คู่มือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตําบลคอนสาร
อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

คํานํา
ดวยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่มี
การอนุญาตตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)ใน
การยื่นคําขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมา
พร อ มกั บ คํ า ขอ และให นํ า คู มื อ สํ า หรั บ ประชาชนป ด ประกาศไว ณ สถานที่ ยื่ น คํ า ขอ และเผยแพร ท างสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร จึงไดจัดทําคูมือเลมนี้เพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลคอนสาร ซึ่งจะทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการแตละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบ
การบริ หารงานขององค การบริ หารส วนตํ าบลคอนสารได ซึ่ งถื อเป นการปฏิ บัติตามพระราชกฤษฎี ก าว าด วย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ
เลมนี้เปนประโยชนตอประชาชนและผูบริการตอไป

องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร

สารบัญ
- ขอมูลทั่วไป อบต. คอนสาร

หนา
๑

- งานบริการประชาชน
๑. งานการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่

๖

๒. งานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๘

๓. งานการจัดเก็บภาษีปาย

๑๐

๔. งานการจดทะเบียนพาณิชย

๑๓

๕. งานการขออนุญาตติดตั้งประปา

๑๖

๖. งานการขออนุญาตกอสรางอาคาร

๑๗

๗. งานการขอสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค

๒๐

๘. งานการขอความชวยเหลือสาธารณภัย

๒๑

๙. งานการรับแจงเรื่องราวรองทุกข

๒๒

๑๐. งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

๒๓

๑๑. งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

๒๔

๑๒. งานการขออนุญาตจําหนายสินคาในพื้นที่หรือทางสาธารณะ

๓๕

๑๓. งานการรับแจงขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส

๓๗

๑๔. งานการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

๓๙

๑๕. งานการบริการขอมูลขาวสาร

๔๑

๑๖. งานการขุดดินและถมดิน

๔๒

ภาคผนวก
ตัวอยางแบบคํารองและการกรอกแบบคํารอง

-๑-

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
๑. โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล
โครงสรางและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคอนสาร แบงเปน ๒ ฝาย คือ
๑. สภาองคการบริหารสวนตําบล
๒. นายกองคการบริหารสวนตําบล
สภาองคการบริหารสวนตําบล
สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนในหมูบานละ ๆ ๒ คน โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระดํารงตําแหนง ๔ ป
สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) พิ จารณาและให ความเห็ นชอบร างข อ บั ญญั ติองค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบล ร างข อบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป
นายกองคการบริหารสวนตําบล อาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลไดไมเกินสองคน
และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลไดหนึ่งคน
นายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับ
ทางราชการ
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น

-๒๒. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน ดังนี้
มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ
จําเปนและสมควร
มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๓) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(๑๒) การทองเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

-๓มาตรา ๑๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การสงเสริมการกีฬา
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สถานที่อื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและ ทรัพยสิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด

-๔๓. โครงสรางการจัดแบงสวนราชการและการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
การจัดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลคอนสาร ประกอบดวย
๑. สํานักปลัด
มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานวางแผนอัตรากําลัง งานกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน งานบรรจุ แตงตั้งการเลื่อนระดับ
งานโอน ยาย งานทะเบียนประวัติและบัตร งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ งานดํ า เนิ น การทางวิ นั ย งานเกี่ ย วกั บ การออกจากราชการ งานเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ และประกาศเกียรติคุณ งานธุรการ งานสารบรรณกลาง งานรัฐพิธี พิธีการตาง ๆ งาน
ประชาสัมพันธหนวยงาน งานรับรอง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานดานนิติการ
และดําเนินคดี งานเกี่ยวกับตราขอบัญญัติ ระเบียบของหนวยงาน งานเกี่ยวกับขอมูลขาวสารงานเกี่ยวกับเรื่องราว
รองทุกข งานเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล งานเกี่ยวกับการ
ประชุมกรรมการตาง ๆ งานสิทธิสวัสดิการ ทะเบียนประวัติ การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
งานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน งานสงเสริมประชาธิปไตย งานเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล งานจัดทําระบบขอมูล
(ศูนยขอมูล) งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/รายจายเพิ่มเติม งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน
ตาง ๆ งานโครงการตามพระราชดําริ งานการจัดการสิ่งแวดลอม งานประสานหนวยงานตาง ๆ ราชการที่มิได
กําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใด งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
๒. สวนการคลัง
มีหัวหนาสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเบิกจาย รับ นําสง เก็บ
รักษาเงิ นและเอกสารทางการเงิ น งานเกี่ ยวกั บการตรวจสอบเอกสารการเบิ กจายและอนุมัติฎี กา งานเกี่ยวกั บ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และเงินอื่น ๆ งานคําขอเบิกเงิน สวัสดิการตาง ๆ งานจัดทําบัญชี งานทะเบียนคุม
รายได รายจายทุกประเภทและจัดทําทะเบียนคุมเงิน งานจัดทํางบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิน งบ
หนี้ สิน-เจ าหนี้ และเงิ นสะสมประจํ าเดื อนประจํ าป งานจั ดทํ าข อมู ลสถิ ติการคลั ง งานควบคุ มการเบิ กจ ายเงิ น
งบประมาณ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ งานเกี่ยวกับการซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุ งานจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ
หรือทรัพยสิน งานการควบคุมรับ จายพัสดุ งานตรวจสอบการรับ จายพัสดุประจําป งานเกี่ยวของกับทรัพยสิน งาน
จัดเก็บภาษีงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
๓. สวนโยธา
มี หัวหน าส วนโยธาองค การบริ หารส วนตํ าบลเป นผู บังคั บบั ญชา และรั บผิ ดชอบในการปฏิ บัติ
ราชการของกองโยธาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสํารวจและจัดทําโครงการ งาน
ออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการกอสราง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตาง ๆ งานการควบคุม
อาคาร งานจัดทําแผนที่และแผนผังตาง ๆ งานประมาณการโครงการตาง ๆ งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ผลงานของสวนโยธา งานกําหนดราคากลางของวัสดุและงานตาง ๆ ของทองถิ่น งานวางแผนการปฏิบัติงานการ
กอสรางและซอมบํารุง งานควบคุมการกอสราง งานคุมการซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานเกี่ยวกับ
การสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระบายน้ํา งานสนามกีฬาองคการบริหาร
สวนตําบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย

-๕๔. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บุคลากรรักษาราชการแทนหัวหนาการศึกษาฯ เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสงเสริมการกีฬา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น งานสงเสริมการศึกษา
งานสังคมสงเคราะห งานหองสมุดประชาชน งานอื่น ๆที่เกี่ยวของและไดรบั มอบหมาย
๕. สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรักษาราชการแทนหัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานใหบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนยบริการสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและ
บําบัดโรค การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบําบัดน้ําเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ปองกัน
และบําบัดยาเสพติด งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
๖. สวนสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนหัวหนาสวนสวัสดิการสังคม เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในงาน
ดานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การ
สงเสริมการกีฬา การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น กิจกรรมทาง
ศาสนา งานหองสมุด งานสวนสาธารณะ การใหคําปรึกษา แนะนํา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
รวมถึงการปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งานคืองานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย
๗. สวนสงเสริมการเกษตร
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรักษาราชการแทนหัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร เปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติทางการศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร เชน การเพาะปลูก
การปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ ตานทานโรค และศัตรูพืช การวิเคราะหดิน การจัดการและรักษา
มาตรฐานพันธุพืชการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อควบคุมพันธุพืช วัตถุมีพิษและปุยเคมี การใหคําปรึกษาแนะนํา ปรึกษา
ในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนการชวยดูแลอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการ
ปฏิบัติการในหองทดลอง การดําเนินการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตรตางๆ
กําหนดนโยบายวางแผนงานการดํ าเนินงานวิชาการเกษตร ตามแผนการวัดและการประเมินผลการดําเนินงาน
การเกษตร กําหนดระเบียบและวิธีการดานนิเทศควบคุมติดตามและประเมินผลดานการเกษตร จัดสวน สอน
และอบรมดานวิชาการเกษตร จัดประชุม การเผยแพรกิจการการเกษตร แนะแนววิชาการเกษตร และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
๑. พนักงานสวนตําบล
จํานวน
๑๐ คน
๒. ลูกจางประจํา
จํานวน
๒ คน
๓. พนักงานจาง ตามภารกิจ
จํานวน
๑๐ คน
๔. พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
๑ คน
รวมทั้งสิ้น
๒๓ คน

-๖-

คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี
อัตราภาษีบํารุงทองที่ ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก ที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ตอง
เสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย โดยไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการ
ยกเวนภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นเอกสาร
(ระยะเวลา ๑ นาที)
๒. ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา ๒ นาที)
๓. ออกใบเสร็จ
(ระยะเวลา ๒ นาที)

หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๕ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีชําระปกติ
๑. ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา

จํานวน ๑ ฉบับ

-๗กรณีการประเมินใหม
๑. สําเนาทะเบียนบาน
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓. สําเนาเอกสารสิทธิ์
๔. สําเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

กรณีเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน
๑. สําเนาใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา
๒. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

คาธรรมเนียม
อัตราภาษี
๑. อัตราภาษีบํารุงทองที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน ๓๔ อัตรา
๒. ราคาปานกลางที่ดินเกินไรละ ๓๐,๐๐๐ บาทใหเสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก
เสียภาษี ๗๐ บาท
๓. สวนที่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ตอ ๒๕ บาท
๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุก
- เสียกึ่งอัตรา
- ดวยตนเอง ไมเกินไรละ ๕ บาท
- ที่ดินวางเปลา เสียเพิ่ม ๑ เทา
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท : ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http://www.khonsanlocal.net

-๘คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ประเภททรัพยสินที่ตองเสียภาษี ไดแก อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ กับที่ดินตอเนื่องตอเนื่อง ซึ่งใชปลูกสราง
อาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชประโยชนไปดวยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนั้น ๆ ซึ่ง
เจาของกรรมสิทธิ์ไดนําทรัพยสินดังกลาวออกหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากการอยูอาศัยของตนเองโดย
ปกติหรือนําไปใหผูอื่นใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นเอกสาร
(ระยะเวลา ๑ นาที)
๒. ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา ๒ นาที)
๓. ออกใบเสร็จ
(ระยะเวลา ๒ นาที)
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๕ นาที

หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง

-๙-

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
กรณีโรงเรือนรายเกา
ใหยื่นแบบแจงรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.๒) พรอมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
กรณีโรงเรือนรายใหม
๑. สําเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
๒. สําเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาใหที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
๓. หลักฐานการเปดดําเนินกิจการ เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย
๔. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน/บริษัท
๕. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน
๖. สัญญาเชาบาน
๗. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเองพรอมติดอากรแสตมป
คาธรรมเนียม
อัตราภาษี
อัตราภาษีใหเสียในอัตรารอยละสิบสองจุดหาของคารายป
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๑๐ คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การจัดเก็บภาษีปาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ คําขอ
ปายที่ตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือ ประกอบกิจการ
อื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก
หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นเอกสาร
(ระยะเวลา ๑ นาที)
๒. ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา ๒ นาที)
๓. ออกใบเสร็จ
(ระยะเวลา ๒ นาที)
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิน้ ไมเกิน ๕ นาที

หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง

- ๑๑ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
กรณีปายรายเกา
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายครั้งกอน
กรณีปายทีต่ ิดตั้งใหม
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
๔. หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท
๕. ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

คาธรรมเนียม
อัตราภาษี
๑. การคํานวณพื้นที่ปาย อัตราคาภาษีปาย และการคํานวณภาษีปาย
๑.๑ การคํานวณพื้นที่ปาย
๑.๑.๑ ปายที่มีขอบเขตกําหนดได

๑.๑.๒ ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได
ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตเพื่อกําหนด สวนกวางที่สุด
ยาวที่สุด แลวคํานวณตาม ๑.๑.๑
๑.๑.๓ คํานวณพื้นที่เปนตารางเซนติเมตร
๑.๒ อัตราภาษีปาย แบงเปน ๓ อัตรา ดังนี้

- ๑๒ การคํานวณภาษีปาย ใหคํานวณโดยนําพื้นที่ปายคูณดวยอัตราภาษีปาย เชน ปายที่ตองเสียภาษี มีพนื้ ที่ ๑๐,๐๐๐
ตารางเซนติเมตร เปนปายประเภทที่ ๒ ปายนี้เสียภาษี ดังนี้
๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เทากับ ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐)
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

- ๑๓ คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การจดทะเบียนพาณิชย
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ได ถ า ยโอนภารกิ จ งานจดทะเบี ย นพาณิ ชย ต ามพระราชบั ญญั ติ ท ะเบี ย นพาณิ ชย
พ.ศ. ๒๔๙๙ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแตเดือน มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนไป โดยให อบต. รับ
จดทะเบียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย
ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และผูประกอบการสามารถนําหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยไปใช
การทําธุรกรรมไดองคการบริหารสวนตําบลคอนสารไดเปดใหบริการแก ผูประกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจด
ทะเบียนพาณิชยได ณ องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. ผูประกอบการพาณิชยยื่นคําขอและกรอกขอมูล(แบบ ท.พ.) ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๓. นายทะเบียนพิจารณาคําขอและจดทะเบียนพาณิชย
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๔. ชําระเงินคาธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย
๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๒๕ นาที

สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง
สวนการคลัง

- ๑๔ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) เอกสารที่ใช ไดแก
1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
3) สําเนาทะเบียนบาน
4) กรณีผูประกอบการมิไดเปนเจาบาน ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือใหความยินยอมใชสถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบานหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาสัญญาเชา
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบานเจาของสถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
5) กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป ๑๐ บาท
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
จํานวน ๑ ฉบับ
6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก วีดที ัศน แผนวีดีทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดี
7) ทัศนระบบดีจีทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ตองมีสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนาย
หรือใหเชา จากเจาของลิขสิทธิ์
8) กรณีจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองมี แบบฟอรมเอกสารแนบทาย แบบ ทพ.
จดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช ไดแก
๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
จํานวน ๑ ชุด
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔) กรณีเปลี่ยนแปลงแกไขที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือใหความยินยอมใชสถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบานหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาสัญญาเชา
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบานเจาของสถานที่
จํานวน ๑ ฉบับ
๕) กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
๑๐ บาท
จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
จํานวน ๑ ฉบับ
๖) ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.๐๔๐๓)
จํานวน ๑ ฉบับ
จดทะเบียนพาณิชย (เลิก) เอกสารที่ใช ไดแก
๑) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาทะเบียนบาน

- ๑๕ ๔) ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.๐๔๐๓)
๕) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจถึงแกกรรม

จํานวน ๑ ฉบับ

- สําเนาใบมรณบัตร
- สําเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาท
๖) กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
๑๐ บาท
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

คาธรรมเนียม
๑. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บ ๕๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ ๒๐ บาท
๓. คาธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ ๒๐ บาท
๔. คาธรรมเนียมการขอใหออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ ๓๐ บาท
๕. ค าธรรมเนี ยมการขอตรวจดู เ อกสารเกี่ ยวกั บการจดทะเบี ยนพาณิ ชย ของผู ประกอบพาณิ ชย กิจรายหนึ่ ง
เรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท
๖. คาธรรมเนี ยมการคั ดสํ าเนาและรั บรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิ ชย เรี ยกเก็บ ฉบั บละ
๓๐ บาท

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

- ๑๖ คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การขออนุญาตติดตั้งประปา
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. รับเอกสารขออนุญาตติดตั้งประปา
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓. เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
๔. ดําเนินการติดตั้งประปา
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. แบบขออนุญาตใชน้ําประปา
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓. สําเนาทะเบียนบาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๔. งานประปา สวนโยธา

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม - บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

- ๑๗ คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การขออนุญาตกอสรางอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การกอสราง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนยาย และการใชสอยอาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลตอง
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลเสียกอน จึงจะดําเนินการได ทั้งนี้เพราะองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
ควบคุมเพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชนของผูอยูอาศัยในอาคาร
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคําขออนุญาต ตามแบบ ข.๑
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต
๔. ออกใบอนุญาต/ชําระคาธรรมเนียม
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑๕ วัน/ราย

หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. งานกอสราง สวนโยธา
๒. งานกอสราง สวนโยธา
๓. งานกอสราง สวนโยธา
๔. งานกอสราง สวนโยธา

- ๑๘ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. แบบฟอรมคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (ข.๑)
จํานวน ๑ ชุด
๒. กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
จํานวน ๑ ชุด
๓. กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน
จํานวน ๑ ชุด
๔. สําเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหนาขนาดเทาฉบับจริง
จํานวน ๑ ชุด
๕. กรณีผูขออนุญาตกอสรางอาคารในที่ดินบุคคลอื่น
- หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารในที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
๖. กรณีกอสรางอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินตางเจาของ)
- หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต
จํานวน ๑ ชุด
๗. กรณีเจาของอาคารไมไดมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง
- หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
จํานวน ๑ ฉบับ
(บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล ๓๐ บาท)
๘. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารที่มี
ลักษณะ / ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
จํานวน ๑ ฉบับ
๙. สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๐.รายการคํานวณโครงสราง ( กรณีอาคารมีพื้นที่ใชสอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)
จํานวน ๑ ชุด
๑๑.หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม(กรณีเขาขายองควบคุมตามกฎกระทรวง) จํานวน ๑ ฉบับ
๑๒.สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๓.แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน ๓ ชุด ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑๓.๑ รายการประกอบแบบ
๑๓.๒ แผนที่สังเขป
๑๓.๓ รูปแบบพื้น
๑๓.๔ รูปดาน ๔ ดาน
๑๓.๕ รูปตัด ๒ ดาน
๑๓.๖ รูปทรงหลังคา
๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก
๑๓.๘ รูปขยายสวนตางๆ ของโครงสราง (คาน,เสา,ฐานราก)
๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟา, สุขาภิบาล
๑๓.๑๐ รายการคํานวณ (กรณีเปนอาคาร ๒ ชั้นขึ้นไป)

- ๑๙ –
คาธรรมเนียม
๑.ใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ฉบับละ
๒๐ บาท
๒.ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารบานเรือน
ฉบับละ
๑๐ บาท
๓.ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบานเรือน
ฉบับละ
๑๐ บาท
๔.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารบานเรือน
ฉบับละ
๒๐ บาท
๕.ใบรับรองอาคารบานเรือน
ฉบับละ
๑๐ บาท
๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
๕
บาท
๗.คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
- อาคารสูงไมเกิน ๒ ชั้น หรือสูงไมเกิน ๑๒ เมตร คาธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค
- อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แตไมเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แตไมเกิน ๑๕ เมตรคาธรรมเนียมในอัตรา
ตารางเมตรละ ๒ บาท
- อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร คาธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๔ บาท
- อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ําหนักน้ําหนักบรรทุกเกิน ๕๐ กก. ตอหนึ่งตารางเมตร คาธรรมเนียมในอัตรา
ตารางเมตรละ ๔ บาท
- พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ คาธรรมเนียม ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค
- ปายตารางเมตรละ ๔ บาท
- อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว หรือกําแพง เมตรละ ๑ บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

- ๒๐ คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การขอสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
วันจันทร ถึง วันศุกร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. ประชาชนยื่นคํารองตอเจาหนาที่
๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒. เจาหนาที่รับคํารองและเสนอผูบริหารพิจารณา
๒. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๓. ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
๓. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(ระยะเวลา ๕ นาที)
๔. เจาหนาที่ประสานไปยังหนวยงานที่มีรถบรรทุกน้ํา
๔. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อขอความรวมมือจัดสงน้ํา กรณีรถบรรทุกน้ําวาง
จะดําเนินการจัดสงน้ําไดทันที (กรณีไมมีรถฯของ อบต.เอง)
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)
๕. เสร็จสิ้นภารกิจรายงานใหผูบริหารทราบ
๕. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

- ๒๑ คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การขอความชวยเหลือสาธารณภัย
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ประชาชนยื่นคํารองตอเจาหนาที่
๒. เจาหนาที่รับคํารองและรายงานผูบ ริหารทราบทันที
เพื่อสั่งการ
๓. เจาหนาที่สํารวจความเสียหายเบื้องตน
๔. บรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนแกผูไดรับภัย
๕. รายงานอําเภอทราบเพื่อดําเนินการ

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๓. สวนโยธา
๔. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๕. ที่วาการอําเภอคอนสาร

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

- ๒๒ คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การรับแจงเรื่องราวรองทุกข
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
วันจันทร ถึง วันศุกร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. ประชาชนยื่นคํารองตอเจาหนาที่
๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(ระยะเวลา ๑ นาที)
หรือสวนที่เกี่ยวกับเรื่องรองทุกข
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริง
๒. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เรื่องราวรองทุกข
หรือสวนที่เกี่ยวกับเรื่องรองทุกข
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
๓. เจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหาร
๓. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
หรือสวนที่เกี่ยวกับเรื่องรองทุกข
๔. ผูบริหารพิจารณาเรื่องราวรองทุกขและสั่งการ
๔. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
หรือสวนที่เกี่ยวกับเรื่องรองทุกข
๕. เจาหนาที่แจงตอบรับผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ๕. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(ระยะเวลา ๑ วัน/ราย)
หรือสวนที่เกี่ยวกับเรื่องรองทุกข
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๗ วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

- ๒๓ งานที่ใหบริการ
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคําขอตรวจสอบคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน
๒. รายงานผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๗ วัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอ
๓. ตรวจสอบสถานที่ดําเนินการ
๔. ผูบริหารพิจารณาเรื่องราวรองทุกขและสั่งการ
(ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)
๕. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูยื่น
คําขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๒๐ วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
๔. ใบอนุญาตทําการคาจากสํานักทะเบียนการคา
๕. ใบอนุญาตหรือใบแจงประกอบกิจการโรงงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๓. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๔. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๔. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

-๒๔คาธรรมเนียม
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ลําดับที่
๑

๒
๓

๔
๕
๖
๗
๘

ประเภทการคา
๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. จํานวน ๕ ตัว ถึง ๙ ตัว
ข. จํานวน ตั้งแต ๑๐ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสุกร
ก. จํานวน ๑๕ - ๑๐๐ ตัว
ข. จํานวน ตั้งแต ๑๐๑ - ๒๐๐ ตัวขึ้นไป
ค. จํานวน ๒๐๑ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงหาน เปด ไก
ก. จํานวนตั้งแต ๖๐-๑๐๐ ตัว
ข. จํานวนตั้งแต ๑๐๑-๕๐๐ ตัว
ค. จํานวนตั้งแต ๕๐๑-๒,๐๐๐ ตัว
ง. จํานวนตั้งแต ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐ ตัว
จ. จํานวนตั้งแต ๕๐๐๑ ตัวขึ้นไป
การเลี้ยงสัตวน้ํา กระชังปลา สัตวเลี้อยคลาน บอหรือกระชังละ
การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ
การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานมตัวละ
การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใด อันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชน
ของกิจการนั้น จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือ
ทางออมหรือไมก็ตาม
๒. กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ที่ยังไมไดฟอก
การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค

๑๐๐
๒๐๐

-

๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐

-

๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๕๐
๑๐
๓,๐๐๐

-

๑๕๐

-

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

-

- ๒๕ ลําดับที่

ประเภทการคา

๙

การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว หนังสัตว เขาสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงมาขึ้นไป
ข. โดยใชเครื่องจักที่มีกําลังต่ํากวา ๕ แรงมาลงมา
ค. ไมใชเครื่องจักร
การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือ
พืช เพื่อเปนอาหารสัตว
ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงมาขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมาแตไมเกิน ๕ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงมา ลงมา
การสะสมหรือลางครั่ง
๓. กิจการที่เกี่ยวของกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
การผลิตเนย เนยเทียม
การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไต
ปลา เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
สัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑๐๐

-

๕๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๕๐๐

-

๒๐๐
๒๐๐

-

๒๐๐

-

๒๐๐

-

๒๐๐

-

๕๐๐
๒๐๐

-

- ๒๖ -

ลําดับที่

ประเภทการคา

๑๘

การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เตาฮวย
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอื่นใด
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด
ตางๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล (ยกเวนภายในครอบครัว)
การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
การคั่วกาแฟ
การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
การผลิตผงชูรส
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
การผลิตไฮศครีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
การประกอบกิจการหองเย็น แชเย็นอาหาร

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐

-
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๕๐๐

-

๕๐๐
๒๐๐
๒,๐๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐

-

๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐

-

- ๒๗ -

ลําดับที่
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๓๖

การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร และ
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมา ขึ้นไป
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง
การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักที่มีกําลัง ๕ แรงมาขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงมา ลงมา
การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอางตาง ๆ
การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวย เครื่องจักร
การสีขาวดวยเครื่องจักร
ก. ไมเกิน ๒๐ แรงมา
ข. เกิน ๒๐ แรงมา
การผลิตยาสูบ
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การเกี่ยว,นวด,สีขาวดวย
เครื่องจักร
การผลิต การสะสมปุย

๓๗
๓๘

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
๓๐๐
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๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
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-

๕๐๐
๑๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๒๐๐
๔๐๐

-

๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐
๕๐๐

-
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๕๐
๕๑

การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือ
เครื่องใชตางๆ
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน
ลําดับที่ ๕๒
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน
ลําดับที่ ๕๒
การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิล
หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน ลําดับที่ ๕๒
การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการในลําดับที่ ๕๒
ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงมาขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงมา ลงมา
การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน
สนิมยานยนต
การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
ก. จักรยานยนต
ข. รถยนต

๕๒

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
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-

๒๐๐

-

๕๐๐

-

๑,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-
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๓๐๐

-
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ประเภทการคา

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

การลาง การอัดฉีดรถยนต
การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
การปะ การเชื่อมยาง
การอัดผาเบรก ผาครัช
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม
การผลิตไมขีดไฟ
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทํา
คิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงมาขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงมา ลงมา
การประดิษฐไมหวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทา
สาร เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย
ก. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๕ แรงมาขึ้นไป
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แมไมเกิน ๕ แรงมา
ง. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๑ แรงมา ลงมา
การอบไม
การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
การผลิตกระดาษตาง ๆ
การเผาถานหรือการสะสมถาน
ก. ขายสง
ข. ขายปลีก
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน

๖๕
๖๖

๖๗

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

คาธรรมเนียมตอป
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สตางค
๕๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐
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-

๑,๐๐๐
๕๐๐
๒๐๐

-

๕๐๐
๒๐๐
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๓๐๐
๕๐๐

-
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๑๐๐

-
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-
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๗๗
๗๘

การประกอบกิจการมหรสพ
การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอ
เกะหรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลน
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือ
โดยวิธีอื่นใด เวนแตการให บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม รานอินเตอรเนต เกมสออนไลน
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
ก. การทอผาดวยเครื่องจักร
ข. การทอผาดวยกี่กระตุกเกิน ๑๐ กี่ขึ้นไป
ง. การทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕-๑๐ กี่
การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออื่น ๆ
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่น ๆ

๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

-

๒๐๐

-

๑,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒,๐๐๐

-

- ๓๑ ลําดับที่
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

๑๐๘

ประเภทการคา
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
ก. โดยใชเครื่องจักร
ข. โดยไมใชเครื่องจักร
การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. ๑-๓ ตัน
ข. ๓-๕ ตัน
ค. ๕ ตันขึ้นไป
การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
การผลิตชอลค ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอ
น้ํา เปนตน
การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
การผลิตกระดาษทราย
การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส
หรือสารตัวทําละลาย
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ หรือแกส
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลี่ยม ตาง ๆ
ก. แบบไมใชเครื่องจักร
ข. แบบใชเครื่องจักร
การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐๐

-

๒๐๐
๕๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๒๐๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

-

๕๐๐

-

๒๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

- ๓๒ ลําดับที่

ประเภทการคา

๑๐๙

การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับที่ ๕๘
ก. พนสีรถยนต
ข. พนสิ่งของอื่นนอกจากรถยนต
การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การโม การบดชัน
การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแหง
การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือ
พาหะนําโรค
การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรมีกําลัง ๕ แรงมาขึ้นไป
ข. เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา
ค. เครื่องจักรมีกําลัง ๑ แรงมา ลงมา
การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอีเลค
โทรนิคส อุปกรณไฟฟา
การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร

๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
๕๐๐
๒๐๐
๕๐๐

-

๒๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐

-

๕๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๓๐๐

-

๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐

-

๕๐๐
๒๐๐

-

- ๓๓ -

ลําดับที่

ประเภทการคา

๑๒๖

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐ ตารางวา
- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐ ตารางวา แตไมเกิน ๕๐ ตารางวา
- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน ๕๐ ตารางวา แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา
- พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา ขึ้นไป
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
การกอสราง ๑๐ แรงงานขึ้นไป

๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สตางค
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

-

- ๓๔ คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคําขอตรวจสอบคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน
๒. รายงานผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
๓. ตรวจสอบสถานที่ดําเนินการ
๔. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูยื่น
คําขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๓. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๔. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๒๐ วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑.กรณีขออนุญาต(รายใหม)
๑. บัตรประจําตัวสําเนาทะเบียนบานผูขอใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรองสําเนา)
๒. บัตรประจําตัวสําเนาทะเบียนบานผูจัดการหากไมใชบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต
(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบ)
๓. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ
(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย)
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทน
นิติบุคคล(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) หากผูขอเปนนิติบุคคล
๕. หลักฐานที่ใชแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ สามารถใชประกอบการนั้น
ไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย การควบคุมอาคาร
(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย)
๖. หนังสือมอบอํานาจ

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๓๕ ๒.กรณีขอตออายุใบอนุญาต
เอกสารประกอบ
๑. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหมในขอ(๑) ยกเวนหลักฐานการใชอาคารตาม
จํานวน ๑ ฉบับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๒. ใบอนุญาต
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.กรณีแจงเลิกกิจการ
เอกสารประกอบ
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต
จํานวน ๑ ฉบับ
(ถายเอกสารและรับรองสําเนาดวย)
๔.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนุญาต เชนเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจกรรมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
๕.กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย
เอกสารประกอบ
๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถามี) ที่ชํารุดในสาระสําคัญ
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. หลักฐานการแจงความ กรณีใบอนุญาตหาย
จํานวน ๑ ฉบับ
ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต หากมิไดชําระคาธรรมเนียม กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะตอง
ชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบ
คาธรรมเนียม
การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ประกอบกิจการ
ไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)
ลําดับ
รายการ
อัตราคาธรรมเนียม
หนวย
๑ พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
๒๐๐
บาท/ป
๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร
๓๐๐
บาท/ป
๓ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
๕๐๐
บาท/ป
๔ พื้นที่ประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๘๐๐
บาท/ป
๕ พื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๑,๐๐๐
บาท/ป
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ประกอบกิจการที่มีขนาด
เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป)
ลําดับ
รายการ
อัตราคาธรรมเนียม
หนวย
๑ พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
๒,๐๐๐
บาท/ป
๒ พื้นที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๓,๐๐๐
บาท/ป
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

- ๓๖ คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การขออนุญาตจําหนายสินคาในพื้นที่หรือทางสาธารณะ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคําขอตรวจสอบคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน
๒. รายงานผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
๓. ตรวจสอบสถานที่ดําเนินการ
๔. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูยื่น
คําขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๓. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๔. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๒๐ วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑.กรณีขออนุญาต(รายใหม)
- ขออนุญาตตั้งวางขายในจุดผอนผัน
- ขออนุญาตเรขาย
เอกสารประกอบ
๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวกไมสวมแวนตา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว
จํานวน ๓ รูป
ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย(ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับใบอนุญาต(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาทะเบียนบานของผูชวยจําหนาย
จํานวน ๑ ฉบับ
(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย)

- ๓๗ ๔. ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจําหนายสินคา(กรณีเรขายไมตองมีแผนที่)
๖. ใบอนุญาตใหขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

๒.กรณีแจงเลิกกิจการ
เอกสารประกอบ
๑.ใบอนุญาต
๒.บัตรสุขลักษณะประจําตัว
๓.บัตรประจําตัวหรือสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต
และผูชวยจําหนายสินคา(ถายเอกสารและรับรองสําเนาดวย)

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

๓.กรณีขอตออายุใบอนุญาต เชนเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
๔.กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาตเชนเดียวดับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในการขอ
อนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
คาธรรมเนียม
การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ลําดับ
รายการ
๑ ประเภทที่หนึ่ง: ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ป นับแตวันมที่ไดรับอนุญาต
๑.๑ พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๕ ตารางเมตร
๑.๒ พื้นที่ประกอบการตั้งแต ๖-๑๐ ตารางเมตร
๑.๓ พื้นที่ประกอบการตั้งแต ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๒ ประเภทที่สองและผูเรขาย: จําหนายสินคาในงานเทศกาลหรืองาน
นักขัตฤกษชั่วคราว มีอายุตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกิน
๕๐ วัน นับแตวันออกใบอนุญาต

อัตราคาธรรมเนียม

หนวย

๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐

บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http://โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒

- ๓๘ คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การรับแจงขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนสวัสดิการและสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ผูสูงอายุยื่นแบบขอขึ้นทะเบียนพรอมเอกสารประกอบ
(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติผูขอขึ้นทะเบียน
(ระยะเวลา ๑ วัน)
๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูพกิ าร และผูปวยเอดส
(ระยะเวลา ๕ วัน)
๔. นํารายชื่อผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
เสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ
(ระยะเวลา ๑ วัน)
๕. แจงรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินให สนง.ทองถิ่นจังหวัดทราบ

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. สวนสวัสดิการและสังคม
๒. สวนสวัสดิการและสังคม
๓. สวนสวัสดิการและสังคม
๔. สวนสวัสดิการและสังคม
๕. สวนสวัสดิการและสังคม

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๗ วัน (หลังจากหมดระยะเวลาขึ้นทะเบียน)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียนผูสูงอายุ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
๔. หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นแทนดวย
(กรณีผูสูงอายุไมสามารถไปยื่นลงทะเบียนดวยตัวเองได)

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

- ๓๙ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียนผูพิการ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
๔. หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นแทนดวย
(กรณีผูพิการไมสามารถไปยื่นลงทะเบียนดวยตัวเองได)
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียนผูปวยเอดส
๑. ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดส จริง
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓. สําเนาทะเบียนบาน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

๔. หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นแทนดวย จํานวน ๑ ฉบับ
(กรณีผูปวยเอดสไมสามารถไปยื่นลงทะเบียนดวยตัวเองได)
คาธรรมเนียม
ไมเสียคาธรรมเนียม การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

-๔๐คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. รับเอกสารขอใชบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓. เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
๔. รับถังขยะตามจุดที่ขอรับบริการ
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑ วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. แบบขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓. สําเนาทะเบียนบาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง
๔. สวนโยธา

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม - บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

-๔๑คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การบริการขอรับขอมูลขาวสาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. กรอกคํารองขอรับขอมูลขาวสาร
๒. เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
๓. แจงเจาหนาที่ตามสวนที่ขอรับขอมูลขาวสาร
๔. คัดสําเนาพรอมรับรอง
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๐ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. แบบคําขอรับขอมูลขาวสาร
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓. สําเนาทะเบียนบาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
๒. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
๓. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
๔. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอนสาร

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม - บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

-๔๒คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขุดดินและถมดินภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลตองไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบล
เสียกอน จึงจะดําเนินการได ทั้งนี้เพราะรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
และการดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ
พื้นที่ตามทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนดโดยการประกาศขององคการบริหารสวนตําบล จะตองไมเปน
การกระทําที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓ (ใชกับกรณีองคการบริหารสวนทองถิ่น
ซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคําขออนุญาตขุดดินและถมดิน
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต
๔. ออกใบอนุญาต/ชําระคาธรรมเนียม
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๒ วัน/ราย

หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. งานกอสราง สวนโยธา
๒. งานกอสราง สวนโยธา
๓. งานกอสราง สวนโยธา
๔. งานกอสราง สวนโยธา

- ๔๓ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. แบบฟอรมคําขออนุญาตขุดดินและถมดิน
๒. กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต
- สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
๓. กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน
๔. สําเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหนาขนาดเทาฉบับจริง
๕. แผนผังบริเวณที่ประสงคจะดําเนินการขุดดินและถมดิน
๖. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
๗. แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
๘. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีใหบุคคลอื่นยื่นแจงการขุดดินและถมดิน)
๙.หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน (กรณีที่ดินบุคคลอื่น)
๑๐. รายงานการคํานวณ(วิศวกรผูออกแบบและคํานวณการขุดดินและถมดิน
ที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตรหรือพื้นที่ปากบอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.
ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง ๒๐ เมตร
วิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)
๑๑. รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน (กรณีขุดลึกเกิน ๒๐ม.)
๑๒. ชื่อผูควบคุมงาน(กรณีการขุดดินลึกเกิน ๓ เมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดิน
เกิน ๑๐,๐๐๐ ตร.มหรือมีความลึก หรือมีพื้นที่ตามที่ อบต.กําหนด ผูควบคุมงาน
ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)
คาธรรมเนียม
เรียกเก็บ ๕๐๐ บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ชุด
ชุด

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

