
 

คํานํา 

    พระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตามมาตรา ๗ ได้กาํหนดให้ “ในกรณีทีFมีกฎหมายกาํหนดให้การกระทาํใดจะตอ้งได้รับอนุญาตผูอ้นุญาต

จะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน” โดยมีเป้าหมายเพืFออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดระยะของ

ประชาชนเพิFมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ  

ลดการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ทีFเปิดเผยขัVนตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบดงันัVน เพืFอให้ประชาชนเขา้ใจ

และทราบขัVนตอนการติดต่อราชการได้อย่างถูกตอ้งและเกิดผลสัมฤทธิY ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิ

การอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตาํบล    

เขาสมอคอน  จึงไดจ้ดัทาํคู่มือสําหรับประชาชนขึVนเพืFอใช้เป็นแนวทางในการติดต่อกบัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเขาสมอคอนต่อไป 

 

 

                                                                                              ลงชืFอ              

                                                                                         (นายเกษม     ประภากร) 

                                                                                        นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 

เรื,อง           หน้า 

การขอรับขอ้มูลข่าวสารทางราชการ         ๓ 

การรับเรืFองราวร้องทุกข ์           ๕ 

การขึVนทะเบียนความพิการ          ๗ 

การขึVนทะเบียนผูสู้งอายุ           ๙ 

การขึVนทะเบียนผูป่้วยเอดส์หรือภูมิคุม้กนับกพร่อง        ๑๑ 

การรับสมคัรเด็กเพืFอขา้เรียนในศูนยเ์ดก็เล็ก                              ๑๓ 

การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยั         ๑๔ 

การขออนุญาตประกอบกิจการทีFเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ       ๑๖ 

การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งทีF          ๑๘ 

การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและทีFดนิ          ๒๐ 

การจดัเก็บภาษีป้าย           ๒๒ 

การบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย          ๒๔ 

การจดทะเบียนพาณิชย ์           ๒๕ 

การต่อใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภททีF ๓ (นํVามนัเชืVอเพลิง)     ๒๙ 

การรับรองสิFงปลูกสร้าง           ๓๓ 

การขออนุญาตจาํน่ายสินคา้ในหรือทางสาธารณะ        ๓๕ 

การขอใบรับแจง้การขดุดินถมดนิ          ๓๗ 

การขอตดิตัVงมาตรนํVา           ๓๙ 

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/รืVอถอน/ดดัแปลง/เคลืFอนยา้ย      ๔๑ 

การออกหนงัสือหนงัสือรับรองการแจง้และใบอนุญาตจดัตัVงสถานทีFจาํหน่ายอาหาร    ๔๔ 

การออกใบอนุญาตจดัตัVงตลาด และต่ออายุใบอนุญาตฯ       ๔๗ 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

 

งานที,ให้บริการ  การขอขอ้มูลข่าวสารทางราชการ  

หน่วยงานที,รับผิดชอบ สํานกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ        ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

สํานกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน              วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์0-3648-9123                 ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์   วิธกีารและเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 ตามพระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายทีFรองรับ “สิทธิไดรู้้” 

ของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของราชการทีFอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและ

กาํหนดหน้าทีFของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีFของรัฐให้ปฏิบัติตาม โดยเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น

ขอ้ยกเวน้องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอนมีศูนยข์่าสารไวบ้ริการให้แก่ประชาชนสามารถเข้ามาดู

ขอ้มูลข่าวสารไดใ้นวนัทาํการโดยมีผูที้Fมีความประสงคข์อขอ้มูลข่าวสารสามารถยืFนคาํรอ้งขอขอ้มูลข่าวสาร

ไดที้Fสํานกัปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน        หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. กรอบคาํร้องตามแบบขอขอ้มูลข่าวสาร                        สํานกัปลดั  อบต.เขาสมอคอน 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. ยืFนคาํร้องขอขอ้มูลข่าวสาร               สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

(ระยะเวลา ๑ นาที) 

๓. เสนอเรืFองต่อผูบ้งัคบับญัชา               สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

เพืFออนุมตัิสัFงการ 

(ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๔. ส่งเรืFองให้หน่วยงานทีFเกีFยวขอ้งดาํเนินการ                   สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

เพืFอคน้หาขอ้มูล      

-ชีVแจงเหตุผลขอ้มูลทีFเปิดเผยไดแ้ละไม่ได ้             สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

(ระยะเวลา ๑๕ นาที) 

๕. รับเอกสาร                                                               สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

คดัถ่ายสําเนา/รับรองสําเนาถูกตอ้ง    

                     (ระยะเวลา ๓๐ นาที)      

๖. ชาํระค่าธรรมเนียม     กองคลงั 

(ระยะเวลา ๕ นาที)  



 

๔ 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ๑ วนั 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน     จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. แบบฟอร์มคาํร้องขอขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ   จาํนวน ๑ ฉบบั 

 

ค่าธรรมเนียม 

สําเนาเอกสาร A ๔                                                                            ฉบบัละ ๑ บาท 

ค่ารับรองสําเนาถูกตอ้ง A ๔                            ฉบบัละ ๕ บาท 

 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตนสามารถติดต่อร้องเรียนได้ทีF สํานักปลัด

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล เข า ส ม อ ค อ น  โ ท ร ศั พ ท์  0 -3 6 4 -8 9 1 2 3   ห รื อ ท า ง เว็ บ

ไซด์www.khaosamokhon.go.th  /ตูแ้สดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕ 

 

งานที,ให้บริการ  การรับเรืFองราวร้องเรียน ร้องทุกข ์ 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ สํานกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานนิตกิาร                                        วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์ 0-3648-9123                  ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์   วิธกีารและเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 การร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นเรืFองทีFประชาชนขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง อนัเนืFองมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือ พบเห็นการกระทาํ

ผิดกฎหมายและรวมถึงความขัดแยง้ระหว่างประชาชนกับประชาชน วิธีการยืFนเรืF องการร้องทุกข์ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน สามารถยืFนหนงัสือไดที้F 

 ๑. สํานกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

 ๒. ตูร้ับฟังความคิดเห็น 

 ๓. เวบ็ไซด์ www.khaosamokhon.go.th 

 ๔. เวทีประชาคม 

 ๕. ทางไปรษณีย ์

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้ผิดชอบ 

 ๑.รับเรืFองราวร้องเรียนทุกขผ่์านช่องทางดงันีV  สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

     ๑.๑ ยืFนเอกสารดว้ยตนเอง 

    ๑.๒ ตูแ้สดงความคิดเห็น 

    ๑.๓ เวบ็ไซด์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

    ๑.๔ เวทีประชาคม 

    (ระยะเวลา ๕ นาที) 

 ๒.แจง้เรืFองไปยงัหน่วยงานผูร้ับผิดชอบ 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

 ๓.เจา้หนา้ทีFตรวจสอบขอ้เท็จจริง ณ สถานทีFทีFก่อให้เกิดปัญหาขอ้ร้องเรียน ร้องทุกข ์

     (ระยะเวลา ๓ ชัFวโมง) 

 ๔.รายงานผูบ้ริหารเพืFอแต่งตัVงคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

     (ระยะเวลา ๒๐ นาที) 

 ๕.ประชุมคณะกรรมการเพืFอหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

      (ระยะเวลา ๒ ชัFวโมง) 



  

๖ 

 

๖.แจง้ให้ผูป้ระกอบการดาํเนินการแกไ้ขตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ทีF  

               (ระยะเวลา ๔ วนั) 

 ๗.ตอบกลบัผูร้้องเรียน ร้องทุกข ์

    (ระยะเวลา ๗ วนั) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ๗ วนั 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

ไม่มีเอกสารประกอบ 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้งตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF สํานัก

ป ลั ด อ งค์ ก าร บ ริ ห าร ส่ ว น ตํ าบ ล เข าส ม อค อ น  โท รศั พ ท์  0 -3 6 4 8 -9 1 2 3  , ท าง เว็บ ไซ ด ์

www.khaosamokhon.go.th ตูแ้สดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 
 

งานที,ให้บริการ  การขึVนทะเบียนเพืFอรับเงินสงเคราะห์เบีVยยงัชีพความพิการ 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ งานพฒันาชุมชน  สํานกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานพฒันาชุมชน                                                     วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์ 0-3648-9123                   ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์   วิธกีารและเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผูพิ้การหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูพิ้การมาลงทะเบียน

และยืFนคาํขอรับเงินเบีV ยยงัชีพความพิการ ซึF งผู ้พิการจะได้รับเงินสงเคราะห์เบีV ยยงัชีพความพิการใน

ปีงบประมาณถดัไป 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบีIยยังชีพความพิการ 

๑.มีสัญชาติไทย 

๒.มีบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๓.มีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอนตามทะเบียนบา้น 

๔.ไม่เป็นบุคคลซึFงในความอุปาการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้ผิดชอบ 

 ๑.เขียนคาํร้องขอขึVนทะเบียนผูพิ้การ                      งานพฒันาชุมชน  

    (ระยะเวลา ๕ นาที) 

            ๒.ตรวจสอบเอกสาร                          งานพฒันาชุมชน  

                (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๓.ประกาศรายชืFอผูมี้สิทธิรับเบีVยยงัชีพผูพิ้การ         งานพฒันาชุมชน  

     (ภายในวนัทีF ๑๕ ธนัวาคม) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ๑๐ นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑.บตัรประจาํตวัผูพิ้การ พร้อมสําเนา     จาํนวน ๑ ชุด 

๒.บตัรประจาํตวัประชาชน (ในกรณีเป็นเด็กใชสู้ติบตัร) พร้อมสําเนา            จาํนวน ๑ ชุด 

๓.ทะเบียนบา้นฉบบัจริง พร้อมสําเนา     จาํนวน ๑ ชุด 

๔.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) กรณีโอนเงินเขา้บญัชี 

๕.หนงัสือมอบอาํนาจ กรณีให้ผูอื้Fนดาํเนินการแทน 

    (กรณีผูอื้FนยืFนคาํขอแทนผูพิ้การ ใชห้ลกัฐานของผูย้ืFนคาํขอแทนตามขอ้ ๑ และ ๒ ดว้ย) 



๘ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้งตกลงทีFระบุไว้ขา้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กอง

สวัสดิ การสังคมองค์การบ ริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  โทรศัพท์  0-3648-9123 ทางเว็บไซด ์

www.khaosamokhon.go.th ตูแ้สดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

งานที,ให้บริการ  การขึVนทะเบียนเพืFอรับเงินสงเคราะห์เบีVยยงัชีพผูอ้ายุ  

หน่วยงานที,รับผิดชอบ งานพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานพฒันาชุมชน                                                       วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์ 0-3648-9123                  ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์   วิธกีารและเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 หลกัเกณฑก์ารขึVนทะเบียนรับเงินเบีVยยงัชีพผูสู้งอายุ โดยผูสู้งอายุหรือผูแ้ทนมายืFนคาํขอขึVนทะเบียน

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบีIยยังชีพผู้สูงอาย ุ

๑.มีสัญชาติไทย 

๒.มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึVนไป 

๓.มีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอนตามทะเบียนบา้น 

๔.ไม่เป็นผูที้Fไดร้ับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อืFนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. 

ได้แก่ ผูร้ับเงินบําเหน็จ เบีV ยหวดั บํานาญพิเศษ หรือเงินอืFนใดในลกัษณะเดียวกัน ผูสู้งอายุทีFอยู่ในสถาน

สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิFน ผูที้Fได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจาํ หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืFนทีFรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิFนจดัให้เป็นประจาํ ยกเวน้ผูพิ้การและ

ผูป่้วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพืFอการยงัชีพขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิFน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 การยืFนเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์เบีVยยงัชีพผูสู้งอายุ กาํหนดให้ผูสู้งอายุรายใหม่ ( ๕๙ ปี บริบูรณ์  

เกดิระหว่างวนัทีF ๑ ตุลาคม ..........ถึง ๓๐ กนัยายน................) มาขึVนทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุก 

ปี โดยมีสิทธิรับเงินในเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณถดัไป  

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ  

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้ผิดชอบ  

 ๑.เขียนคาํร้องขอขึVนทะเบียนผูสู้งอาย ุ                    งานพฒันาชุมชน สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน  

    (ระยะเวลา ๕ นาที)  

 ๒.ตรวจสอบเอกสาร                          งานพฒันาชุมชน สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๓.ประกาศรายชืFอผูมี้สิทธิรับเบีVยยงัชีพผูพิ้การ         งานพฒันาชุมชน สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

     (ภายในวนัทีF ๑๕ ธนัวาคม) 

 

 

 



๑๐ 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ๑๐ นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑.บตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมสําเนา                                      จาํนวน ๑ ชุด 

๒.ทะเบียนบา้นฉบบัจริง พร้อมสําเนา             จาํนวน ๑ ชุด 

๓.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) พร้อมสําเนา                          จาํนวน ๑ ชุด       กรณีโอนเงินเขา้บญัชี 

๔.หนงัสือมอบอาํนาจ กรณีให้ผูอื้Fนดาํเนินการแทน 

    (กรณีผูอื้FนยืFนคาํขอแทนผูพิ้การ ใชห้ลกัฐานของผูย้ืFนคาํขอแทนตามขอ้ ๑ และ ๒ ดว้ย) 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้งตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดตอ่เพืFอร้องเรียนไดที้F สํานกังาน

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน โทรศพัท์0 -3648-9123  ทางเว็บไซด์www.khaosamokhon.go.th       

ตูแ้สดงความคิดเห็น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

งานที,ให้บริการ  การขึVนทะเบียนเพืFอรับเงินสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์หรือโรคภมิูคุม้กนับกพร่อง 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ งานพฒันาชุมชน  สํานกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานพฒันาชุมชน                                                       วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์ 0-3648-9123                   ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์   วิธกีารและเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 หลกัเกณฑก์ารขึVนทะเบียนรับเงินเบีVยยงัชีพผูป่้วยเอดส์หรือโรคภมิูคุม้กนับกพร่อง คือผูป่้วยทีFแพทย์

ได้รับรอง และทาํการวินิจฉัยแลว้ และมีชืFอในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน โดยสามารถยืFน

เอกสารได้ดว้ยตนเองหรือมอบอาํนาจให้ผูอื้Fนแทนได้ โดยสามารถขึVนทะเบียนรับเบีVยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ได้ทีF

สํานกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน ทุกวนัทาํการ เมืFอเจา้หนา้ทีFตรวจสอบคุณสมบตัิและเสนอ

ผูบ้ริหารเพืFออนุมตัิผูข้ึVนทะเบียนจะไดร้ับเบีVยยงัชีพในเดือนถดัไป 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้ผิดชอบ 

 ๑.เขียนคาํร้องขอขึVนทะเบียนผูป่้วยเอดส์               งานพฒันาชุมชน สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

    (ระยะเวลา ๕ นาที) 

 ๒.ตรวจสอบเอกสาร                         งานพฒันาชุมชน สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

 ๓.ออกตรวจสอบขอ้เท็จจริง                                งานพฒันาชุมชน สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

                (ระยะเวลา ๔ วนั) 

๔.บนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชา                               งานพฒันาชุมชน สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

     (ภายในวนัทีF ๑๕ ของเดือนทีFขอ) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ๕ วนั 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑.บตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมสําเนา                                 จาํนวน ๑ ชุด 

๒.ทะเบียนบา้นฉบบัจริง พร้อมสําเนา       จาํนวน ๑ ชุด 

๓.สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร   พร้อมสําเนา                             จาํนวน ๑ ชุด   กรณีประสงคร์ับเงินผ่านบญัชีธนาคาร 

๔.ใบรับรองแพทยซึ์Fงออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ (แพทยต์อ้งระบุว่าเป็นผูต้ิดเชืVอเอดส์) 

๕.หนงัสือมอบอาํนาจ กรณีให้ผูอื้Fนดาํเนินการแทน 

    (กรณีผูอื้FนยืFนคาํขอแทนผูพิ้การ ใชห้ลกัฐานของผูย้ืFนคาํขอแทนตามขอ้ ๑ และ ๒ ดว้ย) 

 



๑๒ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามข้องตกลงทีFระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีFกอง

สวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  โทรศัพท์โทรศัพท์  0-36489123 ทางเว็บ

ไซด์www.khaosamokhon.go.th ตูแ้สดงความคิดเห็น 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

งานที,ให้บริการ  รับสมคัรเด็กเพืFอเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเดก็เล็ก 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ กองการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ               ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองการศึกษา    ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

โทรศพัท ์0-36489123                                                     ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์   วิธกีารและเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 ๑.เด็กทีFสมคัรตอ้งมีภูมิลาํเนาหรืออาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอนและพืVนทีF

ใกลเ้คียง 

๒.เด็กทีFสมคัรตอ้งมีอายุครบ ๒ปี - ๕ ปีบริบูรณ ์

๓.เด็กทีFสมคัรตอ้งเป็นเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอืFนๆทีFทาํให้

เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 ๑.กรอกขอ้มูลใบสมคัร                           ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/กองการศึกษา 

    (ระยะเวลา ๕นาที) 

 ๒.เจา้หนา้ทีFตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน    ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/กองการศึกษา 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ๑๕ นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

๑.ใบสมคัรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ทีFกรอกขอ้ความสมบูรณ์แลว้ 

๒.ทะเบียนบา้น (ฉบบัจริง) พร้อมสําเนา             จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓.สูติบตัร (ฉบบัจริง) พร้อมสําเนา                                              จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔.รูปถ่าย ขนาด ๑ นิVว จาํนวน ๓ ใบ  

๕.ตอ้งนาํเด็กมาแสดงตนในวนัยืFนใบสมคัร 

 ๖.สมุดบนัทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย ์

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้งตกลงทีFระบุไว้ขา้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กอง

การศึกษา สํ านักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  โทรศัพท์   036 -489123  ทางเว็บ

ไซด์www.khaosamokhon.go.th  ตูแ้สดงความคิดเห็น 



 

๑๔ 

 

งานที,ให้บริการ  การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยั 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.สํานกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน                      ทุกวนั 

โทรศพัท ์0-3648-123                                ตลอด ๒๔ ชัFวโมง 

๒.วิทยุสืFอสาร        ตลอด ๒๔ ชัFวโมง 

๓.กูชี้พกูภ้ยั โทร.                                                                                  ตลอด ๒๔ ชัFวโมง 

๔.ศูนยน์เรนทร โทร. ๑๖๖๙     ตลอด ๒๔ ชัFวโมง 

๕.งานป้องกนัสายตรงดบัเพลิง โทร. 036489123               ตลอด ๒๔ ชัFวโมง 

 

หลักเกณฑ์   วิธกีารและเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิFมเติมถึง (ฉบบัทีF ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ 

(๑)(๕)(๙) ให้เทศบาลตาํบลมีหน้าทีFรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั“สาธารณ

ภยั” หมายความว่า อคัคีภยัวาตภยั อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์โรคระบาดสัตว ์โรคระบาดสัตวน์ํV า

การระบาดของศตัรูพืชตลอดจนภยัอืFนๆ อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาตหิรือมีผูท้าํ

ให้เกิดขึVนอุบัติเหตุหรือเหตุอืFนใดซึF งก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่

ทรัพย์สินของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอนเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าทีFให้ความ

ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยั   ดังนัVน   เมืFอเกิดเหตุสาธารณภัยขึVนประชาชนในพืVนทีFแจ้งเหตุดังกล่าวได ้     

ทีFทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน                                 หน่วยงานผู้ผิดชอบ 

 ๑.รับแจง้เหตุสาธารณภยั                                                  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

                 ปฏิบตัิงานทนัที                                                          สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

 ๒.รายงานผูบ้งัคบับญัชาและงานป้องกนัสาธารณภยั  สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 

     ให้ความช่วยเหลือทนัที 

 ๓.ประสานหน่วยทีFเกีFยวขอ้ง     สํานกัปลดั อบต.เขาสมอคอน 
 

ระยะเวลา 

ให้บริการทนัที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีFตอ้งใช ้

ภาพถ่าย (กรณีไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน) 

 



๑๕ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีคา่ธรรมเนียม 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้งตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดตอ่เพืFอร้องเรียนไดที้F สํานกังาน

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน โทรศัพท์ 036-489123 ทางเว็บไซด์www.khaosamokhon.go.th        

ตูแ้สดงความคิดเห็น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๑๖ 

งานที,ให้บริการ  ขออนุญาตประกอบกิจการทีFเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยุดราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์๐๔๒-๗๘๔-๐๑๕ ต่อ ๒๓   ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์   วิธกีารและเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 ๑.สถานประกอบกิจการต้องต้องอยู่ห่างจากชุมชนวดั ศาสนา สถาน โบราณสถาน โรงเรียน 

สถาบนัการศึกษา โรงพยาบาลหรือสถานทีFอืFน ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานและกฎหมายอืFน ทีFเกีFยวขอ้ง ทัVงนีV

ในกรณีทีFสถานประกอบการทีFไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานสถานประกอบการนัVน จะต้องมีสภาพทีFตัV งตามทีF

เจ้าหน้าทีFพนักงานทอ้งถิFน โดยคาํแนะนําของพนักงานสาธารณสุขประกาศ กาํหนดโดยคาํนึงถึงลกัษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ นัVนๆซึF งอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ

อนามยัของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญดว้ย 

๒ .สถานประกอบกิจการใดทีFการประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ

สัFนสะเทือนมลพิษทางอากาศมลพิษทางนํV าของเสียอนัตรายหรือมีการใชส้ารเคมีหรือวตัถุอนัตราย จะตอ้ง

ดาํเนินการควบคุมและป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอนัตราย ต่อสุขภาพของคนงาน

และผูอ้าศยับริเวณใกลเ้คียง 

๓. ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานทอ้งถิFนอาจกําหนดเงืFอนไขโดยเฉพาะให้ผูร้ับใบอนุญาต

ปฏิบตัิเพืFอป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิFมเติมจากทีFกาํหนดไวโ้ดยทัFวไปก็ได ้

๔. ใบอนุญาตใชไ้ดสํ้าหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานทีFแห่งเดียว 

๕. ใบอนุญาตทีFออกให้ มีอายุ ๑ ปี นับแต่วนัทีFออกใบอนุญาตและให้ใช้ไดเ้พียงในเขตอาํนาจของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอนเท่านัVน  

๖. การขอต่ออายุใบอนุญาต จะตอ้งยืFนคาํขอก่อนใบอนุญาตสิVนอายุเมืFอได้ยืFนคาํขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแลว้ ให้ประกอบกิจการต่อไปไดจ้นกว่าเจา้พนกังานทอ้งถิFนจะสัFงไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

๗. ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานทีFประกอบกิจการ

ตลอดเวลาทีFประกอบกิจการ 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 



ขัIนตอน        หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืFนคาํขออนุญาตฯ พร้อมเอกสาร           กองสาธารรณสุขและสิFงแวดลอ้ม 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

  

๑๗ 

 

๒. เจา้หนา้ทีFตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน            กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๓. เจา้หนา้ทีFตรวจสอบขอ้เท็จจริง ณ สถานประกอบการ          เจา้พนกังานสาธารณสุขหรือ 

(ระยะเวลา ๑ วนั)                                                         ผูที้Fไดร้ับมอบหมาย      

๔. ออกใบอนุญาต               กองสาธรณสุขและสิFงแวดลอ้ม 

                        (ระยะเวลา ๕ นาที)   

๕. ชาํระค่าธรรมเนียม               งานจดัเก็บรายไดก้องคลงั 

(ระยะเวลา ๒ นาที) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ๔ วนั 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

๒. สําเนาทะเบียนบา้น 

๓. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดักรณีเป็นนิติบุคคล 
๔. หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นทีFรับรองความ
ถูกตอ้งของผูอ้าํนาจและผูร้ับมอบอาํนาจกรณีผูข้อใบอนุญาตไม่สามารถยืFนคาํขอไดด้ว้ยตนเอง 

๕. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีFเกีFยวขอ้ง 
๖. ใบอนุญาตฉบบัจริงกรณีต่ออายุใบอนุญาต 

๗. เอกสารแจง้การแจง้ความต่อสถานีตาํรวจ กรณีสูญหายหรือถูกทาํลาย 
๘. ใบอนุญาตเดิม/หนงัสือรับรองแจง้เดิม กรณีชาํรุดในสาระสําคญั 

๙. แผนทีFแสดงบริเวณสถานทีFประกอบกิจการ 
๑๐. อืFน ๆ ตามทีFเจา้พนกังานทอ้งถิFนเห็นสมควร 

ค่าธรรมเนียม 

 อัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน เรืF อง กิจการทีFเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

การรับเรื,องร้องเรียน 



 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนไดที้F สํานกังาน

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน โทรศัพท์ 036-489123 ทางเว็บไซด์www.khaosamokhon.go.th        

ตูแ้สดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

๑๘  

 

งานที,ให้บริการ  การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งทีF 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ งานจดัเก็บรายได ้กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. รับชาํระภาษีทีF องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

๒. ออกบริการตามแผนภาษีทีFกาํหนด    (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

๓. โทรศพัท ์036-489123                              ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื,อนไขในการชําระภาษี 

 ภาษีทีFจดัเก็บจากเจา้ของทีFดิน  ตามราคาปานกลางทีFดินและตามบญัชีอตัราภาษีบาํรุงทอ้งทีFทีFดนิทีF

ตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งทีF ไดแ้ก่  ทีFดินทีFเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลซึFงมีกรรมสิทธิY ในทีFดิน หรือครอบครองอยู่ในทีFดินทีFไม่เป็นกรรมสิทธิY ของเอกชน ทีFดินทีFตอ้งเสียภาษี

บาํรุงทอ้งทีF ไดแ้ก่ พืVนทีFดิน และพืVนทีFทีFเป็นภูเขาหรือทีFมีนํVาดว้ย โดยไม่เป็นทีFดินทีFเจา้ของทีFดนิไดร้ับการ

ยกเวน้ภาษีหรืออยู่ในเกณฑล์ดหย่อน 

ขัIนตอนและระยะการให้บริการ 

ขัIนตอน      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. รับยืFนแบบ/ลงรับ/คาํนวณภาษ ี   งานจดัเก็บรายได ้

ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจง้ประเมินภาษ ี   กองคลงั 

(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. รับชาํระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน   งานจดัเก็บรายได ้

(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)    กองคลงั 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ๑๐ นาที  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑. สําเนาโฉนดทีFดิน นส.๓ หรือ นส.๓ก 



๒. สําเนาบตัรประชาชน 

๓. สําเนาทะเบียนบา้น 

๔. หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีให้ผูอื้Fนทาํการแทน) 

๕. ใบเสร็จรับเงินปีทีFแลว้ (ถา้มี) 

 

 

 

๑๙ 

 

การยื,นอุทธรณ์ 

 ผูมี้หนา้ทีFเสียภาษีบาํรุงทอ้งทีFไดร้ับแจง้การประเมินแลว้ ถา้เห็นว่าไม่ถูกตอ้งให้ยืFนคาํร้องอุทธรณ์ต่อ

พนกังานเจา้หนา้ทีFตามแบบ ภ.บ.ท.๑๒  ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีFไดร้ับแจง้การประเมิน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

๑. แบบ ภ.บ.ท.๙ (หนงัสือแจง้การประเมิน) 

๒. แบบ ภ.บ.ท.๑๒ (หนงัสือขออุทธรณ์การตีราคาปานกลางทีFดินหรือการประเมินภาษีบาํรุงทอ้งทีF) 

๓. สําเนาบตัรประชาชน 

๔. สําเนาทะเบียนบา้น 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราภาษ ี

ไร่ละ ๔  บาท 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กองคลงั 

สํ านั ก งาน องค์ก ารบ ริห าร ส่ วน ตํ าบล เข าสมอคอน  โท รศัพ ท์   0 -3648 -9123  ห รือ เว็บ ไซต ์

www.khaosamokhon.go.th  ตูแ้สดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

งานที,ให้บริการ  การจดัเก็บภาษโีรงเรือนและทีFดิน 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ งานจดัเก็บรายได ้กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. รับชาํระภาษีทีF องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน         วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

๒. ออกบริการตามแผนภาษีทีFกาํหนด    (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

๓. โทรศพัท ์0-3648-9123     ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื,อนไขในการชําระภาษี 

 ภาษีทีFจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิFงปลูกสร้างอย่างอืFน ๆ กับทีFทีFใช้ประโยชน์อย่างต่อเนืFองไปกับ

โรงเรือนหรือสิFงปลูกสร้างนัVนทรัพยสิ์นทีFตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและทีFดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิFงปลูกสร้าง 

และทีFดินซึF งใช้ต่อเนืFองกับโรงเรือนและสิFงปลูกสร้างนัV น และในปีทีFผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ใน

ทรัพยสิ์นนัVน เช่น ให้เช่า ใช้เป็นทีFทาํการ คา้ขาย ทีFไวสิ้นคา้ ทีFประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา

บุตร หรือผูอื้Fนอยู่อาศยั หรือใชป้ระกอบกิจการอืFน ๆ เพืFอหารายไดแ้ละไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. รับยืFนแบบ/ลงรับ/คาํนวณภาษ ี   กองคลงั งานจดัเก็บรายได ้

(ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจง้ประเมินภาษ ี  

 (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. รับชาํระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน   กองคลงั งานจดัเก็บรายได ้

(ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ๑๐ นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑. สําเนาบตัรประชาชน 



๒. สําเนาทะเบียนบา้น 

๓. สัญญาเช่ากรณีเช่า 
๔. สําเนาทะเบียนบา้นพาณิชย ์(ถา้มี) 

๕. หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีไม่สามารถติดต่อดว้ยตนเองได)้ 

๖. แผนทีFตัVงพอสังเขป 

๗. อืFนๆ 

 

๒๑ 

การยื,นอุทธรณ์ 

 เมืFอผูร้ับการประเมินได้รับใบแจง้การประเมินค่าภาษแีลว้ ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษใีห้ยืFนคาํ

ร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ภายใน ๑๕ วนันบัตัVงแต่วนัทีFไดร้ับแจง้การประเมินภาษ(ีภ.ร.ด.๘) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

๑. แบบ ภ.ร.ด.๘ (ใบแจง้รายการประเมินภาษีโรงเรือนและทีFดิน) 

๒. แบบภ.ร.ด.๙ (คาํร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและทีFดิน) 

๓. สําเนาบตัรประชาชน 

๔. สําเนาทะเบียนบา้น 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราภาษ ี

ขึVนอยู่กับพืVนทีF ทีFใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน ตามทีF

เทศบาลกาํหนดไว ้

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กองคลงั 

สํ านั ก ง าน อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ าบ ล เข าส ม อ ค อน  โท ร ศั พ ท์  0 -3 6 4 8 -9 1 2 3  เว็ บ ไ ซ ต ์

www.khaosamokhon.go.th  ตูแ้สดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๒๒ 

 

งานที,ให้บริการ  การจดัเก็บภาษีป้าย 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ งานจดัเก็บรายได ้กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. รับชาํระภาษีทีF งานจดัเก็บรายได ้             วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

๒. ออกบริการตามแผนภาษีทีFกาํหนด    (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

๓. โทรศพัท ์036-489123     ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื,อนไขในการชําระภาษี 

 ตามพระราชบญัญตัิภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ กาํหนดให้ผูเ้ป็นเจา้ของป้าย ยืFนแบบแสดงรายการเพืFอเสีย

ภาษีป้าย ตัVงแต่วนัทีF ๑ มกราคม ถึงสิVนเดือนมีนาคม ณ ทีFทาํการเทศบาล การกาํหนดชาํระภาษี นับจากไดร้ับ

การแจ้งการประเมินภายใน ๑๕ วนั กรณีทีFมีการประเมินภาษีป้าย ตัVงแต่ ๓,๐๐๐ บาทเป็นตน้ไป ผูเ้สียภาษี

สามารถผ่อนชาํระเป็นงวด ๆ เท่า ๆ กันได ้แต่ตอ้งยืFนคาํขอผ่อนชาํระก่อนครบกาํหนดเวลาทีFตอ้งชาํระภาษี 

การชาํระภาษีเกินกาํหนดเวลา หรือยืFนแบบเกินกาํหนดตอ้งเสียเงินเพิFม ตามกฎหมายกาํหนด การประเมิน

ภาษีป้าย ตามหลกัเกณฑที์Fกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัทีF ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ขัIนตอนและระยะการให้บริการ 

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑.รับยืFนแบบ/ลงรับ/คาํนวณภาษี     งานจดัเก็บรายได ้

   ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/แจง้ประเมินภาษ ี  กองคลงั 

   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. รับชาํระภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน   งานจดัเก็บรายได ้

      (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)    กองคลงั 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ๑๐ นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑. สําเนาทะเบียนบา้น 



๒. สําเนาบตัรประชาชน 

๓. สัญญาเช่า (กรณีเช่า) 

๔. รายละเอียดเกีFยวกบัป้าย ลกัษณะขอ้ความ และขนาดรูปร่างของป้าย 

๕. สําเนาทะเบียนพาณิชย ์(ถา้มี)  

๖. หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจ) 

๗. แผนทีFตัVงพอสังเขป 

๒๓ 

 

การยื,นอุทธรณ์ 

 ผูมี้หนา้ทีFเสียภาษีป้ายไดร้ับแจง้การประเมินแลว้  ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยืFนคาํร้องอุทธรณ์ต่อ

พนกังานเจา้หนา้ทีFตามแบบ ภ.ป.๔ ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีFไดร้ับการแจง้การประเมิน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

๑. แบบ ภ.ป.๓ (หนงัสือแจง้การประเมินภาษีป้าย) 

๒. แบบ ภ.ป.๔ (หนงัสืออุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย) 

๓. สําเนาบตัรประชาชน 

๔. สําเนาทะเบียนบา้น 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราภาษ ี

 ฐานภาษีและอตัรา คือเนืVอทีFของป้ายและประเภทของป้ายรวมกนั ถา้เป็นป้ายทีFมีขอบเขตกาํหนดได ้

การคาํนวณพืVนทีFป้ายให้เอาส่วนกวา้งทีFสุดคูณด้วยส่วนยาวทีFสุดเป็นขอบเขตของป้าย ถา้เป็นป้ายทีFไม่มี

ขอบเขตกาํหนดได้ให้ถือเอาตวัอกัษร ภาพ หรือเครืFองหมายทีFอยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสําหรับกาํหนดส่วนทีF

กวา้งทีFสุดและยาวทีFสุด แลว้ คาํนวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึF งให้

นบัเป็น ๕๐๐ เซนติเมตร ถา้ตํFากว่าปัดทิVง ประกอบกับประเภทของป้าย คาํนวณเป็นค่าภาษีป้ายทีFตอ้งชาํระ 

โดยกาํหนดอตัราภาษีป้ายดงันีV  

(๑) ป้ายทีFมีอกัษรไทยลว้น คิดอตัรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

(๒) ป้ายทีFมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศและหรือปนกบัภาพ และหรือเครืFองหมายอืFนให้คิดอตัรา 

๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

(๓) ป้ายดงัต่อไปนีVให้คิดอตัรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตาราวเซนติเมตร 

(ก) ป้ายทีFไม่มีอกัษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครืFองหมายใด หรือไม่ 

(ข) ป้ายทีFมีอกัษรไทยบางส่วน หรือทัVงหมดอยู่ใตห้รือตํFากว่าอกัษรต่างประเทศ 

(๔) ป้ายทีFเปลีFยนแปลงแกไ้ขพืVนทีFป้าย ขอ้ความ ภาพ หรือเครืFองหมายบางส่วน ในป้ายทีFไดเ้สียภาษีแลว้ 

อนัเป็นเหตุให้ตอ้งเสียภาษี ป้ายเพิFมขึVน ให้คิดอตัราตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลว้แต่กรณี และให้เสีย

เฉพาะจาํนวนเงินภาษทีีFเพิFมขึVน 

(๕) ป้ายทุกประเภทเมืFอคาํนวณพืVนทีFของป้ายแลว้ถา้มีอตัราทีFตอ้งเสียภาษีตํFากว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้

เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท 

การรับเรื,องร้องเรียน 



 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กองคลงั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน โทรศพัท ์0-3648-9123 เวบ็ไซตw์ww.khaosamokhon.go.th   ตูแ้สดง

ความคิดเห็น 

   

 

 

๒๔ 

  

งานที,ให้บริการ  การบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. มายืFนขอใชบ้ริการทีF งานจดัเก็บรายได ้              วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์0-3648-9123                              ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื,อนไขในการให้บริการ 

 ตามเทศบญัญตัิองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน เรืFอง การจดัการสิFงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.

๒๕๔๓ ดว้ยการควบคุมกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกาํจดัสิFงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดย

ไดร้ับประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ โดยให้ชาํระค่าธรรมเนียมตามบญัชีอตัราค่าธรรมเนียม 

ขัIนตอนและระยะการให้บริการ 

ขัIนตอน        หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. รับเอกสาร/ตรวจสอบเอกสาร     งานสุขาภิบาล 

    เขียนคาํขอใชบ้ริการจดัเก็บมูลฝอย    กองสาธารณสุขฯ 

    (ระยะเวลา ๓ นาที/ราย) 

๒. แจง้รถขยะเก็บมูลฝอย     งานสุขาภบิาล 

        กองสาธารณสุขฯ 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลารวมทัVงสิVน ๓ นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑. สําเนาทะเบียนบา้น 

๒. สําเนาบตัรประชาชน 

 

การรับเรื,องร้องเรียน 



 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงทีFระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กอง

ส า ธ า ร ณ สุ ข ฯ  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล เข า ส ม อ ค อ น  โ ท ร ศั พ ท์  0 3 6 -4 8 9 1 2 3   

เวบ็ไซตw์ww.khaosamokhon.go.th ตูแ้สดงความคิดเห็น 

 

 

 

๒๕ 

 

งานที,ให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย ์

หน่วยงานที,รับผิดชอบ งานจดัเก็บรายได ้กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑. รับจดทะเบียนพาณิชยที์Fงานจดัเก็บรายได ้     วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์0-3648-9123      ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื,อนไขในการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 พาณิชยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการ

อย่างอืFนทีFเป็นการคา้ วตัถุประสงคข์องการจดทะเบียนพาณิชย ์เพืFอประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบ

หลดัฐานของผูป้ระกอบพาณิชยก์ิจทีFถูกตอ้งเชืFอถือได้ เพืFอประโยชน์ในการควบคุมและสงเสริมด้านการ

พาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรมรวมทัVงเป็นการสงเสริมด้านการพาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรมรวมทัVงเป็นการ

สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้กา้วหนา้ยิFงขึVน ผูป้ระกอบกิจสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในทางการคา้ได ้

ขัIนตอนและระยะการให้บริการ 

ขัIนตอน        หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑.กรอกแบบคาํขอ/ตรวจสอบหลกัฐาน    งานจดัเก็บรายได ้

    (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)     กองคลงั 

๒. ออกใบทะเบียนพาณิชย ์     งานจดัเก็บรายได ้

     (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย)     กองคลงั 

๓. ออกใบเสร็จ/ชาํระค่าธรรมเนียม    งานจดัเก็บรายได ้

     (ระยะเวลา ๒ นาที/ราย      กองคลงั 

๔. ลงทะเบียนคุม      งานจดัเก็บรายได ้

     (ระยะเวลา ๒ นาที/ราย)     กองคลงั 

ระยะเวลา 

ใชเ้วลาทัVงสิVน ๑๕ นาที 

เอกสารประกอบคําจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัIงใหม่) 



เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ทะเบียนบา้นของเจา้ของหรือผูจ้ดัการ 

๒. หนงัสือให้ความยินยอมให้ใชส้ถานทีFตัVงสํานกังานใหญ่ 

๓. สําเนาทะเบียนบา้นทีFแสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ความยินยอมเป็นเจ้าบา้นหรือผูข้อเลขทีFบา้นหรือสําเนาสัญญา

เช่าหรือเอกสารสิทธิY  อย่างอืFนทีFผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธิY ให้ความยินยอม(กรณีเช่าช่วงตอ้งแนบสัญญาเช่า

ช่วง) 

๒๖ 

 

๔. แผนทีFแสดงทีFตัVงสํานกังานแห่งใหญ่และสถานทีFสําคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 

๕. หนงัสือมอบอาํนาจ/สําเนาบตัรประจาํตวัผูร้ับมอบอาํนาจ (ถา้มี)  

๖. กรณีประกอบพาณิชยก์ิจการขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบนัทึก วีดทีศัน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์ระบบ

ดิจิทลั เฉพาะทีFเกีFยวกบัการบนัเทิง ให้ส่งสําเนาหนงัสืออนุญาต หรือหนงัสือรับรองให้เป็นผูจ้าํหน่ายหรือให้

เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิY ของสินคา้ทีFขายหรือให้เช่า หรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล

รัษฎากรหรือหลกัฐานการซืVอขายจากต่างประเทศ 

๗. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณี หรือเครืFองประดับ ซึFงประดบัด้วยอญัมณี ตอ้งดาํเนินการและให้

ส่งเอกสารเพิFมเติมดงันีV  

   ๗.๑ ตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจาํนวนเงินทอนโดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมาให้ขอ้เท็จจริงของ

แหล่งทีFมาของเงินทอน หรือชีVแจงเป็นหนงัสือ พร้อมแนบหลกัฐานดงักล่าวแทนก็ได ้

  ๗.๒ หลกัฐานหรือหนังสือชีV แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาํพวกไม่จํากัดความรับผิดกรรมการผูมี้

อาํนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัแลว้แต่กรณี 

๘. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั คณะบุคคลหรือกิจการร่วมค้า ให้แนบหนังสือสัญญาจดัตัVงห้างหุ้นส่วน

สามญั คณะบุคคลหรือกิจการร่วมคา้ 

๙. กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ให้แนบสําเนาใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

๑๐. กรณีเป็นนิติบุคคลทีFตัVงขึVนตามกฎหมายต่างประเทศให้แนบเอกสารเพิFมเติม 

   ๑๐.๑ สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึF งมีรายการเกีFยวกับชืFอ วตัถุทีFประสงค์ ทุน ทีFตัVง 

สํานกังานรายชืFอกรรมการ และอาํนาจกรรมการ 

   ๑๐.๒ หนงัสือแต่งตัVงผูร้ับผิดชอบดาํเนินกิจการในประเทศ 

   ๑๐.๓ ใบอนุญาตทาํงานของผูร้ับผิดชอบดาํเนินกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างดา้ว) 

   ๑๐.๔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว หรือหนงัสือรับรองการใชสิ้ทธิY ตามสนธิสัญญา (ถา้มี) 

๑๑. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนทีFระบุวตัถุประสงคต์ามทีFขอจดทะเบียน 

๑๒. กรณีเป็นการประกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้ส่งเอกสารเพิFมเติม คือ รายละเอียดเกีFยวกบัเวบ็ไซด์

ทีFใชใ้นการประกอบกิจการ (ถา้มีหลายเวบ็ไซด์ ให้กรอกเวบ็ไซด์ละ ๑ แผ่น)  

เอกสารประกอบคําจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี,ยนแปลงรายการ) 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องการใช้ 

๑. สําเนาบตัรประจาํตวั/ทะเบียนบา้นของเจา้ของหรือผูจ้ดัการ ตามแต่กรณี 

๒. ใบทะเบียนพาณิชย ์



๓. สําเนาหลกัฐานทีFตัVง สํานกังานแห่งใหญ่ (ใชใ้นกรณีแกไ้ขเพิFมเติมทีFตัVงสํานกังานแห่งใหญ่) ไดแ้ก่ 

    ๓.๑ หนงัสือให้ความยินยอมให้ใชส้ถานทีFตัVงสํานกังานแห่งใหม่ 

    ๓.๒ สําเนาทะเบียนบา้นทีFแสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ความยินยอมเป็นเจ้าบา้น หรือผูข้อเลขทีFบา้นหรือสําเนา

สัญญาเช่าโดยมีผูใ้ห้ความยินยอมเป็นผูเ้ช่า 

    ๓.๓ แผนทีFแสดงทีFตัVงสํานกังานแห่งใหม่และสถานทีFสําคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 

๔. หนงัสือมอบอาํนาจ/สําเนาบตัรประจาํตวัผูร้ับมอบอาํนาจ (ถา้มี) 

๒๗ 

 

๕. สัญญาหรือขอ้ตกลงแกไ้ขของห้างหุ้นส่วนสามญัคณะบุคคล หรือกิจการร่วมคา้ 

๖. สําเนาหนังสือแต่งตัVงผูร้ับผิดชอบในประเทศไทย (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปลีFยนแปลงผูจ้ดัการ

สาขาในประเทศไทย 

๗. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั (กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั) 

๘.กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทศัน์

ระบบดิจิทัลเฉพาะทีFเกีFยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาต หรือให้ส่งหนังสือรับรองให้เป็นผู ้

จาํหน่ายหรือให้เช่าสินคา้ดงักล่าวจากเจา้ของลิขสิทธิY  ของสินคา้ทีFขายหรือให้เช่า หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวลรัษฎากรหรือหลกัฐานการซืVอขายจากต่างประเทศ 

๙. กรณีประกอบพาณิชยกิจการคา้อญัมณี หรือเครืFองประดบั ซึFงประดบัดว้ยอญัมณีตอ้งดาํเนินการและให้ส่ง

เอกสารเพิFมเติมดงันีV  

    ๙.๑ ตรวจสอบและเรียกหลกัฐานแสดงจาํนวนเงินทอนโดยเชิญผูป้ระกอบพาณิชยกิจมาให้ขอ้เท็จจริงของ

แหล่งทีFมาของเงินทอน หรือชีVแจงเป็นหนงัสือ พร้อมแนบหลกัฐานหรือดงักล่าวแทนก็ได ้

    ๙.๒ หลกัฐานหรือหนังสือชีVแจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกัดความรับผิดหรือกรรการผูมี้

อาํนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัแลว้แต่กรณี 

เอกสารประกอบคําจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิยกิจ 

เอกสารหรือหลักฐานที,ต้องใช้ 

๑. สําเนาบตัรประจาํตวัของเจา้ของหรือผูจ้ดัการตามแต่กรณี 

๒. ใบทะเบียนพาณิชย ์

๓. สําเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคน ให้เลิก ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคลหรือกิจาการร่วมคา้ 

๔. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั 

๕. หนงัสือมอบอาํนาจ/สําเนาบตัรประจาํตวัผูร้ับมอบ (ถา้มี) 

๖. สําเนาใบมรณะบตัรของผูป้ระกอบพาณิชยก์ิจ (ถา้มี) 

๗. สําเนาหลกัฐานแสดงการเป็นทายาท (ถา้มี) 

๘. หนงัสือรับฝากบญัชีและเอกสารประกอบการบญัชี (กรณีเป็นนิติบุคคลทีFตัVงตามกฎหมายต่างประเทศ) 

๙. สําเนาเอกสารการสัFงเลิกประกอบกิจการในประเทศ (กรณีเป็นนิติบุคคลทีFตัVงตามกฎหมายต่างประเทศ) 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 

๑. จดทะเบียนพาณิชย ์    ๕๐  บาท 

๒. จดทะเบียนเปลีFยนแปลงรายการ ครัV งละ   ๒๐  บาท 



๓. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  ๒๐  บาท 

๔. ใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ์ฉบบัละ   ๒๐  บาท 

๕. ตรวจดูเอกสารเกีFยวกบัทะเบียน  ครัV งละ  ๒๐  บาท 

๖. รับรองสําเนาเอกสาร  ฉบบัละ   ๓๐  บาท 

 

 

๒๘ 

 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กองคลงั 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน โทรศพัท ์036489123 เว็บไซต์ www.khaosamokhon.go.th  ตูแ้สดง

ความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๒๙ 

 

งานที,ให้บริการ  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภททีF ๓ (นํV ามันเชืVอเพลิง)

หน่วยงานที,รับผิดชอบ กองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน    วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์036-489123      ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิFน  มีภารกิจ ทีF ได้รับการถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงานตาม

พระราชบญัญัติควบคุม นํVามนัเชืVอเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีอาํนาจหน้าทีFในการตรวจตรา กิจการควบคุม

ประเภททีF ๑ ไดแ้ก่กิจการทีFสามารถประกอบการไดท้นัที  การรับแจง้การประกอบกิจการและการตรวจตรา 

กิจการควบคุมประเภททีF ๒ ได้แก่กิจการทีFเมืFอจะประกอบการตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าทีFทราบก่อน การรับแจ้ง

การ ประกอบกิจการ การตรวจตรา และการอนุญาต กิจการควบคุมประเภททีF ๓ ไดแ้ก่กิจการทีFตอ้งได้รับ

อนุญาตจากผูอ้นุญาตก่อนจึงจะประกอบการได ้

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืFนคาํร้อง/พร้อมหลกัฐาน   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจา้หนา้ทีFตรวจสอบเอกสาร/สถานทีF   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๗  วนั ) 

๓. ออกใบอนุญาต     กองช่าง 

      (ระยะเวลา ๑ วนั) 

๔. แจง้ผูข้ออนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม   กองคลงั 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ไม่เกิน ๑๕  วนั 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

๑. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้น (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนงัสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคลทีFออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล) 

๒. หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) พร้อมสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูร้ับมอบอาํนาจ 

 

 

๓๐ 

 

๓. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 

๔. สําเนาสัญญาประกันภยัหรือกรมทณัฑ์ประกนัภยัความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผูไ้ด้รับความเสียหาย

จากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภททีF ๓ (ให้นาํมายืFนก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต) 

อัตราค่าธรรมเนียม 

๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภททีF ๓ ฉบบัละ ๒๐๐ บาท  

๒. ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 

๓. การอนุญาตให้ใชข้วดนํV ามนั กระป๋องนํVามนั หรือถงันํV ามนัเพืFอเก็บนํV ามนั ภายในสถานีบริการนํV ามนั ให้

คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของนํVามนัแต่ละชนิด ดงัต่อไปนีV  

 (ก) นํVามนัชนิดไวไฟนอ้ย 

 ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐  บาทปริมาณทีFเกิดจาก 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๒๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิด

เป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) นํVามนัชนิดไวไฟปานกลาง 

 ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐  บาทปริมาณทีFเกิดจาก 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๒๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้

คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) นํVามนัชนิดไวไฟมาก 

 ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐  บาทปริมาณทีFเกิดจาก 

๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิด

เป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

๔. การอนุญาตให้ใชข้วดนํV ามนั กระป๋องนํV ามนั หรือถงันํVามนัเพืFอเก็บนํV ามนั นอกสถานีบริการนํV ามนัให้คิด

ค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของนํVามนัแต่ละชนิด ดงัต่อไปนีV  

(ก) นํVามนัชนิดไวไฟนอ้ย 

ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๔๐๐  บาท 

 ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๕๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) นํVามนัชนิดไวไฟปานกลาง 

ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๖๐๐  บาท 



 ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๖๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) นํVามนัชนิดไวไฟมาก 

ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๘๐๐  บาท 

 ปริมาณรวมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๘๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 

๓๑ 

 

๕. การอนุญาตให้ใช้ถงัเก็บนํV ามนัซึงไม่รวมถึงถงัเก็บนํV ามนัใตพื้Vนผิวดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของ

นํVามนัและปริมาตรของถงั ดงัต่อไปนีV  

(ก) นํVามนัชนิดไวไฟนอ้ย 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๔๐๐  บาท 

 ปริมาตรทีFเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๕๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) นํVามนัชนิดไวไฟปานกลาง 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๖๐๐  บาท 

 ปริมาตรทีFเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๖๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) นํVามนัชนิดไวไฟมาก 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๘๐๐  บาท 

 ปริมาตรทีFเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๘๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 ยกเวน้นํVามนัดิบหรือสิFงอืFนทีFใชเ้ป็นวตัถุดิบในการกลัFนหรือผลิตนํVามนัให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา 

๔๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ง) ในกรณีทีFมีการอนุญาตให้ใชถ้งันํVามนัอนัมีลกัษณะแบ่งเป็นช่องสําหรับใช้เก็บนํV ามนัชนิดไวไฟ

นอ้ย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสําหรับถงัเก็บนํVามนันีVในอตัราของถงัเก็บ

นํVามนัชนิดทีFไวไฟมากทีFสุด 

๖. การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บนํV ามันใต้พืVนผิวดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของนํV ามันและปริมาตร

ดงัต่อไปนีV  

(ก) นํVามนัชนิดไวไฟนอ้ย 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๒๐๐  บาท 

 ปริมาตรทีFเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๒๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ข) นํVามนัชนิดไวไฟปานกลาง 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๒๕๐ บาท 



 ปริมาตรทีFเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา  ๒๕  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 (ค) นํVามนัชนิดไวไฟมาก 

 ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ ๓๐๐  บาท 

 ปริมาตรทีFเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัรา ๓๐  บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

 

  

๓๒ 

 

(ง) ในกรณีทีFมีการอนุญาตให้ใชถ้งันํV ามนัใตพื้Vนดินอนัมีลกัษณะแบ่งเป็นช่องสําหรับใชเ้ก็บนํVามนัชนิดไวไฟ

นอ้ย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสําหรับถงัเก็บนํVามนันีVในอตัราของถงัเก็บ

นํVามนัชนิดทีFไวไฟมากทีFสุด 

๗. การอนุญาตให้ใช้ถงัขนส่งนํV ามนัทีFมีปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอตัราถงัละ 

๒๕๐ บาท 

๘. การต่ออายุใบอนุญาต ให้คิดค่าธรรมเนียมตามอตัรา ขอ้ ๑,  ๒,  ๓,  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘ แลว้แต่กรณี 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน โทรศพัท ์036-489123  เว็บไซตw์ww.khaosamokhon.go.th ตูแ้สดง

ความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓ 

 

งานที,ให้บริการ  รับรองสิFงปลูกสร้าง 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ กองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์036-489123      ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 การรับรองกรรมสิทธิY สิFงปลูกสร้างในทีFดิน เป็นความประสงค์ของธนาคารทีFให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิFน ออกหนังสือรับรองกรรมสิทธ์สิFงปลูกสร้างให้กับผูข้อกู้เงินจากธนาคาร เพืFอประกอบการ

พิจารณาเงินกู ้

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืFนคาํร้อง/พร้อมหลกัฐาน   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๒. เจา้หนา้ทีFตรวจสอบเอกสาร    กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๓๐ นาที) 

๓. ตรวจสอบสถานทีF     กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๒ วนั)      

๔. ออกหนงัสือรับรอง     กองช่าง 

      (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ไม่เกิน ๓  วนั 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 



๑. สําเนาบตัรประชาชน ๑ ฉบบั 

๒. สําเนาทะเบียนบา้น ๑ ฉบบั 

๓. สําเนาโฉนดทีFดิน/น.ส.๓/อืFน ๆ 

อัตราค่าธรรมเนียม 

- ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

 

๓๔ 

 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน โทรศพัท์ 036489123 เว็บไซตw์ww.khaosamokhon.go.th ตูแ้สดง

ความคิดเห็น  เวทีประชาคม  ทางไปรษณีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๓๕ 

 

งานที,ให้บริการ  ขออนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในทีFหรือทางสาธารณะและต่อใบอนุญาตฯ 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

      (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์036489123     ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐น.และ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 ผูใ้ดมีความประสงค์จะจําหน่ายสินค้าทีFหรือตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔ “ทีFหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานทีFหรือทางซึF งมิใช่ของเอกชนและประชาชน สามารถ

ใชป้ระโยชน์หรือใชสั้ญจรได ้มาตรา ๔๑ เจา้พนกังานทอ้งถิFนมีหน้าทีFควบคุมดูแลทีFหรือทางสาธารณะ เพืFอ

ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทัFวไป ห้ามมิให้ผูใ้ดจาํหน่ายสินคา้ในทีFหรือทางสาธารณะ ไม่ว่าเป็นการ

จาํหน่ายโดยลกัษณะวิธีจดัวางสินคา้ในทีFหนึF งทีFใด เป็นปกติหรือเร่ขาย เวน้แต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า

พนกังานเจา้หนา้ทีFทอ้งถิFน รวมทัVงเทศบาลบญัญตัอิงคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน เรืFองของจาํหน่าย

สินคา้ในทีFหรือสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใบอนุญาตฯ มีอายุ 1 ปี นบัตัVงแต่วนัทีFออกให้ 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืFนคาํร้อง/พร้อมหลกัฐาน   กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจา้หนา้ทีFตรวจสอบเอกสาร    กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม 

     (ระยะเวลา ๕ นาที ) 

๓. ตรวจสอบสถานทีF     กองช่าง / กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม 

     (ระยะเวลา ๑ วนั)      



๔. ออกใบอนุญาต/ชาํระค่าธรรมเนียม   กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม / กองคลงั 

      (ระยะเวลา ๑ วนั) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ไม่เกิน ๔  วนั 

 

 

 

 

๓๖ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

๑. สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นผูข้อรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบา้น ของผูช่้วยจาํหน่าย ฯ 

๓. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด ๑x๑.๕  นิVว ของผูร้ับใบอนุญาตและผูช่้วยจาํหน่ายคน

ละ ๓ รูป 

๔. ใบรับรองแพทยข์องผูข้อใบอนุญาต และผูช่้วยจาํหน่าย 

๕. แผนทีFสังเขปแสดงทีFตัVงจาํหน่ายสินคา้ (กรณีเร่ขายไม่ตอ้งมีแผนทีF) 

๖. แบบขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียม 

๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตัVงแผงลอยประเภททีF ๑  ฉบบัละ  ๕๐๐  บาท 

๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตัVงแผงลอยประเภททีF ๒  ฉบบัละ  ๕๐  บาท 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงทีFระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กอง

ส า ธ า ร ณ สุ ข ฯ  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล เข า ส ม อ ค อ น  โ ท ร ศั พ ท์  036-489123 

เวบ็ไซตw์ww.khaosamokhon.go.th  ตูแ้สดงความคิดเห็น เวทีประชาคม  ทางไปรษณีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๗ 

 

งานที,ให้บริการ  ขอใบรับแจง้การขุดดินถมดิน 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ กองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน     วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์036-489123      ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 พระราชบญัญตัิการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ครอบคลุมตาํบลและผูใ้ดประสงค์จะทาํการขุดดิน

โดยมีความลึกจากระดับพืVนดินเกิน ๓ เมตร หรือพืVนทีFปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้า

พนกังานทอ้งถิFนตามแบบทีFเจา้พนกังานทอ้งถิFนกาํหนด และผูใ้ดประสงคจ์ะทาํการถมดินโดยมีความสูงของ

เนินดินเกินกว่าระดับทีFดินต่างเจ้าของทีFอยู่ขา้งเคียง และมีพืVนทีFเกิน ๑,๖๐๐  ตารางเมตร (หนึFงไร่) ตอ้งแจ้ง

การถมดินต่อเจา้พนกังานทอ้งถิFนตามแบบทีFเจา้พนกังานทอ้งถิFนกาํหนด 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้อยืFนใบแจง้(ขถด.๑)/พร้อมหลกัฐาน   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๓๐ นาที) 

๒. เจา้หนา้ทีFตรวจสอบเอกสาร/สถานทีF   กองช่าง 

     (ระยะเวลา  ๑๔  วนั ทาํการ ) 

๓. ออกใบแจง้การขุดดิน/ถมดิน    กองช่าง 

     (ระยะเวลาภายใน ๗ วนั)      

๔. ชาํระค่าธรรมเนียม     กองคลงั 

      (ระยะเวลา ๓๐ นาที) 



ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ไม่เกิน ๑๕  วนั 

 

 

 

 

 

 

๓๘ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

๑. แบบ ขถด. (ใบแจง้การขุดดิน/ถมดิน)     จาํนวน  ๑   ชุด 

๒. สําเนาบตัรประชาชน(ผูแ้จง้)     จาํนวน  ๑   ชุด 

๓. สําเนาทะเบียนบา้น(ผูแ้จง้)     จาํนวน  ๑   ชุด 

๔. สําเนาเอกสารสิทธิY  (โฉนดทีFดิน นส.๓ก    นส.๓ อืFน ๆ   จาํนวน  ๑   ชุด 

๕. แผนทีFแสดงบริเวณทีFจะทาํการขุดดิน/ถมดิน 

๖. แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคาํนวณ จาํนวน  ๑   ชุด 

๗. หนงัสือรับรองการออกแบบและคาํนวณการขุดดิน/ถมดิน จาํนวน  ๑   ชุด 

๘.สําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จาํนวน  ๑   ชุด 

๙. หนงัสือยินยอมทีFจะปฏิบตัิไม่ให้เกิดความรําคาญต่อการใชร้ถใชถ้นนในการขุดดิน/ถมดิน 

๑๐. หนงัสือยินยอมให้ทาํการขุดดิน/ถมดิน (จากเจา้ของทีFดิน) 

 - สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้น 

๑๑. หนงัสือแสดงความยินยอมของผูค้วบคุมงานขุดดิน/ถมดิน (วิศวกรรมควบคุม) 

  - สําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูค้วบคุมงาน 

๑๒. หนงัสือยินยอมให้ทาํการขุดดิน/ถมดิน ของเจา้ของทีFดินบริเวณใกลเ้คียงทุกรายทีFมีพืVนทีFติดกนั 

 - สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้น 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับที,  ประเภท      อัตราค่าธรรมเนียม 

๑  ค่าธรรมเนียม 

๑.๑  ใบรับแจง้  การขุดดิน  หรือถมดิน    ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

๑.๒  ค่าคดัสําเนา หรือถ่ายเอกสาร    หนา้ละ ๑  บาท 

๑.๓  ค่ารับรองสําเนา      หนา้ละ  ๕  บาท 

๒  ค่าใช้จ่าย 

๒.๑  ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานทีFขุดดิน ให้จ่ายเท่าทีFจาํเป็นและใชจ้่าย 

  หรือถมดิน      จริง 



  ค่าเบีVยเลีVยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานทีFขุดดิน ให้จ่ายเท่าทีFจาํเป็นตาม 

  หรือถมดิน      ระเบียบของทางราชการของ 

         ทางราชการแก่ผูไ้ปทาํงาน 

         เท่าอตัราของทางราชการ 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กองช่าง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน โทรศพัท ์036-489123 เวบ็ไซต ์www.khaosamokhon.go.th   

ตูแ้สดงความคิดเห็น เวทีประชาคม  ทางไปรษณีย ์

 

๓๙ 

 

งานที,ให้บริการ  ขอติดตัIงมาตรนํIา 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ กองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองประปา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน       วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์036-489123             ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน ได้ออกระเบียบว่าด้วยเรืF องการใช้นํV าประปาของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน ซึFงผูใ้ดประสงคจ์ะใชน้ํVาประปาจะตอ้งทาํสัญญาการใชน้ํVาประปากับ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน และจะตอ้งติดตัVงมาตรวดันํVาให้เรียบร้อย 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืFนคาํร้อง/พร้อมหลกัฐาน   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจา้หนา้ทีFตรวจสอบสถานทีF    กองช่าง 

     (ระยะเวลา  ๑  วนั ทาํการ ) 

๓. เสนอผูบ้ริหารพิจารณาอนุมตัิ/ดาํเนินการติดตัVง     กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๑๕ นาที)/(ระยะเวลา ๔๕ นาที)      

๔. ชาํระค่าธรรมเนียม     กองช่าง 

      (ระยะเวลา ๕ นาที) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ไม่เกิน ๓  วนั 



 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

๑. สําเนาทะเบียนบา้น       จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๒. สําเนาบตัรประชาชน      จาํนวน  ๑   ฉบบั 

ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมขออนุญาตติดตัVงมาตรนํVา  ตามระเบียบว่าดว้ยการใช้นํV าประปาองค์การบริหารส่วนตาํบล

เขาสมอคอนจาํนวน ๑๕๐ บาท  (สําหรับค่าอุปกรณ์เกีFยวประปาต่างๆ ผูข้ออนุญาตเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเอง) 

 

๔๐ 

 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนไดที้Fกองประปา 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน โทรศัพท์ 036-489123   เว็บไซต์ www.khaosamokhon.go.th  ตู้

แสดงความคิดเห็น เวทีประชาคม  ทางไปรษณีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๔๑ 

 

งานที,ให้บริการ  การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/รืVอถอน/ดดัแปลง/เคลืFอนยา้ย 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ กองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน     วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

       (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด) 

โทรศพัท ์036-489123             ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

 พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูที้Fประสงค์จะดาํเนินการก่อสร้าง  ดดัแปลง  รืVอถอน  

หรือ เคลืFอนยา้ยอาคาร จะตอ้งยืFนเอกสารคาํขอรับใบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถิFนก่อนดาํเนินการ 

ขัIนตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัIนตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูข้ออนุญาตยืFนคาํขอ (แบบ ข.๑)   กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๑๐ นาที) 

๒. เจา้หนา้ทีFตรวจสอบเอกสาร    กองช่าง 

     (ระยะเวลา  ๓  วนั ทาํการ) 

๓. เจา้หนา้ทีFตรวจสอบสถานทีF    กองช่าง 

     (ระยะเวลา ๗ วนั ทาํการ)      

๔. เจา้หนา้ทีFตรวจสอบแบบแปลน   กองช่าง 

      (ระยะเวลา ๑๐ วนั ทาํการ) 

๕. เสนอผูบ้ริหารพิจารณาอนุมตั ิ    กองช่าง 

       (ระยะเวลา ๕ วนั ทาํการ) 

๖. ชาํระค่าธรรมเนียม     กองคลงั 



        (ระยะเวลา  ๑๐  นาที) 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVน ไม่เกิน ๒๖  วนั ทาํการ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานประกอบ 

๑. แบบฟอร์มคาํขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)      จาํนวน  ๑   ชุด 

 

 

 

๔๒ 

 

๒. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

- สําเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต     จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๓. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล 

- สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

- สําเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต     จาํนวน  ๑   ฉบบั 

-สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทีFออกให้ไม่เกิน ๖  เดือน จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๔. สําเนาหลกัฐานโฉนดทีFดิน นส.๓  นศ.๓ก ทุกหนา้ขนาดเท่าฉบบัจริง   จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๕. กรณีผูข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารในทีFดินบุคคลอืFน 

- หนงัสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในทีFดิน   จาํนวน  ๑   ฉบบั 

- สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของเจา้ของทีFดิน    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

- สําเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของทีFดิน     จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตทีFดินของบุคคลอืFน (ทีFดินต่างเจา้ของ) 

 - หนงัสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตทีFดิน   จาํนวน  ๑   ฉบบั 

 - สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของเจา้ของทีFดินดา้นทีFชิดเขต  จาํนวน  ๑   ฉบบั 

- สําเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของทีFดินดา้นทีFชิดเขต    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๗.กรณีเจา้ของอาคารไม่ไดม้ายืFนขออนุญาตดว้ยตนเอง 

- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๘. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

(กรณีทีFเป็นอาคารทีFมีลกัษณะ/ ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

๙. สําเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม   จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๑๐. รายการคาํนวณโครงสร้าง       จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๑๑. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม    จาํนวน  ๑   ฉบบั 

 (กรณีเขา้ข่ายตอ้งควบคุมตามกฎกระทรวง) 

๑๒. สําเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  จาํนวน  ๑   ฉบบั 

๑๓. แผนผงับริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน   จาํนวน  ๕   ชุด 



ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมการกรอกใบอนุญาต  

๑. ใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบบัละ  ๒๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตดดัแปลง     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๓.ใบอนุญาตรืVอถอน     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๔. ใบอนุญาตเคลืFอนยา้ย     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๕. ใบรับรอง      ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๖. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

 

๔๓ 

 

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต  

๑. ใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบบัละ  ๒๐  บาท 

๒. ใบอนุญาตดดัแปลง     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๓.ใบอนุญาตรืVอถอน     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

๔. ใบอนุญาตเคลืFอนยา้ย     ฉบบัละ  ๑๐  บาท 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

๑. อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชัVน หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 

๒. อาคารสูงเกิน ๒ ชัVน แต่ไม่เกิน ๓ ชัVน หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท 

๓. อาคารสูงเกิน ๓ ชัVน หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๔ บาท 

๔. อาคารพิเศษหรืออาคารทีFจะตอ้งมีพืVนรับนํV าหนกับรรทุกชัVนใดชัVนหนึFงเกิน ๕๐๐  กก./ตารางเมตร ตาราง

เมตรละ ๔ บาท  

๕. ทีFจอดรถ ทีFกลบัรถ และทางเขา้ออกรถสําหรับอาคาร ตารางเมตรละ ๐.๔๐ บาท 

๖. ป้าย คิดตามพืVนทีFของป้าย ตารางเมตรละ ๔ บาท 

๗. ทางหรือท่อระบายนํVา รัV ว รวมทัVงประตูรัV วหรือกาํแพง คิดตามความยาว เมตรละ ๑ บาท 

การรับเรื,องร้องเรียน 

 ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนได้ทีF กองช่าง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน โทรศพัท์ 036-489123 เว็บไซตw์ww.khaosamokhon.go.th ตูแ้สดง

ความคิดเห็น เวทีประชาคม  ทางไปรษณีย ์

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๔ 

 

งานที,ให้บริการ  การออกหนงัสือรับรองการแจง้และใบอนุญาตจดัตัVงสถานทีFจาํหน่ายอาหาร 

และสถานทีFสะสมอาหารและต่ออายุหนงัสือรับรองการแจง้และใบอนุญาตฯ 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการใช้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์  

งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม  (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด)  

โทรศพัท ์: 036-489123    ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

ตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ “สถานทีFจาํหน่ายอาหาร” หมายความว่า 

อาคาร สถานทีF หรือบริเวณใดๆ ทีFมิใช่ทีFหรือทางสาธารณะ ทีFจดัไวเ้พืFอประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจน

สําเร็จและจําหน่ายให้ผูซื้Vอสามารถบริโภคได้ทันทีF ทัVงนีV  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้

สําหรับการบริโภค ณ ทีFนัVน หรือนําไปบริโภคทีFอืFนก็ตาม “สถานทีFสะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร 

สถานทีF หรือบริเวณใดๆ ทีFมิใช่ทีFหรือทางสาธารณะ ทีFจดัไวสํ้าหรับเก็บอาหารอนัมีสภาพเป็นของสดหรือ

ของแห้ง หรืออาหารสําเร็จรูปลกัษณะอืFนใด ซึFงผูซื้Vอตอ้งนาํไปทาํ ประกอบ หรือปรุงเพืFอบริโภคในภายหลงั  

มาตรา ๓๘ ผูใ้ดจะจดัตัVงสถานทีFจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีFสะสมอาหาร ในอาคารหรือพืVนทีFใดซึF ง

มีพืVนทีFเกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตอ้งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิFนตามมาตรา ๕๖  ถา้สถานทีFดังกล่าวมีพืVนทีFไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน

ทอ้งถิFน  เพืFอขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา  ๔๘  ก่อนการจดัตัVง  รวมถึงเทศบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน เรืFอง สถานทีFจาํหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓  

หนงัสือรับรองการแจง้ฯ และใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นบัตัVงแต่วนัทีFออกให้ 

 

ขัIนตอนและระยะการให้บริการ 



ขัIนตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูป้ระกอบการยืFนแบบขอรับหนงัสือรับรองการแจง้ งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม 

หรือใบอนุญาตฯ พร้อมหลกัฐาน  

เจา้หนา้ทีFตรวจเอกสาร  

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจา้หนา้ทีFออกตรวจพืVนทีFและสถานทีFตัVงประกอบกจิการ  งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม 

แนะนาํดา้นสุขาภิบาล 

 (ระยะเวลา ๑ วนัทาํการ) 

๓. ผูข้ออนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม    งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม 

๔๕ 

 

๔.เจา้พนกังานทอ้งถิFนพิจารณาออกหนงัสือรับรองการแจง้  งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม 

หรือใบอนุญาต 

 (ระยะเวลา ๑ วนัทาํการ) 

๕. รับหนงัสือรับรองการแจง้หรือใบอนุญาต   งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVนไม่เกิน ๔ วนั 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานที,ต้องใช้ 

๑. แบบขอรับใบอนุญาต     จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูข้ออนุญาต  จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. สําเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต   จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. ใบรับรองแพทย ์(ผูสั้มผสัอาหาร)   จาํนวน ๑ ฉบบั 

๕. หนงัสือรับรองการแจง้หรือใบอนุญาตฉบบัเดิม (ถา้มี) จาํนวน ๑ ฉบบั 

๖. หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน ๑ ฉบบั 

ผูม้อบและผูร้ับมอบ กรณีผูข้อรับหนงัสือรับรองการแจง้ 

ไม่สามารถดาํเนินการดว้ยตนเอง(กรณีทีFเป็นนิติบุคคล) 

๗. หนงัสือรับรองบริษทั(กรณีทีFเป็นนิติบุคคล)  จาํนวน ๑ ฉบบั 

ค่าธรรมเนียม 

การออกหนงัสือรับรองการแจง้จดัตัVงสถานทีFจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีFสะสมอาหาร 

๑. จดัตัVงสถานทีFจาํหน่ายอาหารหรือสถานทีFสะสมอาหารพืVนทีFประกอบการเกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร       

ขึVนไป    ฉบบัละ ๕๕๐ บาท 

๒.  ใชส้ถานทีFเป็นทีFทาํนํVาแข็งโดยใชเ้ครืFองจกัรประกอบกจิการไม่เกิน ๒ แรงมา้  ฉบบัละ ๕๕๐ บาท 

๓.  ใชส้ถานทีFเป็นทีFทาํนํVาแข็งโดยใชเ้ครืFองจกัรประกอบกจิการเกิน ๒ แรงมา้       ฉบบัละ ๒,๕๐๐ บาท 

๔.  การจดัตัVงสถานทีFจาํหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหารในอาคารหรือพืVนทีFใดๆประกอบการพืVนทีFไม่เกิน   

๒๐๐ ตารางเมตรและมิใช่การขายของในตลาด                                   ฉบบัละ ๔๐๐ บาท 



การรับเรื,องร้องเรียน 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนไดที้F  กองสาธารณสุและ 

สิFงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน โทรศพัท ์036-489123 เวบ็ไซด ์

www.khaosamokhon.go.th  ตูแ้สดงความคิดเห็น เวทีประชาคม ทางไปรษณีย ์

 

 

 

 

 

 ๔๖ 

 

แผนภูมิข้ันตอนการย่ืนขอหนังสือรับรองการแจ8งหรือใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานท่ีจำหนBายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ด8านสาธารณสุข  

ข้ันตอนการให8บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู8ขออนุญาตย่ืนแบบคำขออนุญาตฯพร8อมเอกสาร  เจ8าหน8าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

(5 นาที) 

2. เจ8าหน8าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ต้ังประกอบกิจการแนะนำด8านสุขาภิบาล(1วันทำการ ) 

4. เจ8าพนักงานท8องถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต ( 1 วันทำการ ) 

3. ผู8ขออนุญาตชำระคBาธรรมเนียม 

5. รับใบอนุญาต  

 



ติดตBอได8ท่ีงานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล8อม 

องคWการบริหารสBวนตำบลเขาสมอคอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๗ 

 

งานที,ให้บริการ  การออกใบอนุญาตจดัตัVงตลาด และต่ออายุใบอนุญาตฯ 

หน่วยงานที,รับผิดชอบ งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา

สมอคอน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที,/ช่องทางการใช้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์  

งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม  (ยกเวน้วนัหยดุทีFทางราชการกาํหนด)  

โทรศพัท ์:036-489123    ตัVงแต่เวลา ๐๘.๓๐ –๑๒.๐๐ น.และ ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื,อนไขในการยื,นคําขอ 

ตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ “ตลาด” หมายความว่า สถานทีFซึFงปกติ

จดัไวใ้ห้ผูค้า้ใช้เป็นทีFชุมนุมเพืFอจาํหน่ายสินคา้ประเภทสัตว์ เนืVอสัตว์ ผกั ผลไม ้หรืออาคารอนัมีสภาพเป็น

ของสด ประกอบหรือปรุงแลว้ หรือของเสียง่าย ทัVงนีV  ไม่ว่าจะมีการจาํหน่ายสินคา้ประเภทอืFนด้วยหรือไม่ก็

ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึFงจดัไวสํ้าหรับให้ผูค้า้ใชเ้ป็นทีFชุมนุมเพืFอจาํหน่ายสินคา้ประเภทดงักล่าว

เป็นประจาํหรือเป็นครัV งคราวหรือตามวนัทีFกาํหนด มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผูใ้ดจดัตัVงตลาด เวน้แต่จะได้รับ

ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิFนตามมาตรา ๕๖  

ใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นบัตัVงแต่วนัทีFออกให้ 

 

ขัIนตอนและระยะการให้บริการ 



ขัIนตอน                     หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผูป้ระกอบการยืFนแบบขอรับใบอนุญาตฯ   งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม 

   พร้อมหลกัฐาน เจา้หนา้ทีFตรวจเอกสาร  

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจา้หนา้ทีFออกตรวจพืVนทีFและสถานทีFตัVงประกอบกจิการ               งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม 

แนะนาํดา้นสุขาภิบาล  

(ระยะเวลา๑ วนัทาํการ) 

๓. ผูข้ออนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม    งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม 

๔. เจา้พนกังานทอ้งถิFนพิจารณาออกใบอนุญาต               งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม 

    (ระยะเวลา๑ วนัทาํการ) 

๕. รับใบอนุญาตฯ                  งานสุขาภิบาลและอนามยัสิFงแวดลอ้ม 

 

ระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาทัVงสิVนไม่เกิน ๔ วนั 

 

 

๔๘ 

 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานที,ต้องใช้ 

๑. แบบขอรับใบอนุญาต     จาํนวน ๑ ฉบบั 

๒. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูข้ออนุญาต  จาํนวน ๑ ฉบบั 

๓. สําเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต   จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. ทะเบียนแผงผูป้ระกอบการคา้ (ถา้มี)   จาํนวน ๑ ฉบบั 

๕. ใบอนุญาตจดัตัVงตลาดฉบบัเดิม (ถา้มี)   จาํนวน ๑ ฉบบั 

 ๖.  แผนผงัสถานทีFประกอบการ    จาํนวน ๑ ฉบบั 

ค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตจดัตัVงตลาด ประเภททีF ๑  ฉบบัละ ๒,๐๐๐  บาท  

ใบอนุญาตจดัตัVงตลาด ประเภททีF ๒  ฉบบัละ ๑,๕๐๐  บาท 

   

การรับเรื,องร้องเรียน 

 

ถา้การให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีFระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพืFอร้องเรียนไดที้F   

กองสาธารณสุขและสิFงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาสมอคอน โทรศพัท ์036-489123  เวบ็ไซด์ 

www.khaosamokhon.go.th  ตูแ้สดงความคิดเห็น เวทีประชาคม ทางไปรษณีย ์

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๙ 

 

แผนภูมิขัIนตอนการยื,นขอใบอนญุาตจัดตัIงตลาด 

ขัIนตอนการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู8ขออนุญาตย่ืนแบบคำขออนุญาตฯพร8อมเอกสาร  เจ8าหน8าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

(5 นาที) 

2. เจ8าหน8าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ต้ังประกอบกิจการแนะนำด8านสุขาภิบาล(1วันทำการ ) 

4. เจ8าพนักงานท8องถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต ( 1 วันทำการ ) 

3. ผู8ขออนุญาตชำระคBาธรรมเนียม 

5. รับใบอนุญาต  

 



ติดต่อได้ที,งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ,งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

คู่มือสาํหรับประชาชน 

องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเขาสมอคอน 



 


