบคุมมลพิษของถังน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และเป็นผู้ได้รับ
อนุ ญาตประกอบวิ ช าชี พวิ ศวกรรมควบคุ ม ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ช าชี พวิ ศวกรรม พร้ อมทั้ งแนบภาพถ่ า ย
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จํานวน ๑ ฉบับ

เอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
๓. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ

เอกสารสิทธิการใช้ที่ดิน
๑. เอกสารแสดงสิทธิในการใช้ที่ดินโฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ก ส.ค.๑ อื่นๆ
๒. สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน หรือหนังสือ
ยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว
๓. หนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกกหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือจากโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด แล้วแต่กรณี (กรณีอยู่ในพื้นที่บังคับตามกฎหมายดังกล่าว)
๔. สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทําทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง
หรือถนนส่วนบุคคล หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งล้าลาน้า
(ให้นํามายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)

เอกสารด้านเทคนิคของสถานประกอบการ
๑. แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ํามัน
เชื้อเพลิง ระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปื้อนน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบอุปกรณ์นิรภัย ระบบไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ จํานวน ๓ ชุด แล้วแต่กรณี
๒. รายการคํานวณความมั่งคงแข็งแรง จํานวน ๑ ชุด
๓. หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน ๑ ฉบับ
หรือสําเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่ปรึกษา ในการออกแบบสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จากกรมธุรกิจพลังงาน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. เอกสารอื่นๆ

-๑๘เอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๑. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
๒. ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๓. เอกสารอื่นๆ
ยื่นแบบได้ที่ : สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๔-๐๕๖๓๑๖

กองสวัสดิการสังคม
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรจะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายในเดือนพฤศจิกาย
นของทุกปี เงินที่ได้รับเป็นอัตราขั้นบันได คือ
อายุ ๖๐-๖๙ ปี รับเดือนละ ๖๐๐ บาท
อายุ ๗๐-๗๙ ปี รับเดือนละ ๗๐๐ บาท
อายุ ๘๐-๘๙ ปี รับเดือนละ ๘๐๐ บาท
อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป รับเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
๑. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๒. มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่
๑ มกราคมของปีนั้น)
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา

หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสําเนา จํานวน ๑
ชุด
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด

-๑๙๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา สําหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินผ่านธนาคาร จํานวน ๑ ชุด
ยื่นคําร้องได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๔-๐๕๖๓๑๖

การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๕๓ การลงทะเบี ย นผู้ มีสิ ทธิ รั บ เงิ น เบี้ ย ความพิ ก าร ซึ่ งรายใหม่ ที่ ยั ง ไม่ เ คย
ลงทะเบียนมาก่อนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร และจะได้รับเบี้ย
พิการจากองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรในปีงบประมาณถัดไป ผู้พิการจะได้รับเงินเบี้ย ยังชีพฯ รายละ
๘๐๐ บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
๑. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตําบลบ้านเพชร และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
๒. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
๔. มีสัญชาติไทย

หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
๑. สําเนาทะเบียนบ้านคนพิการ จํานวน ๑ ชุด
๒. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ/สมุดคนพิการ จํานวน ๑ ชุด
๓. สมุดบัญชีเงินฝาก จํานวน ๑ ชุด
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคําขอแทนคนพิการ กรณีผู้พิการ
ไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอื่น (ผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่) ไป
ยื่นแทนได้ โดยให้แนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแทนด้วย

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๔-๐๕๖๓๑๖
การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
บุคคลที่จะขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ จะได้รับความช่วยเหลือคนละ ๕๐๐
บาท/เดือน

-๒๐คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ
๑. ต้องเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
๒. ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
๓. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตําบลบ้านเพชรจริง
๔. ต้องอาศัยอยู่ในเขตตําบลบ้านเพชรจริง
๕. ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น

หลักฐานการรับความช่วยเหลือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด
๓. ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ

กองคลัง
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นๆ เช่น ตึกแถว อาคาร ร้านค้า บ้านเช่า บริษัท ธนาคาร แฟลต อพาร์ทเม็นท์ อู่ซ่อมรถ โรงงาน
อัตราภาษีร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี ยื่นแบบชําระภายในเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี
หลักฐานที่นาไปแสดง
๑. สําเนาโฉนดที่ดิน น.ส.๓ ก หรือ สปก.๔ ๐๑
๒. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน
๔. ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
๕. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชําระภาษี)
ยื่นแบบได้ที่ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ในวันเวลาราชการ
โทร. ๐๔๔-๐๕๖๓๑

จัดเก็บภาษีป้าย
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายต้องยื่นภายในเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี กรณีมีการ
โอนย้ายให้ผู้รับโอนแจ้งต่อ อบต.บ้านเพชร ภายใน ๓๐ วัน

หลักฐานที่นําไปแสดง
๑. รูปถ่ายป้าย
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน

-๒๑๓. สําเนาบัตรประชาตัวประชาชน
๔. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชําระภาษี)
ยื่นแบบได้ที่ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ในวันเวลาราชการ
โทร. ๐๔๔-๐๕๖๓๑๖

จัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เจ้าของที่ดินไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายในเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ในกรณีที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดิน ต้องยื่นแบบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มี การเปลี่ยนแปลง

หลักฐานที่นําไปแสดง
๑. สาเนาโฉนดที่ดิน น.ส.๓ ก หรือ สปก.๔ ๐๑
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน
๓. สําเนาบัตรประชาตัวประชาชน
*** มีการให้บริการเคลื่อนที่ทุกปี ***
หรือ
ยื่นชําระได้ที่ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ในวันเวลาราชการ
โทร. ๐๔๔-๐๕๖๓๑๖
หมายเหตุ : เรื่องภาษีต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบเนื่องจากเป็นภาษีตัวใหม่

กองช่าง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อ
ดําเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบํารุง ซ่อม และจัดทําทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบก่อสร้าง
แก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน

๑. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานก่อสร้างและบูรณาการ
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ําา และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

-๒๒- งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ํา และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานธุรการประจําส่วนโยธา
- งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- งานจัดทําบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
- งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- งานเขียนแผนที่ต่างๆ
- งานจัดทําข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย
- งานตกแต่งสถานที่
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๓. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา
- งานซ่อมแซมบํารุงรักษา ไฟฟ้าและประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ํา
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๔. งานผังเมือง มีหน้าที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
- งานสํารวจและแผนที่
- งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
- งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด
- งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ในวันเวลาราชการ
โทร. ๐๔๔-๐๕๖๓๑๖

