
 
 
 

คูมือสําหรับประชาชน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
อาํเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี



 
คํานํา 

 

   ดวยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีมีการ

อนุญาตตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)ในการ

ยื่นคําขอ ข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอม

กับคําขอ และใหนําคูมือสําหรับประชาชนปดประกาศไว ณ สถานที่ยื่นคําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  

   องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง จึงไดจัดทําคูมือเลมนี้เพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลบานราม  ซึ่งจะทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการแตละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพุได  ซึ่งถือเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือ เลมนี้จะเปนประโยชน

ตอประชาชนและผูบรกิารตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 



 

 

 

 

 

สารบัญ 

               หนา 

๑. งานการจัดเก็บภาษีปาย         ๔ 

๒. งานการจดทะเบียนพาณิชย         ๖ 

๓. งานการขออนุญาตกอสรางอาคาร        ๙ 

๔. งานการขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบาน     ๑๒ 

๕. งานการขอความชวยเหลือสาธารณภัย        ๑๓ 

๖. งานการรับแจงเรื่องราวรองทุกข        ๑๔ 

๗. งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ     ๑๕ 

๘. งานการขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร     ๒๗ 

๙. งานการขออนุญาตจําหนายสินคาในพื้นที่หรือทางสาธารณะโดยการเรขาย    ๒๙ 

๑๐. งานการขออนุญาตจําหนายสินคาในพื้นที่หรือทางสาธารณะโดยการตั้งแผงลอย   ๓๑ 

๑๑. งานการรับแจงข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส     ๓๓ 
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คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ  การจัดเก็บภาษปีาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง  วันจันทร ถึง วันศุกร 

  โทรศพัท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐    (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

ปายที่ตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือ ประกอบกิจการอ่ืน

เพื่อหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือ

ทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ 
 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 

 ๑. ยื่นเอกสาร      ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง   

     (ระยะเวลา ๑ นาท)ี  

๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  

     (ระยะเวลา ๒ นาท)ี 

๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  

     (ระยะเวลา ๒ นาท)ี 
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๕ นาท ี
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

กรณีปายรายเกา 

ใบเสรจ็รับเงินคาภาษีปายครั้งกอน        จํานวน ๑ ฉบับ 

กรณีปายที่ติดตั้งใหม 

๑. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน        จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน         จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม        จํานวน ๑ ฉบับ 

๔. หนังสือรับรองหุนสวนบริษทั        จํานวน ๑ ฉบับ 

๕. ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทาํปาย     จํานวน ๑ ฉบับ 
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คาธรรมเนียม 

อัตราภาษี 

๑. การคํานวณพื้นที่ปาย อัตราคาภาษีปาย และการคํานวณภาษีปาย 

  ๑.๑ การคํานวณพื้นที่ปาย 

   ๑.๑.๑ ปายที่มีขอบเขตกําหนดได 

  ๑.๑.๒ ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได 

   ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตเพื่อกําหนด สวนกวางท่ีสุด 

ยาวที่สุด แลวคํานวณตาม ๑.๑.๑ 

    

 

 

๑.๑.๓ คํานวณพื้นที่เปนตารางเซนติเมตร 

  ๑.๒ อัตราภาษีปาย แบงเปน ๓ อัตรา ดังนี้ 

 

การคํานวณภาษีปาย ใหคํานวณโดยนําพื้นที่ปายคูณดวยอัตราภาษีปาย เชน ปายที่ตองเสียภาษี มีพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ 

ตารางเซนติเมตร เปนปายประเภทที่ ๒ ปายนี้เสียภาษี ดังนี้ 

๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เทากับ ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท:๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// kamkoksoong.go.th 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ  การจดทะเบียนพาณิชย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง  วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐    (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

กรมพัฒนาธุร กิจการคา ไดถ ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชยตามพระราชบัญญั ติทะเบียนพาณิชย                 

พ.ศ. ๒๔๙๙ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ ตั้งแตเดือน มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนไป โดยให อบต. รับจด

ทะเบียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการในการย่ืนจดทะเบียนพาณิชย 

ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และผูประกอบการสามารถนําหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชยไปใช

การทําธุรกรรมไดองคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง ไดเปดใหบริการแก  ผูประกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจด

ทะเบียนพาณิชยได  ณ  องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  

 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูประกอบการพาณิชยยื่นคําขอและกรอกขอมูล(แบบ ท.พ.) ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลงั  

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง 

๓. นายทะเบียนพิจารณาคาํขอและจดทะเบียนพาณิชย  ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง 

๔. ชําระเงินคาธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย   ๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลงั 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๒๕ นาที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) เอกสารที่ใช ไดแก 

๑.คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)      จํานวน ๑ ชุด 

๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ 

๓.สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ฉบับ  

๔.กรณีผูประกอบการมิไดเปนเจาบาน ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

- หนังสือใหความยินยอมใชสถานที่      จํานวน ๑ ฉบับ 

- สําเนาทะเบียนบานหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ     จํานวน ๑ ฉบับ 
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- สําเนาสญัญาเชา        จํานวน ๑ ฉบับ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสถานที่     จํานวน ๑ ฉบับ  

- สําเนาทะเบียนบานเจาของสถานที่      จํานวน ๑ ฉบับ 

๕.กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

- หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป             ๑๐ บาท   จํานวน ๑ ฉบับ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบอํานาจ  จํานวน ๑ ฉบับ  

๖.กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศน

ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง ตองมีสําเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชา 

จากเจาของลิขสิทธิ์  

๗.กรณีจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองมี แบบฟอรมเอกสารแนบทาย แบบ ทพ. 

จดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลง) เอกสารที่ใช ไดแก 

๑)  คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)      จํานวน ๑ ชุด 

๒) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ 

๓) สาํเนาทะเบียนบาน          จํานวน ๑ ฉบับ 

๔) กรณีเปล่ียนแปลงแกไขที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดงันี้ 

- 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  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบอํานาจ  จํานวน ๑ ฉบับ  

๖) ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.๐๔๐๓)      จํานวน ๑ ฉบับ  

จดทะเบียนพาณิชย (เลิก) เอกสารที่ใช ไดแก 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)      จํานวน ๑ ชุด 

2) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ 

3) สาํเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ฉบับ 

4) ใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.๐๔๐๓)      จํานวน ๑ ฉบับ 

5) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจถึงแกกรรม 

- สําเนาใบมรณะบัตร        จํานวน ๑ ฉบับ 

- สําเนาหลักฐานแสดงความเปนทายาท     จํานวน ๑ ฉบับ 

 

 



 

-๘- 

 

 

 

6) กรณีมอบอํานาจ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

- หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป             ๑๐ บาท   จํานวน ๑ ฉบับ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบอํานาจ  จํานวน ๑ ฉบับ  
 

คาธรรมเนียม 

1. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บ ๕๐ บาท 

2. คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั้งละ ๒๐ บาท 

3. คาธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ      ๒๐ บาท 

4. คาธรรมเนียมการขอใหออกใบแทน เรยีกเก็บ ฉบับละ    ๓๐ บาท 

5. คาธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง      เรียก

เก็บครั้งละ ๒๐ บาท 

6. คาธรรมเนียมการคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย เรียกเก็บ ฉบับละ ๓๐ 

บาท 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท : ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// kamkoksoong.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



- ๙ - 

 

คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ  การขออนญุาตกอสรางอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง   วันจันทร ถึง วันศกุร 

โทรศัพท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐    (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 

การกอสราง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนยาย และการใชสอยอาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ตองไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลเสียกอน จึงจะดําเนินการได ทั้งนี้เพราะองคการบริหารสวนตาํบลมี

หนาที่ควบคุมเพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การผังเมอืง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชนของผูอยูอาศัยในอาคาร 
 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ยื่นคําขออนุญาต ตามแบบ ข.๑    ๑. งานกอสราง  กองชาง   

๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานท่ี   ๒. งานกอสราง  กองชาง 

๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต    ๓. งานกอสราง  กองชาง 

๔. ออกใบอนุญาต/ชําระคาธรรมเนียม   ๔. งานกอสราง  กองชาง 
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑๕  วัน/ราย 

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 

 

 

 



-๑๐- 

 

๕. กรณีผูขออนุญาตกอสรางอาคารในท่ีดินบุคคลอื่น 

- หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารในท่ีดิน       จํานวน ๑ ชุด 

- สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดนิ                     จํานวน ๑ ชุด 

- สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดนิ                         จํานวน ๑ ชุด 

๖. กรณีกอสรางอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินตางเจาของ) 

- หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน       จํานวน ๑ ชุด 

- สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดนิดานที่ชิดเขต         จํานวน ๑ ชุด 

- สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดนิดานที่ชิดเขต              จํานวน ๑ ชุด 

๗. กรณีเจาของอาคารไมไดมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง  

- หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป        จํานวน ๑ ฉบับ    

 (บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นติิบุคคล  ๓๐ บาท)  

๘. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารที่มี 

    ลักษณะ / ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)        จํานวน ๑ ฉบับ    

๙. สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม       จํานวน ๑ ฉบับ    

๑๐.รายการคาํนวณโครงสราง  ( กรณีอาคารมีพื้นที่ใชสอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)  จํานวน ๑ ชุด   

๑๑.หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชพีสถาปตยกรรม(กรณเีขาขายควบคมุตามกฎกระทรวง) จํานวน ๑ ฉบับ    

๑๒.สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม     จํานวน ๑ ฉบับ    

๑๓.แผนผังบรเิวณ 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) 

คาธรรมเนียม 

 ๑.ใบอนุญาตกอสรางอาคาร       ฉบับละ ๒๐ บาท  

 ๒.ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารบานเรือน      ฉบับละ ๑๐ บาท  

 ๓.ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบานเรือน     ฉบับละ ๑๐ บาท  

 ๔.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารบานเรอืน     ฉบับละ ๒๐ บาท  

 ๕.ใบรับรองอาคารบานเรอืน       ฉบับละ ๑๐ บาท  

 ๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง     ฉบับละ       ๕           บาท  

 ๗.คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

   - อาคารสูงไมเกิน ๒ ช้ัน หรือสูงไมเกิน ๑๒ เมตร  คาธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค 

- อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แตไมเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แตไมเกิน ๑๕ เมตรคาธรรมเนียมในอัตรา 

  ตารางเมตรละ ๒ บาท  

 

 



 

 

- ๑๑ - 

 

       - อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร  คาธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๔ บาท  

 - อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ําหนักน้ําหนักบรรทุกเกิน ๕๐ กก. ตอหนึ่งตารางเมตร คาธรรมเนียมในอัตรา 

  ตารางเมตรละ ๔ บาท  

- พื้นที่ท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  คาธรรมเนียม ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค  

     - ปายตารางเมตรละ ๔ บาท  

     - อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว หรือกําแพง เมตรละ ๑ บาท 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท:๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// kamkoksoong.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๑๒ - 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ  การขออนญุาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง  วันจันทร ถึง วันศกุร 

โทรศัพท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐   (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน        หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. หนังสือรับรองการปลูกสรางบาน    ๑. กองชาง  อบต.คาํโคกสูง 

๒. นําใบรับรองท่ีผูใหญบานออกให ไปขอหนังสอืรับรอง  ๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

    การมสีวมที่โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลคาํโคกสูง 

๓. ตองไปขอใบรับรองจากผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบาน  ๓. ผูใหญบาน 

    ในหมูบานที่ตนทําการกอสรางบาน  

๔. นําเอกสารที่ไดมาทั้งหมดนําไปยื่นที่นายทะเบียนอําเภอวังสามหมอ ๔. ที่วาการอําเภอวังสามหมอ 

    เพื่อขอบานเลขที่ 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑ วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. สําเนาโฉนดที่ดินที่มีการปลูกสรางบาน      จํานวน ๑ ฉบับ 

๔. หนังสือรับรองจากผูใหญบาน       จํานวน ๑ ฉบับ 

๕. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล     จํานวน ๑ ฉบับ  
 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท:๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// kamkoksoong.go.th 

 



 

- ๑๓ - 

 

คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ  การขอความชวยเหลือสาธารณภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูง   

วันจันทร ถึง วันศกุร    (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรศัพท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ประชาชนย่ืนคํารองตอเจาหนาที่   ๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

๒. เจาหนาที่รับคํารองและรายงานผูบริหารทราบทันท ี ๒. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

    เพื่อสั่งการ 

๓. เจาหนาที่สํารวจความเสียหายเบื้องตน    ๓. กองชาง  

๔. บรรเทาความเดือดรอนเบ้ืองตนแกผูไดรบัภัย   ๔. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

๕. รายงานอาํเภอทราบเพื่อดําเนินการ   ๕. ที่วาการอําเภอวังสามหมอ  
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑ วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ฉบับ 
 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท:๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// kamkoksoong.go.th 

 

  

  



- ๑๔ - 
 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ  การรับแจงเรื่องราวรองทุกข 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

งานกฎหมายและคดี สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง   

วันจันทร ถึง วันศกุร     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรศัพท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ประชาชนย่ืนคํารองตอเจาหนาที่   ๑. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

    (ระยะเวลา ๑ นาที)  

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริง  ๒. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

   เรื่องราวรองทุกข  

   (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย) 

๓. เจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหาร  ๓. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  

๔. ผูบริหารพิจารณาเรื่องราวรองทุกขและสั่งการ    ๔. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  

๕. เจาหนาที่แจงตอบรับผลการดาํเนินการใหผูรองเรียนทราบ ๕. สาํนักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

    (ระยะเวลา ๑ วัน/ราย) 
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๗ วัน/ราย 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ฉบับ 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท:๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// kamkoksoong.go.th 



 

 

-๑๕- 

 

งานที่ใหบริการ  การขออนญุาตประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

งานจัดเก็บรายได กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูง   

วันจันทร ถึง วันศกุร    (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรศัพท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ยื่นคําขอตรวจสอบคาํขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ๑. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

๒. รายงานผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๗ วัน  ๒. กองคลัง ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 

    นับแตวันท่ีไดรับคําขอ   

๓. ตรวจสอบสถานที่ดาํเนินการ    ๓. สํานักปลัด กองชาง กองคลัง  

๔. ผูบริหารพิจารณาเรื่องราวรองทุกขและสั่งการ    ๔. กองคลัง ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  

    (ระยะเวลา ๒ วัน/ราย)  

๕. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูย่ืน ๕. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

   คําขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรบัคําขอ 
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๒๐ วัน/ราย 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต       จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒     จํานวน ๑ ฉบับ  

๔. ใบอนุญาตทําการคาจากสํานักทะเบียนการคา     จํานวน ๑ ฉบับ 

๕. ใบอนุญาตหรือใบแจงประกอบกิจการโรงงาน      จํานวน ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 



-๑๖- 

คาธรรมเนียม 

บัญชีอตัราคาธรรมเนียมการออกใบอนญุาตใหประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

ลําดับที่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว   

๑ การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สตัวเลื้อยคลานหรือแมลง 

การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

 ก.  จํานวน  ไมเกิน  ๒๐  ตัว 

 ข.  จํานวน  เกิน  ๒๐  ตัวขึ้นไป 

 

 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

- 

- 

๒ การเลี้ยงมา                                                           ตัวละ ๑๐๐ - 

๓ การเลี้ยงสุกร   

  ก.  จํานวนไมเกิน ๑๐  ตัว ๑๐๐ - 

  ข.  จํานวนเกิน ๑๐ ตัว ๒๐๐ - 

๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   

  ก.  จํานวนตั้งแต  ๒๑ - ๑๐๐  ตัว ๕๐ - 

  ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑-๕๐๐  ตัว ๑๐๐ - 

  ค.  จํานวน เกิน ๕๐๐  ตัว ๒๐๐ - 

๕ การเลี้ยงสัตวน้าํ  กระชังปลา สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง ๕๐๐ - 

๖ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานมตัวละ   

 ก ไมเกิน ๔ ตัว ๑๐๐ - 

 ข เกิน  ๔ ตัว ไมเกิน ๑๐ ตัว ๒๐๐ - 

 ค เกิน ๑๐ ตัว ไมเกิน ๒๐ ตัว ๓๐๐ - 

 ง เกิน ๒๐ ตัว ๔๐๐ - 

๗ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชม  หรือเพื่อประโยชน

ของกิจการนั้น  จะมกีารเรียกเก็บคาดูหรือคาบรกิารไมวาทางตรงหรือ

ทางออมหรือไมก็ตาม 

  

 ก สวนสัตว หรือสวนสนุก ๕๐๐ - 

 ข การเลี้ยงสัตวเพื่อจําหนาย (ยกเวน กิจการที่ ๑-๖)   

    (๑) สุนัข ๒๐๐ - 

    (๒) สัตวอื่นๆ ๓๐๐ - 

 ค การกักขังสัตวไวเพื่อการจําหนาย ๕๐๐ - 

 ๒.  กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

๘ การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน

ตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑๕๐ - 

 ก โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 



 

- ๑๗ - 

ลําดับที่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ข โดยใชเคร่ืองจักรไมเกิน ๕ แรงมา ๓๐๐ - 

 ค โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

๙ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ที่ยังไมไดฟอกการ

สะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  

 ก การฟอกหนัง ขนสัตว ๓๐๐ - 

 ข การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก ๒๐๐ - 

๑๐ การสะสมเขาสัตว ขนสัตว การสะสมหนงัสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก ๒๐๐ - 

๑๑ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๒๐๐ - 

๑๒ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

๓๐๐ - 

๑๓ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูก

สัตว  หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

  

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร หรือใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒  แรงมา ๑๐๐ - 

  ข.  โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๓๐๐ - 

  ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

๑๔ การผลิต การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือ

พืช เพื่อเปนอาหารสัตว 

  

  ก.  การผลิต การโม การบด การปน การผสม การบรรจุ ๓๐๐ - 

  ข.  การสะสม หรือการกระทําอื่นใด ๒๐๐ - 

๑๕ การสะสมหรือลางครั่ง ๕๐๐ - 

 ก.การสะสมหรือลางคลั่ง ไมเกิน ๕๐ ลูกบาศกเมตร ๑๐๐ - 

 ข.การสะสมหรือลางครั่งเกิน ๕๐ ลบ.ม. ไมเกิน ๑๐๐ ลบ.ม. ๒๐๐ - 

 ค.การสะสมหรือลางครั่งเกิน ๑๐๐ ลบ.ม. ๕๐๐ - 

 ๓.  กิจการที่เกี่ยวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

๑๖ การผลิตเนย  เนยเทยีม ๕๐๐ - 

๑๗ การผลิตกะป  น้าํพรกิแกง น้ําพริกเผา  น้าํปลา  นํ้าเคย น้าํบูดู ไตปลา  

เตาเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 

  

 ก.โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

 ข.โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา ๓๐๐ - 

 ค.โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

 

 



 

-๑๘- 

 

ลําดับที่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๑๘ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

๓๐๐ - 

๑๙ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

๒๐๐ - 

๒๐ การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร

สัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย  การขายใน

ตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  

 ก.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา ๓๐๐ - 

 ข.  โดยใชเคร่ืองจักรเกิน ๒ แรงมา ๕๐๐ - 

๒๑ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  หมูต้ัง ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด  การผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

  

 ก.การเคี่ยวน้ํามันหมู ๕๐๐ - 

 ข.การผลิตหมูยอ กุนเชียง  ไสกรอก ๓๐๐ - 

 ค.การผลิตหมูตั้ง ๒๐๐ - 

๒๒ การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอี๋  เตาฮวย   

 ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

 ข.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ - 

 ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา ๘๐๐ - 

 ง. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ - 

๒๓ การผลิตแบะแซ ๕๐๐ - 

๒๔ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   

  ก.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

  ข.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๒๕ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   

  ก.  ประกอบโดยการขายปลีก ๓๐๐ - 

  ข.  ประกอบโดยการขายสง ๕๐๐ - 

๒๖ การแกะ  การลางสัตวน้าํ  ทีไ่มใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน

การผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

๓๐๐ - 
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๒๗ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้าํถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิด

ตางๆ บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 

  

 ก.การผลิตน้าํอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

 ข.การผลิตนมถ่ัวเหลือง ๒๐๐ - 

๒๘ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล   

 ก.น้ําตาลทราย ๕๐๐ - 

 ข.น้ําตาลชนิดอ่ืนหรือลักษณะที่คลายคลึง ๕๐๐ - 

๒๙ การผลิตผลิตภัณฑจากน้าํนมวัว ๕๐๐ - 

๓๐ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา  เบียร  น้าํสมสายชู ๕๐๐ - 

๓๑ การคั่วกาแฟ ๕๐๐ - 

๓๒ ก.การผลิตน้าํอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  โดยใชเครื่องจักร   

 ก.โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา ๓๐๐ - 

 ข.โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๑๐ แรงมา ๔๐๐ - 

 ค.โดยใชเครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ - 

 ง.โดยใชเคร่ืองจักรเกิน ๒๐ แรงมา ๗๐๐ - 

๓๓ การผลิตผงชูรส ๕๐๐ - 

๓๔ การผลิตน้ํากลั่น  น้าํบริโภค   

 ก.การผลิตน้าํกลั่น ๒๐๐ - 

 ข.การผลิตน้ําบริโภคโดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา ๓๐๐ - 

 ค.การผลิตน้ําบริโภคโดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

๓๕ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการ

ผลิตเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

๓๐๐ - 

๓๖ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ ๕๐๐ - 

๓๗ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   

 ก.โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

 ข.โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๒๕ แรงมา ๓๐๐ - 

 ค.โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๕ แรงมา ๕๐๐ - 
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๓๘ การผลิตบะหมี่ มักโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน   

 ก.โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

 ก.โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๓๙ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร   

 ก.พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๒๐ ตารางเมตร ๓๐๐ - 

 ข.พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐ ตารางเมตร ๕๐๐ - 

๔๐ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร และ

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

  

 ก.โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา ๓๐๐ - 

 ข.โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ - 

 ค.โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๗๐๐ - 

 ง.โดยใชเคร่ืองจักรเกิน ๑๐๐ แรงมา ๑,๐๐๐ - 

๔๑ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมา 

ขึ้นไป 

๕๐๐ - 

 ๔.  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  

เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 - 

๔๒ การผลิต  การโม  การบด  การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๔๓ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางตาง ๆ 

  

 ก.โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

 ข.โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๔๔ การผลิตสาํลี ผลิตภัณฑจากสาํล ี ๔๐๐ - 

๔๕ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรปู ๔๐๐ - 

๔๖ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ๔๐๐ - 

 ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   

๔๗ การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๕๐๐ - 

๔๘ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๓๐๐  

๔๙ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

ดวย เครื่องจักร 

๕๐๐  

๕๐ การสีขาวดวยเครื่องจักร   

 ก.โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา ๒๐๐ - 

 ข.โดยใชเครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๓๐๐ - 

 ค.โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ - 
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๕๑ การผลิตยาสูบ ๕๐๐ - 

 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียว,นวด,สีขาวดวย

เครื่องจักร 

๕๐๐ - 

๕๒ การผลิต  การสะสมปุย ๕๐๐ - 

๕๓ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๕๔ การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๕๐๐ - 

 ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร  - 

๕๕ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เคร่ืองมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ

เครื่องใชตางๆ 

  

 ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

 ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ - 

๕๖ การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด   

๕๗ การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรดี  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา   

๓๐๐ - 

๕๘ การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรดี  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา   

๕๐๐ - 

๕๙ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด    

  ก.  เคร่ืองจักรที่มีกําลัง ๕ แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เคร่ืองจักรที่มีกําลัง  ๑ แรงมา  ลงมา ๒๐๐ - 

๖๐ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๑,๐๐๐ - 

 ๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

๖๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี การพนสารกัน

สนิมยานยนต 

๕๐๐ - 

๖๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

๕๐๐ - 

๖๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ

ปรับปรุงยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 - 

   ก.  จักรยานยนต ๒๐๐ - 

  ข.  รถยนต ๓๐๐ - 
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๖๔ การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๕๐๐ - 

๖๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๓๐๐ - 

๖๖ การปะ  การเชื่อมยาง ๓๐๐ - 

๖๗ การอัดผาเบรก  ผาครัช ๕๐๐ - 

 ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไม   

๖๘ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 

๖๙ การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดรอง  การทํา

คิ้ว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

  

 ก.  เคร่ืองจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงมาขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 

 ข.  เคร่ืองจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา  แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

 ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงมา  ลงมา ๓๐๐ - 

๗๐ การประดิษฐไมหวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  การทา

สาร เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย 

  

 ก.  เคร่ืองจักรที่มีกําลัง ๕ แรงมาขึ้นไป ๕๐๐ - 

 ข.  เคร่ืองจักรที่มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐ - 

๗๑ การอบไม ๑,๐๐๐ - 

๗๒ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๗๓ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๓๐๐ - 

๗๔ การผลิตกระดาษตาง  ๆ ๕๐๐ - 

๗๕ การเผาถานหรือการสะสมถาน   

 ก.  ขายสง ๒๐๐ - 

 ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 

 ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับการบรกิาร   

๗๗ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ - 

๗๘ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้าํ อบไอน้ํา อบสมุนไพร ๕๐๐ - 

๗๙ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน ๑,๐๐๐ - 

๘๐ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการ

อ่ืนในทํานองเดยีวกัน 

๑,๐๐๐ - 

๘๑ การประกอบกิจการมหรสพ ๕๐๐ - 

๘๒ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา ราํวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอ

เกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดยีวกัน 

๕๐๐ - 
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 ก.สถานประกอบกิจการไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ - 

 ข.สถานประกอบกิจการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ - 

๘๓ การประกอบกิจการสระวายน้าํ หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ๕๐๐ - 

๘๔ การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลน 

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๑,๕๐๐ - 

๘๕ การประกอบกิจการเสรมิสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

 เสริมสวย หรือแตงผม ๓๐๐ - 

 การตัดผม (เกาอี้ละ)                               ๕๐ - 

๘๖ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือ

โดยวิธีอื่นใด  เวนแตการให  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา

ดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ - 

๘๗ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม รานอินเตอรเน็ต เกมสออนไลน ๕๐๐ - 

๘๘ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

๕๐๐ - 

๘๙ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐ - 

 ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   

๙๐ การปนดาย การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป 

  

 ก.  การทอผาดวยกี่กระตุกเกิน ๑๐ ก่ีขึ้นไป ๓๐๐ - 

 ข.  การทอผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๙๑ การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๕๐๐ - 

๙๒ การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๙๓ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๙๔ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป   

 ก.เครื่องจักร ๕ เครื่อง ไมเกิน ๑๐ เครื่อง ๓๐๐ - 

 ข.โดยใชเครื่องจักรเกิน ๑๐ เครื่อง ๕๐๐ - 

๙๕ การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออื่น ๆ ๕๐๐ - 

 การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๒๐๐ - 

 การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออื่น ๆ ๓๐๐ - 

 



 

- ๒๔ – 

 

 

ลําดับที่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง   

๙๘ การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผาโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๙๙ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๓,๐๐๐ - 

๑๐๐ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึงโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๑๐๑ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง   

 ก. หิน ดิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง ๕๐๐ - 

 ข.การสะสมซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน ๑,๐๐๐ - 

๑๐๒ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

๑๐๓ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๗๐๐ - 

๑๐๔ การผลิตชอลค ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๑,๕๐๐ - 

๑๐๕ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

เชน ผาเบรก ผาครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝา เพดาน ทอ

น้ํา เปนตน 

๑,๐๐๐ - 

๑๐๖ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ - 

๑๐๗ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ - 

๑๐๘ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี   

๑๐๙ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส 

หรือสารตัวทําละลาย 

๑,๕๐๐ - 

๑๑๐ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส   

 ก.การผลิต บรรจุ สงกาซ ๑,๕๐๐ - 

 ข.การสะสมกาซ ๑,๐๐๐ - 

๑๑๑ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงนํ้ามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียม ตาง ๆ 

  

 ก.สถานประกอบการที่สะสมไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๓๐๐ - 

 ข.สถานประกอบการที่สะสมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐ - 

 ค.คลังน้ํามัน ๑,๐๐๐ - 

๑๑๒ การผลิต  การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๑,๕๐๐ - 

๑๑๓ การพนส ี ๕๐๐ - 

 

 



 

- ๒๕ - 

 

 

ลําดับที่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๑๑๔ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  

 ก.โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

 ข.โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐  

๑๑๕ การโม  การบดชัน ๕๐๐ - 

๑๑๖ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมส ี ๑,๐๐๐ - 

๑๑๗ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร   

 ก.ฟลมถายรูป ๓๐๐ - 

 ข.ฟลมภาพยนต ๕๐๐ - 

๑๑๘ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

๕๐๐ - 

๑๑๙ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง ๑,๕๐๐ - 

๑๒๐ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

 ก.การผลิตสารเคมีดับเพลิง ๑,๕๐๐ - 

 ข.การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ - 

๑๒๑ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ - 

๑๒๒ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

  

 ก.การผลิตและสะสม ๒,๐๐๐ - 

 ข.การสะสม ๕๐๐ - 

๑๒๓ การผลิตแชลแลค หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 

๑๒๔ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนาํโรค 

๑,๐๐๐ - 

๑๒๕ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๑,๕๐๐ - 

 ๑๓.  กิจการอื่น ๆ    

๑๒๖ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

  ก.  สถานประกอบการที่มีแทนพิมพไมเกิน ๕ แทน ๓๐๐ - 

  ข.  สถานประกอบการที่มีแทนพิมพเกิน ๕ แทน ๕๐๐ - 

 

 

 



 

- ๒๖ - 

 

ลําดับที่ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

๑๒๗ การผลิต  การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส  เครื่องไฟฟา อุปกรณอีเลค

โทรนิคส อุปกรณไฟฟา 

  

 ก.การผลิต ๑,๐๐๐ - 

 ข.การซอม ๖๐๐ - 

๑๒๘ การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง ๕๐๐ - 

๑๒๙ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๒๐๐ - 

๑๓๐ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

  -  พื้นที่ใชวางวัตถุไมเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ - 

  -  พื้นที่ใชวางวัตถุเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ - 

๑๓๑ การประกอบกิจการโกดังสินคา   

 ก.พื้นที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ - 

 ข.พ้ืนที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ - 

 ค.พื้นที่ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ - 

๑๓๒ การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว ๓๐๐ - 

๑๓๓ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ (เชน ปาย) ๔๐๐ - 

๑๓๐ การกอสราง  ๕๐๐ - 

 

  

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท:๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// www.kamkoksoong.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๒๗ - 

 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ  การขออนญุาตจดัตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง   

  วันจันทร ถึง วันศุกร        (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

  โทรศพัท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐                 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ยื่นคําขอตรวจสอบคาํขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ๑. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

๒. รายงานผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ    ๒. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

   ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

๓. ตรวจสอบสถานที่ดาํเนินการ    ๓. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

๔. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูย่ืน ๔. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

   คําขอทราบ ภายใน ๒๐ วัน นับแตวันที่ไดรบัคําขอ 
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๒๐ วัน/ราย 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

๑.กรณีขออนญุาต(รายใหม) 

  ๑. บัตรประจําตัวสาํเนาทะเบียนบานผูขอใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรองสําเนา) จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๒. บัตรประจําตัวสําเนาทะเบยีนบานผูจัดการหากไมใชบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต จํานวน ๑ ฉบับ 

   (ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบ) 

    ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ   จํานวน ๑ ฉบับ 

   (ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) 

   ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทน จํานวน ๑ ฉบับ 

   นิติบุคคล(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) หากผูขอเปนนิติบุคคล 

๕. หลักฐานที่ใชแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ สามารถใชประกอบการนั้น จํานวน ๑ ฉบับ 

   ไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย การควบคุมอาคาร  

    (ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) 

    ๖. หนังสือมอบอํานาจ        จํานวน ๑ ฉบับ 

 



 

                                                                 -๒๘- 

๒.กรณีขอตออายุใบอนุญาต 

  เอกสารประกอบ 

    ๑. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหมในขอ(๑) ยกเวนหลักฐานการใชอาคารตาม จํานวน ๑ ฉบับ 

    กฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร 

    ๒. ใบอนุญาต         จํานวน ๑ ฉบับ 

๓.กรณีแจงเลิกกิจการ 

  เอกสารประกอบ 

    ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดมิ       จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๒. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต    จํานวน ๑ ฉบับ 

   (ถายเอกสารและรับรองสําเนาดวย) 

๔.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนญุาต เชนเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจกรรมที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 

๕.กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย 

  เอกสารประกอบ 

    ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดมิ (ถามี) ที่ชาํรุดในสาระสําคัญ   จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๒. หลักฐานการแจงความ กรณีใบอนุญาตหาย     จํานวน ๑ ฉบับ 

ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม  กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะตองชําระ

คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบ 

คาธรรมเนียม 

การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นท่ีประกอบกิจการไม

เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร) 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม หนวย 

๑ พื้นที่ประกอบการไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร  ๒๕๐ บาท/ป 

๒ พื้นท่ีประกอบการเกิน ๑๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๓๐๐ บาท/ป 

๓ พื้นท่ีประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ บาท/ป 

๔ พื้นท่ีประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ บาท/ป 
           

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ประกอบกิจการที่มขีนาดเกิน ๒๐๐ ตาราง

เมตรข้ึนไป) 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม หนวย 

๑ พื้นท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ บาท/ป 

๒ พื้นท่ีประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๕๐๐ บาท/ป 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท:๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// www.kamkoksoong.go.th 

  



 

- ๒๙ - 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ  การขออนญุาตจาํหนายสินคาโดยการเรขาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง   

  วันจันทร ถึง วันศุกร        (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

  โทรศพัท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐                 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ยื่นคําขอตรวจสอบคาํขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ๑. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

๒. รายงานผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ    ๒. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

   ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

๓. ตรวจสอบสถานที่ดาํเนินการ    ๓. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

๔. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูยื่น ๔. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

   คําขอทราบ ภายใน ๑๐ วัน นับแตวันที่ไดรบัคําขอ 
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑๕ วัน/ราย 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

๑.กรณีขออนญุาต(รายใหม) 

    -  ขออนุญาตเรขาย 

  เอกสารประกอบ 

    ๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวกไมสวมแวนตา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว  จํานวน ๓ รูป  

              ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย(ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

    ๒. สําเนาบัตรประจาํตัวของผูรับใบอนุญาต(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓. สําเนาบัตรประจาํตัว หรือสําเนาทะเบียนบานของผูชวยจําหนาย   จํานวน ๑ ฉบับ  

              (ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) 

๔. ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาตและผูชวยจาํหนาย    จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจําหนายสินคา(กรณีเรขายไมตองมีแผนท่ี)   จํานวน ๑ ฉบับ 

     ๖. ใบอนุญาตใหขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ  จํานวน ๑ ฉบับ 

    เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

 



 

-๓๐- 

 

๒.กรณีแจงเลิกกิจการ 

  เอกสารประกอบ 

    ๑.ใบอนุญาต         จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๒.บัตรสุขลักษณะประจําตัว       จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓.บัตรประจําตัวหรือสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต    จํานวน ๑ ฉบับ 

             และผูชวยจําหนายสินคา(ถายเอกสารและรับรองสาํเนาดวย) 

 

๓.กรณีขอตออายุใบอนุญาต เชนเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

๔.กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาตเชนเดียวดับการขออนญุาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในการขอ

อนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 

คาธรรมเนียม 

การขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ โดยการเรขาย 

 ประเภทผูเรขาย: จําหนายสินคาในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษ

ชั่วคราว มีอายุตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกิน  

๕๐ วัน นับแตวันออกใบอนุญาต 

๑๐๐ บาท 

  

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท:๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// www.kamkoksoong.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๓๑ - 

คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ  การขออนญุาตจาํหนายสินคาในพื้นท่ีหรือทางสาธารณะ (แผงลอย) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง   

  วันจันทร ถึง วันศุกร        (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

  โทรศพัท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐                 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ยื่นคําขอตรวจสอบคาํขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ๑. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

๒. รายงานผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ    ๒. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

   ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

๓. ตรวจสอบสถานที่ดาํเนินการ    ๓. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

๔. ออกใบอนุญาต/ไมออกใบอนุญาต โดยแจงใหผูย่ืน ๔. กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

   คําขอทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรบัคําขอ 
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑๕ วัน/ราย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

๑.กรณีขออนญุาต(รายใหม) 

  -  ขออนุญาตตั้งวางขายในจุดผอนผัน 

  เอกสารประกอบ 

    ๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวกไมสวมแวนตา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว  จํานวน ๓ รูป  

              ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจาํหนาย(ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

    ๒. สําเนาบัตรประจาํตัวของผูรับใบอนุญาต(ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓. สําเนาบัตรประจาํตัว หรือสําเนาทะเบียนบานของผูชวยจําหนาย   จํานวน ๑ ฉบับ  

              (ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) 

๔. ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาตและผูชวยจาํหนาย    จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจําหนายสินคา(กรณีเรขายไมตองมีแผนที่)   จํานวน ๑ ฉบับ 

     ๖. ใบอนุญาตใหขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ  จํานวน ๑ ฉบับ 

    เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 

 



 

 

-๓๒- 

 

๒.กรณีแจงเลิกกิจการ 

  เอกสารประกอบ 

    ๑.ใบอนุญาต         จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๒.บัตรสุขลักษณะประจําตัว       จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๓.บัตรประจําตัวหรือสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต    จํานวน ๑ ฉบับ 

             และผูชวยจําหนายสินคา(ถายเอกสารและรับรองสาํเนาดวย) 

 

๓.กรณีขอตออายุใบอนุญาต เชนเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ 

 

๔.กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาตเชนเดียวดับการขออนญุาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในการขอ

อนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

 

คาธรรมเนียม 

การขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ แผงลอย  คาธรรมเนียม ๑๐๐ บาท/ป 
  

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท:๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// www.kamkoksoong.go.th 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ๓๓ - 

 

คูมือสําหรับประชาชน 

 

งานที่ใหบริการ  การรับแจงขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูง 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานที่ / ชองทางการใหบรกิาร    ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลคาํโคกสูง   

  วันจันทร ถึง วันศุกร        (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

  โทรศพัท  ๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐                 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน       หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑. ผูสูงอายุยื่นแบบขอขึ้นทะเบียนพรอมเอกสารประกอบ ๑. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 

๒. เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติผูขอขึ้นทะเบียน  ๒. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

   (ระยะเวลา ๑ วัน) 

๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ  ๓. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

    ผูพิการ และผูปวยเอดส                                            (ระยะเวลา ๗ วัน) 

๔. นํารายชื่อผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส  ๔. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

    เสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ                               (ระยะเวลา ๗ วัน) 

๕. แจงรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินให สนง.ทองถิ่นจังหวัดทราบ ๕. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑๕ วัน  

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียนผูสูงอายุ 

๑. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ  

           ๒. สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร         จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔. หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นแทนดวย จํานวน ๑ ฉบับ 

    (กรณีผูสูงอายุไมสามารถไปย่ืนลงทะเบียนดวยตัวเองได) 

 

 



 

- ๓๔ - 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียนผูพิการ 

๑. สําเนาบัตรประจาํตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน ๑ ฉบับ  

   ๒. สําเนาทะเบียนบาน          จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร      จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔. หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นแทนดวย จํานวน ๑ ฉบับ 

    (กรณีผูพิการไมสามารถไปยื่นลงทะเบียนดวยตัวเองได) 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียนผูปวยเอดส 

๑. ใบรบัรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดส จริง จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ฉบับ 

๔. หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นแทนดวย จํานวน ๑ ฉบับ   

(กรณีผูปวยเอดสไมสามารถไปย่ืนลงทะเบียนดวยตัวเองได)                            
 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง โทรศัพท:๐๔๒ ๒๙๑ ๑๕๐ 

หรือเว็บไซต http:// www.kamkoksoong.go.th 

  

 


