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พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ตามมาตรา 7 ได้กาหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องไดร้ับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง 
จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน..”โดยมีเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกดิความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจ 

ของเจ้าหน้าท่ี เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้บริการประชาชนทราบ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและทราบแนว 

ทางการขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเกดิผลสมัฤทธ์ิตามเจตนารมณ ์

ของพระราชบัญญตัินี้ องค์การบรหิารส่วนตาบลหนองตะไก้ จึงได้จดัทา “คู่มือสาหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนว 

ทางการในการขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองตะไก้ ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตะไก ้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนให้บริกำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถ ำนที ่/ ช่องท ำงก ำรให้บริก ำร 

1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
   โทรศัพท์ : 09 4669 0225 

กำรจัดเก็บภำษีปำ้ย 

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

พระราชบัญญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 พระราชบัญญตัิภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2534 กฎหมายกระทรวงฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2535) ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535) และฉบบัท่ี 8 ออกตามความในพระราชบญัญัตภิาษีป้าย 

พ.ศ. 2510 กาหนดให้เจ้าของป้ายที่แสดงช่ือ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายทีใ่ช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ 

อื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือ เครื่องหมายทีเ่ขียนแกะสลักจารึก 

หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน ต้องยืน่แบบเสียภาษ ี

ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอน 

กรณีปำ้ยเดิม 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) ภำยในวันที่ 31 มีนำคมของทุกป ี

2. เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบเอกสาร 
3. ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรณีติดตั งปำ้ยใหม่ 
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องยื่นแบบ ภป.1 

ภ ำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั งใหม่ 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

หน่วยง ำนผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอน 

3. ขอเอกสารเพิ่มเติม ออกสารวจ ตรวจสอบป้าย 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไดร้ับหนังสือแจง้การประเมิน (ภ.ป.3) ให้ชาระเงิน 

ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจง้การประเมินหรือจะชาระภาษีใน 

วันยื่นแบบโดยกไ็ด้ โดยสามารถชาระได้หลายช่องทางดังนี้ 

ชำระด้วยตนเอง ที่ อบต.หนองตะไก ้ซึง่ป้ายในตั้งอยู่ หรือ 

โดยส่งธนำณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่าย 

แก่ อบต.หนองตะไก ้ก็ได้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนและให้ถือว่า 

วันท่ีได้ทาการส่งดังกล่าวเป็นวันชาระภาษีปา้ย หรือ 

โอนเงินเข้าบัญชี ธนำคำร ธ.ก.ส. ชื่อบัญชี อบต.หนองตะไก้ 
สำขำหนองบุญมำก เลขที่บัญชี 011882996451 พร้อมส่งหลักฐาน 

การโอน ช่ือผู้เสยีภาษีมายัง อบต.หนองตะไก ้อ าเภอหนองบญุมาก 

จังหวัดนครราชสีมา โทรสารหมายเลข 09 4669 0225 

ระยะเวลำ 

ป้ายเก่า ไม่เกิน 5 นาที/ราย 

ป้ายใหม่ ไมเ่กิน 2 วัน/ราย 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

กรณีปำ้ยเก่ำ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษีปา้ย (ภ.ป.1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย 

กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบคุคลใหแ้นบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกับการยืน่แบบ ภ.ป.1 

กรณีปำ้ยใหม ่ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมส าเนาหลักฐานและลงรายมือช่ือรับรองความถูกต้อง ได้แก ่

1. ใบอนุญาตติดตั้งป้าย ,ใบเสร็จรบัเงินค่าท าป้าย 

2. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

3. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บตัรพนักงานรัฐวสิาหกิจ/บัตรประจาตัวผู้เสยีภาษ ี

4. กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท,ทะเบียนพาณชิย์ 
และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 

5. หนังสือมอบอ านาจ (กรณไีมส่ามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมปต์ามกฎหมาย) 
6. หลักฐานอื่นๆ ตามทีเ่จ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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ค่ ำธรรมเนียม 

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท 

ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอตัรา 40 ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
     (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่ 
     (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ 

4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายท่ีได้เสยีภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ 
ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คดิอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และใหเ้สียเฉพาะจานวนท่ีเพิม่ขึ้น 

5. ป้ายทุกประเภทเมื่อคานวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสยีภาษีต่ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้าย 

ละ 200 บาท 

ก ำรรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองตะไก ้โทรศัพท์ : 0946690225 หรือ เว็บไซต์ http://www.nongtakai.go.th 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

แบบแสดงรำยกำรภำษีปำ้ย (ภ.ป.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

หนังสือแจ้งกำรประเมิน (ภ.ป.3) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนให้บริกำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
   โทรศัพท์ : 09 4669 0225 

กำรจัดเก็บภ ำษีบำรุงท้องท่ี 

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ความในมาตรา 24 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีบ ารงุท้องที่ พ.ศ. 2508 ได้ก าหนดให้ เจ้าของที่ดินซึ่ง 
มีหน้าที่เสยีภาษีบ ารุงท้องที่หรือพนักงานส ารวจ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องที่ต่อพนักงาน 

ประเมินโดยยื่น ณ ส านักงานท่ีที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตหรือยื่น ณ สถานท่ีอื่นที่ท่ีดินแปลงนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ให้ยื่นภายใน 

เดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตรีาคาปานกลางที่ดิน แบบแสดงรายการที่ดินที่ได้ยื่นไว้ให้ใช้ได้ทุกปีในรอบ 

ระยะเวลา 4 ปี 

ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอน 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท. 5) 
ภายในเดือนมิถุนายนของปีสุดท้ายทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 

   กรณีเจ้าของที่ดินใหม่หรือจ านวนเนื้อท่ีดินเดิมเปลีย่นแปลงให ้

เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน ๓๐ วัน จากวันที ่
เจ้าของที่ดินข้ึนใหม่หรือจ านวนเนือ้ท่ีดินได้มีการเปลี่ยนแปลง 
2. เจ้าหน้าท่ี ประเมินภาษีจะประเมินและค านวณภาษี พร้อมทั้ง 
แจ้งการประเมินให้เจ้าของที่ดินทราบ 

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษตี้องช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ภายในวันท่ี 30 

เมษายน ของทุกป ี

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราขสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอน 

กรณีที่ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีไมย่ื่นแบบและชาระภาษีภายในก าหนด 

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 

ของจ านวนเงินค่าภาษ ี

กรณผีู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

จะต้องเสยีเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 จ านวนเงินค่าภาษ ี

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเ่กิน 3 วัน 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

ที่ดินรำยใหม ่หรือปีที่มีการตีราคาปานกลาง ให้เจา้ของที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการตี 
ราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน กรณีที่ได้กรรมสิทธ์ิใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ 

ประโยชน์ท่ีดินใหม่ โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมส าเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ 
1. โฉนดที่ดินจ านวน 1 ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบยีนบ้าน จานวน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บตัรประจ าตัวผูเ้สียภาษ ี

   จ านวน 1 ฉบับ 

กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคลใหแ้นบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

- หนังสือมอบอ านาจ (กรณไีม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) 
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสดุท้าย (ถ้ามี) 
กรณีที่ดินรำยเก่ำ ให้เจ้าของที่ดินช าระเงินค่าภาษีภายในเดอืนเมษายนของทุกปี และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ในการติดต่อ โปรดนาใบเสร็จรับเงินการเสยีภาษีครั้งสุดท้ายมาแสดงด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ฐานภาษีคือ ราคาปานกลางที่ดินที่ระเบียบได้ก าหนดขึ้น ปกติให้เสยีภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ท้าย 

พระราชบัญญัติ ดังนี ้
ที่ดินท่ีใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไมล้้มลุกให้เสยีกึ่งอัตรา 

แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอยา่งสูงไม่เกินไร่ละ 5 บำท 

และที่ดินท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไมไ่ด้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสียเพ่ิมขึ นอีกหนึ่งเท่ำ 

กำรไม่ยื่นแบบและช ำระภำษีภำยในก ำหนด 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนดใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจ ำนวนเงินที่ต้องเสียภำษีบ ำรุง 
ท้องที ่เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนทีเ่จ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งใหท้ราบถึงการละ 

เว้นนั้น ให้เสียเงินเพิม่ร้อยละห้าของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทาให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิม 

ร้อยละ 10 ของภำษีบ ำรุงท้องท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจา้ของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดิน 

ให้ถูกต้องก่อนท่ีเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 

3. ช้ีเขตแจ้งจ านวนเนื้อท่ีดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยทาให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสยีภาษีบ ารุงท้องที่ลด 

น้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมอีกหนึ่งเท่ำของภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพิม่เติม 

4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ต้องเสียภำษีบ ำรุง 
ท้องที ่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไม่ให้น าเงินเพิ่มตาม (1) (2) หรือ (3) มาค านวณเพื่อเสยีเงินเพิ่มตาม 

(4) ด้วยเงินเพิ่มให้ถือว่าเป็นภาษีบ ารุงท้องที่ 

กำรรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้             
โทรศัพท์ : 09 4669 0225 หรือ เว็บไซต์ http://www.nongtakai.go.th 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

แบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

ง ำนให้บริกำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ขอบเขตก ำรให้บริก ำร 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
   โทรศัพท์ : 09 4669 0225 

กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 พระราชบัญญตัิภาษโีรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องก าหนด 

หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน ฉบับลงวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2541 ) ออกตามความในพระราชบญัญัตภิาษีโรงเรือนและทีด่ิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้ ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบ 

พิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

กรณีโรงเรือนรำยใหมง่านพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

1. ให้เจ้าของกรรมสิทธ์ิโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบเสีย กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

ภาษีโรงเรือนและทีด่ินมาก่อนยื่นแบบเสียภาษีภำยในเดือนกมุภำพันธ ์

ของปีถัดจำกปีที่ได้มีกำรใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

โดยยื่นแบ ภ.ร.ด. 2 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

3. เจ้าหน้าทีแจ้งนัดตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน 

4. ออกตรวจสอบโรงเรือนและที่ดนิ 

5. ออกใบแจ้งการประเมิน 

6. ผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งรายประเมิน (ภ.ร.ด.) ให้ช าระเงิน 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาขน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

                  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ชาระด้วยตนเองที่ อบต.หนองตะไก ้ซึ่งป้ายในตั้งอยู่ หรือ 

                  กองคลัง อบต.หนองตะไก้โดยส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายแก่ อบต.หนองตะไก ้ก็ได้ โดย
ส่งทางไปรษณยี์ลงทะเบียนและใหถ้ือว่าวันท่ีได้ทาการส่ง 
ดังกล่าวเป็นวันช าระภาษีป้าย หรอื 

โอนเงินเข้าบัญชี ธนำคำร ธ.ก.ส. ชื่อบัญชี อบต.หนองตะไก้ สำขำ 

หนองบุญมำก เลขที่บัญชี 011882996451 พร้อมส่งหลักฐานการโอน 

ช่ือผู้เสียภาษีมายัง อบต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสมีา 
โทรสารหมายเลข - 
7. เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

กรณีโรงเรือนรำยเก่ำ 

ให้เจ้าของกรรมสิทธ์ิโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภำยใน 

เดือนกุมภำพันธข์องทุกปี พร้อมใบเสรจ็รับเงิน การเสียภาษีครั้ง 
สุดท้าย (ถ้ามี) กรณีเจ้าของเป็นนติิบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมการยืน่แบบ ภ.ร.ด.2 

ระยะเวล ำk 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเ่กิน 1 วัน/ราย 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

1. โฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น 

2. หนังสือสัญญาขายหรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
3. ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร,ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร 
4. ใบให้เลขหมายประจ าบ้าน 

5. ส าเนาทะเบยีนบ้านของเจ้าของโรงเรือน , สาเนาทะเบยีนบ้านของโรงเรือนที่พิกัดภาษ ี

6. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บตัรพนักงานรัฐวสิาหกิจ/บัตรประจ าตัวผู้เสยีภาษ ี

7. หลักฐานการเปดิด าเนินการ เชน่ หนั งสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท/ทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม/ 
ทะเบียนพาณิชย ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

8. ส าเนางบการเงิน (กรณีเป็นนติบิุคคล) 
9. หลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 

10. ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน 

11. ใบอนุญาตตดิตั้งเครื่องจักร 
12. ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

13. ใบเสร็จค่าตดิตั้งมิเตอร์น้าประปา/ไฟฟ้า 
14. สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษ ี

15. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบไดด้้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 

16. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่ำธรรมเนียม 

ผู้รับประเมินจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายป ี

กำรรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองตะไก ้โทรศัพท์ : 09 4669 0225 หรือ เว็บไซต์ http://www.nongtakai.go.th 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

แบบแจ้งรำยกำรเพ่ือเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนให้บริกำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
   โทรศัพท์ : 09 4669 0225 

ก ำรขออนุญำตประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่จะด าเนินกิจการต่อไปนี้ให้มายื่นขอ 

ใบอนุญาตกับ อบต.หนองตะไก้ กจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คอื กิจการที่ต้องมีการควบคมุ ในเขต 

อบต.หนองตะไก ้มีทั้งหมด 133 รายการ แบ่งเป็น 13 กลุ่มดังนี ้
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ปีก สตัว์น้า 
2. กิจการที่เกี่ยวกับสตัว์และผลติภัณฑ์ เช่น การฟองหนังสตัว์ การฆ่าสัตว์ การสะสมเขาสตัว์ 
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ าดื่ม เช่น การผลิตน้ าดืม่ น้ าแข็ง ไอศกรีม 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภณัฑ์ช าระล้าง เช่น การผลิตสบู่ ผงซักฟอก 

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลติยาสูบ การผลติสะสมปุย๋ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่ เช่น การหลอมหล่อ ถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด 

7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครือ่งจักร หรือเครื่องกล เช่น การพน่สี เคาะ ประกอบการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 

การซ่อมเครื่องยนต ์

8. กิจการทีเกี่ยวกับไม้ เช่น การผลิตกระดาษ การเผาถ่าน การผลิตไม้ขีดไฟ ่

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น ร้านเสริมสวย หอพัก บ้านเช่า รา้นคาราโอเกะ 

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น การซัก อบ รีด การย้อม การกัดสผีา้ 

11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์ เช่น การผลติภาชนะเดิม เผา การเจียระไนเพชร พลอย 

การผลิตกระจก 

12. กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลยีม ถ่านหิน สารเคม ี

13. กิจการอื่นๆ ดังนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอน 

1. ผู้ประกอบกิจการยื่นคาร้องพร้อมเอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยร่วมออกตรวจพื้นท่ี และสถาน 

ที่ตั้ง ประกอบกิจการ กรณีไม่ถูกตอ้งแนะน าให้ปรับปรุงด้าน 

สุขลักษณะ 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 

5. ผู้ขออนุญาตช าระคา่ธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต 

ระยะเวล ำk 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเ่กิน 1 วัน/ราย 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

1. ส าเนาทะเบยีนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต จ านวน 1 ชุด 

2. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน 1 ชุด 

3. หลักฐานแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการไดโ้ดยถูกต้อง ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคมุอาคาร 

จ านวน 1 ชุด 

4. แผนที่สังเขปแสดงท่ีตั้ง จ านวน 1 ชุด 

5. ส าเนาทะเบยีนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ, และผูร้ับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
จ านวน 1 ชุด 

6. แบบฟอร์มคาร้อง จ านวน 1 ชุด 

ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้มาขอต่อใบอนุญาต 

กรณไีม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการดาเนินกิจการนั้น หากผู้ประกอบการดังกล่าว 

ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับที่ประเภทการค้า 
1การเลี้ยงมา้ โค กระบือ 

  ก. ม้า โค กระบือ จานวน 10 - 20 ตัว 

  ข. ม้า โค กระบือ ตั้งแต่ 21 -30 ตัว 

  ค. ม้า โค กระบือ ตั้งแต่ 31 ตัวขึ้นไป 

2การเลี้ยงสุกร 
  ก. จ านวน 10 แต่ไม่เกิน 20 ตัว 

  ข. จ านวน 21 - 25 ตัว 

  ค. จ านวน 26 - 100 ตัว 

  ง. จ านวน 101 - 500 ตัว 

  จ. จ านวนเกิน 500 ตัวขึ้นไป 

3การเลี้ยงแพะ แกะ 

  ก. เกินกว่า 6 ตัว แต่ไมเ่กิน 20 ตัว 

  ข. เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว 

  ค. เกินกว่า 40 ตัวขึ้นไป 

4การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก ่

  ก. เกิน 20 ตัว แต่ไมเ่กิน 100 ตัว 

  ข. เกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 200 ตัว 

  ค. เกิน 200 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 

  ง. ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป 

5การฆ่าห่าน เปด็ ไก ่

  ก. โดยใช้เครื่องจักร 
  ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
6การเลี้ยงโคนมเพื่อรดีเอานม 

  ก. ตั้งแต่ 6 ตัวแตไ่ม่เกิน 20 ตัว 

  ข. เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว 

  ค. เกิน 40 ตัวขึ้นไป 

7การท าเนยเทียม 

8การฟอกหนังสัตว์ สะสมหนังสัตว์ 
9สะสมเขาสตัว์ กระดูก ขนสัตว์ หรือหนังสัตว์ยังไม่ฟอก 

อัตราค่าธรรมเนยีม/ปี(บาท) 

 200.- 
 500.- 
1,000.- 

 500.- 
1,000.- 
3,000.- 
5,000.- 
10,000.- 

 200.- 
 500.- 
1,000.- 

80.- 
100.- 
300.- 
500.- 

200.- 
50.- 

 100.- 
 300.- 
 500.- 
 500.- 
1,500.- 
1,500.- 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับที่ประเภทการค้า 
10 การย้อมที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น (ย้อมผ้า) 
   ก. ย้อมเอง 
   ข. โรงงาน 

11 การท ากะปิ น้าปลา ไตปลา หอยดอง ซีอิ้ว 

12 การท า การหมัก และการสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 
   ก. การท า การหมัก 

   ข. การสะสม 

13 การนึ่งปลา ต้มปลา ซึ่งใช้แทนการนึ่ง 
   ก. โดยใช้เครื่องจักร 
   ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

14 การท าและการตากปลาเค็ม เนื้อเค็ม เป็ดเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง เคี่ยวมันหมู 
15 การท าสบู ่
16 การอัดเอามันจากพืช 

17 การเคี่ยวหนังสัตว์ ไขสัตว ์

18 การเคี่ยวน้ามันการท ากุนเชียง หมูตั้ง 
19 การท าเส้นหมี่ ขนมจีน ทาเส้นก๋วยเตี๋ยว เตา้ฮู้ วุ้นเส้น เกี๊ยว 

   ก. โดยใช้เครื่องจักร 
   ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

20 การท าแบะแช 

21 การเผาเปลือกหอย 

22 การสีข้าว 

   ก. โดยใช่เครื่องยนต ์

     - ไม่เกิน 14 แรงม้า 
     - เกิน 14 แรงม้า แต่ไม่เกิน 25 แรงม้า 
     - เกิน 25 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 
     - เกิน 50 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า 
     - เกิน 100 แรงม้า ข้ึนไป 

อัตราค่าธรรมเนยีม/ปี(บาท) 

100.- 
500.- 
500.- 

300.- 
100.- 

150.- 
50.- 
300.- 
300.- 
300.- 
300.- 
300.- 

300.- 
200.- 
200.- 
200.- 

 200.- 
 300.- 
1,500.- 
5,000.- 
10,000.- 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับที่ประเภทการค้า 
 

23 การสะสมถ่าน 

     - จ านวน 10 - 20 กระสอบ 

     - เกิน 20 กระสอบ ถึง 40 กระสอบ 

     - เกิน 40 กระสอบขึ้นไป 

24 การเลื่อยไม้ ซอยไม้ (เชิงธุรกิจ) 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 

25 การหลอม หล่อ ตี ถลุงแร่ และโลหะทุกชนิด 

26 การเช่ือมประสานโลหะด้วยแก๊ส ไฟฟ้า หรือเครื่องจักร 

27 การต่อประกอบหรือซ่อมเครื่องจักรเครื่องยนตร์ถยนตเ์รือยนต์ 
   ก. การต่อ ประกอบรถยนต์ หรอืซ่อมรถยนต์ เรือยนต์ 
28 การล้างอัดฉีดรถยนต ์

29 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โคเมี่ยม นิเกิล 

30 การขัดโลหะด้วยเครื่องจักร 

   ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตัง้แต่ 2 แรงม้าขึ้นไป 

   ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตา่กว่า 2 แรงม้า 
31 การโม่ บดยาง ด้วยเครื่องจักร 
   ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตัง้แต่ 2 แรงม้าขึ้นไป 

   ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตา่กว่า 2 แรงม้า 
32 การประดิษฐ์ดอกไม้หรืองานเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร 

   ก. เครื่องจักรที่มีกาลังต่ากว่า 2 แรงม้า 
   ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตัง้แต่ 2 แรงม้าขึ้นไป 

33 การไส เจาะ ขุดร่อง ทาคิ้ว และตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
   ก. เครื่องจักรทีมีกาลังรวมกันตัง้แต่ 2 แรงม้า ข้ึนไป่ 
   ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตา่กว่า 2 แรงม้า 
34 การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องจักร (เว้นการพิมพ์หนังสือพิมพ์) 
   ก. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตัง้แต่ 2 แรงม้าขึ้นไป 

   ข. เครื่องจักรที่มีกาลังรวมกันตา่กว่า 2 แรงม้า 

อัตราค่าธรรมเนยีม/ปี(บาท) 

50.- 
100.- 
200.- 

2,000.- 
300.- 
 300.- 

500.- 
500.- 
 

500.- 

500.- 
200.- 

500.- 
200.- 

100.- 
200.- 

500.- 
200.- 

500.- 
200.- 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับที่ประเภทการค้า 
35 การพ่นสี 
   ก. การพ่นสีรถยนต ์

   ข. การพ่นสีสิ่งอื่นนอกจากรถยนต์ 
 

36 การทาหรือบรรจุ การสะสม ยาฆ่าแมลง 
   ก. การทาหรือการบรรจุโดยใช้เครื่องจักร และการสะสม 

   ข. การทาหรือการบรรจุโดยไม่ใช้เครื่องจักร และการสะสม 

 

37 การสะสมอาหารสัตว ์

   ก. สถานท่ีปะกอบการค้า มีเนื้อที่ไม่ต่ ากว่า100 ตร.ม.ขึ้นไป 

   ข. สถานท่ีประกอบการค้า มเีนือ้ท่ีตั้งแต่ 50 -100 ตร.ม. 
   ค. สถานท่ีประกอบการค้ามีเนือ้ท่ีต่ ากว่า 50 ตร.ม. 
38 การขดั กะเทาะ บดเมลด็พืช 

   ก. โดยใช้เครื่องจักร 
   ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

39 การปะยาง เช่ือมยาง 
   ก.รถจักรยานและรถจักรยายนต์ 
   ข.รถยนต์ 
 

40 การทา การบรรจยุารักษาโรค ยารักษาสตัว ์

   ก. โดยใช้เครื่องจักร 
   ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 

41 การสะสมวัสดุ สิ่งของที่ชารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ การทา และการอัด 

   แบตเตอรี่น้า แบตเตอรี่แห้ง 
   ก. การทาแบตเตอรี่แห้ง 
   ข. การทาแบตเตอรี่น้า 
42 การอัดแบตเตอรี ่
   ก. การอัดแบตเตอรี่แห้ง 
   ข. การอัดแบตเตอรี่นา้e 

 

43 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรเกิน 5 เครื่อง 
   ก.เครื่องจักรตั้งแต่ 6 -10 เครื่อง 
   ข. เครื่องจักรเกิน 10 เครื่องขึ้นไป 

อัตราค่าธรรมเนยีม/ปี(บาท) 

200.- 
100.- 

300.- 
100.- 

300.- 
200.- 
100.- 

 200.- 
 100.- 

 200.- 
 300.- 

  500.- 
  200.- 

 200.- 
 200.- 

 200.- 
 200.- 

100.- 
200.- 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับที่ประเภทการค้า 
44 การท าน้ ากลั่น น้ าบริโภค เครือ่งดื่มต่างๆ (ที่มิใช่วิสาหกิจชุมชน) 
45 การท า สะสมแกส๊ 

   ก. การทา 
   ข. การสะสม 

46 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 

47 การประกอบกิจการโรงแรม 

48 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

49 การสะสมน้ ามันเชื้อเพลิง 
   ก. จ านวนสะสมเกินกว่า 1,000 ลิตร ข้ึนไป 

   ข. จ านวนสะสมตั้งแต่ 200 ลิตร ถึง 1,000 ลิตร 
   ค.สะสมต่ ากว่า 200 ลิตร 
50 การสะสมซีเมนต์และวัตถุคล้ายคลึง 
   ก. จ านวนสะสมเกิน 5,000 ก.ก.ขึ้นไป 

   ข. จ านวนสะสมตั้งแต่ 1,000 - 5,000 ก.ก. 
   ค. จ านวนสะสมต่ ากว่า 1,000 ก.ก. 
51 การท าสิ่งของเครื่องใช้ด้วยวัตถุซีเมนต์หรือวัตถุคลา้ยคลึง เช่น อิฐ 

52 การอบไม ้

53 การล้างฟิล์มถ่ายรูปและฟิล์มภาพยนตร ์
   ก. ล้างฟิล์มถ่ายรูป 

   ข. ล้างฟิล์มภาพยนตร ์
54 การตัดโลหะโดยใช้ไฟฟ้า แก๊ส หรือเครื่องจักร 

55 การประดิษฐ์กระจก 

56 การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช 

   ก. การอัดด้วยมือ 

   ข. การอัดด้วยเครื่องจักร การทาน้าแข็ง 
57การทาน้ าแข็ง 
   ก. โรงงานทาน้าแข็ง 
   ข. ร้านค้าท่ีท าน้ าแข็งหลอด 

อัตราค่าธรรมเนยีม/ปี(บาท) 
               500.- 

2,000.- 
1,000.- 
1,500.- 
1,500.- 
 500.- 

2,500.- 
1,000.- 
 200.- 

1,500.- 
 500.- 
 200.- 
 250.- 
 250.- 

200.- 
800.- 
300.- 
300.- 

100.- 
300.- 

800.- 
500.- 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับที่ประเภทการค้า 
58 การเก็บการถนอมอาหารโดยใช้เครื่องจักรมีกาลังตั้งแต่ 5 แรงมา้ 
59 การท าไอศกรีม 

   ก. การท าด้วยเครื่องจักร 
   ข. การท าด้วยมือ 

60 การทาบะหมี่ มักกะโรน ี

   ก. การท าด้วยเครื่องจักร 
   ข. การท าด้วยมือ 

61 การสะสมปอหรือป่าน ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง 
   ก. จ านวนสะสมไม่เกิน 1,000 ก.ก. 
   ข. จ านวนสะสมเกิน 1,000 ก.ก. ขึ้นไป 

62 การท าลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
63 การท าเก็บ ขนส่งและค้าดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน 

   การผลิตดอกไมเ้พลิง 
64 การท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ 

   ก. ท าเองโดยไม่ใช้เครื่องจักร 

   ข. โรงงาน 

65 การท าอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 

   ก. โดยใช้เครื่องจักร 
   ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

66 การท าน้าอัดลม น้าหวาน น้ าโซดา 
   ก. โดยใช้เครื่องจักร 
   ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

67 การท าน้าตาล 

   ก. โดยใช้เครื่องจักร 
   ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

68 การท าน้ านมข้น 

อัตราค่าธรรมเนยีม/ปี(บาท) 
               300.- 

500.- 
100.- 

500.- 
100.- 

 500.- 
1,000.- 
 500.- 

1,000.- 

200.- 
700.- 

1,500.- 
 300.- 

1,000.- 
 200.- 

1,000.- 
 300.- 
 500.- 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับที่ประเภทการค้าอัตราค่าธรรมเนียม/ปี(บาท) 
69 การท าแป้งมันสาปะหลัง แป้งสาคู และการท าแป้งอื่นๆในท านองเดียวกัน 

   ก. โรงงานอัดมันเป็นเมด็มันเส้น2,000.- 
   ข. ลานตากมัน และลานตากกากเบียร ์
     เนื้อท่ีตั้งแต่ 1 – 3 ไร1่,500.- 
     เนื้อท่ีตั้งแต ่4 - 7 ไร2่,500.- 
     เนื้อท่ีตั้งแต่ 8 – 15 ไร3่,500.- 
     เนื้อท่ีตั้งแต่ 16 ไร่ขึ้นไป5,000.- 
70 การต้มกลั่นแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ และน้ าส้มสายช ู

   ก. โดยใช้เครื่องจักร1,500.- 
   ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร300.- 
71 การท าไม้ขีดไฟ500.- 
72 การท าแชลแล็ค500.- 
73 การท าและมวลยาสบู 

   ก. โดยใช้เครื่องจักร1,000.- 
   ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร200.- 
74 การท ากระดาษทราย1,000.- 
75 การท าธูปโดยใช้เครื่องจักร300.- 
76 การปั่นฝ้าย หรือนุ่นโดยใช้เครือ่งจักร300.- 
77 การประดิษฐ์ของเครื่องใช้ ด้วยกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ ขนสตัว์และยาง300.- 
78 การหลอม หล่อ ตี กลึง ถลุงแร่ แก้ว และโลหะทุกชนิด 

   ก. หลอม หล่อแก้ว300.- 
   ข.หลอม หล่อ ตี กลึงโลหะ 

     (1) โดยใช้เครื่องจักร500.- 
     (2) โดยไม่ใช่เครื่องจักร200.- 
79 การเช่ือมและประสานโลหะดว้ยแก็ส ไฟฟ้า และเครื่องจักร300.- 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับที่ประเภทการค้า 
80 การต่อประกอบหรือซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักร รถยนต์ เรือยนต์ 
   เรือกลไฟ 

   ก. เครื่องจักร เครื่องยนต ์

   ข. เรือกลไฟ รถยนต ์

81 การขัดโลหะด้วยเครื่องจักร 

82 การโม่ บดหินด้วยเครื่องจักร 
83 การอัดเจาะ รดีโลหะด้วยเครื่องจักร 

84 การโม่ บดยาด้วยเครื่องจักร 
85 การสะสมหรือล้างครั่ง 
86 การคั่วกาแฟ 

87 การท ายากันยุงชนิดเผามคีวัน 

88 การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร 

89 การสะสมปอหรือป่าน 

   ก. ตั้งแต่ 100 ก.ก. ถึง 1,000 ก.ก. 
   ข. ตั้งแต่ 1,001 ก.ก. ถึง 10,000 ก.ก. 
   ค. เกินกว่า 10,000 ก.ก. ขึ้นไป 

90 การท ากระดาษต่างๆ 

91 การท าสิ่งของเครื่องใช้ด้วยวัตถุซีเมนต์หรือวัตถุคลา้ยคลึง 
92 การท ากาว 

93 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลโลลอยด์ 
   เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุคลา้ยคลึง 
94 การทอเสื่อ พรม และสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 
95 การท าการบรรจุ การสะสมยาฆ่าแมลง 
96 การท าผงชูรส 

97 การขัด กะเทาะ บดเมลด็พืช 

98 การโม่ บด ชัน 

99 การท าบรรจุเครื่องสาอาง และยาสีฟัน 

อัตราค่าธรรมเนยีม/ปี(บาท) 

 300.- 
 500.- 
 500.- 
1,500.- 
 300.- 
 200.- 
 200.- 
 300.- 
 500.- 
 500.- 

200.- 
500.- 
1,000.- 
500.- 
800.- 
500.- 

 500.- 
 500.- 
1,000.- 
1,000.- 
 500.- 
 500.- 
1,000.- 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับที่ประเภทการค้า 
100 การปะ เชื่อมยาง 
    ก. รถจักรยานและรถจักรยานยนต ์

    ข. รถยนต์ 
101 การตัดโลหะโดยใช้ไฟฟ้า แก๊ส หรือเครื่องจักร 

102 การเจียระไนเพชร พลอย หนิ กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
103 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หนิเป็นสิ่งของต่างๆ 

104 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 

105 การเก็บถนอมอาหารโดยใช้เครื่องจักรที่มีกาลังตั้งแต่ 5 แรงม้า ข้ึนไป 

106 การจัดให้มีการเต้นรา ราวง รองเง็งหรือการแสดงอ่ืนๆในท านอง 
107 การจัดตั้งสระว่ายน้ า หรือกิจาการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

108 การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืนๆ 

    ในท านองเดียวกันกันเพ่ือการคา้ 
109 การประกอบกิจการสถานท่ีอานน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร 
110 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

    ก. ค่าเช่าห้องพักมากกว่า 1,000 บาท/ 1 คืน 

    ข. ค้าเช่าห้องพักตั้งแต่ 300 ถึง 1,000 บาท/ 1 คืน 

    ค. ค่าเช่าห้องพักน้อยกว่า 300 บาท/ 1 คืน 

111 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า 
    ก. หอพักมีห้องดักไม่เกิน 5 ห้อง 
    ข. หอพักมีห้องพักเกิน 5 ห้องขึ้นไป 

    ค. อาคารชุด 

    ง. ห้องเช่ามีห้องเช่าไม่เกิน 5 ห้อง 
    จ. ห้องเช่ามีห้องเช่าเกิน 5 ห้องขึ้นไป 

    ฉ. ห้องแบ่งให้เช่าเกิน 5 ห้อง 
    ช. ห้องแบ่งให้เช่ามีเกิน 5 ห้องขึ้นไป 

112 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส ์

    ก. สวนสนุก (ถาวร) 
    ข. ตู้เกมส ์

อัตราค่าธรรมเนยีม/ปี(บาท) 

150.- 
300.- 
500.- 
500.- 
500.- 
300.- 
200.- 
200.- 
300.- 

500.- 
350.- 

1,500.- 
1,000.- 
 500.- 

 300.- 
1,000.- 
1,500.- 
 300.- 
1,000.- 
 300.- 
 800.- 

1,500.- 
 300.- 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับที่ประเภทการค้าอัตราค่าธรรมเนียม/ปี(บาท) 
113 การประกอบกิจการห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

    วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม1,000.- 
114 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ7,000.- 
115 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้าหนักโดยวิธีการควบคมุทาง1,000.- 
    โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารรา่งกายหรือโดยวิธ ี

    อื่นใด 

กำรรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองตะไ โทรศัพท์ : 09 4669 0225 หรือ เว็บไซต์ http://www.nongtakia.go.th 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (แบบ อภ.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนรราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (แบบ อภ.3) 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  

        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอเปลี่ยนแปลง ขยำย หรือลดกำรประกอบกิจกำร สถำนที่ หรือเค 
ร่ืองจักร 

ของกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (แบบ อภ.4) 

              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (แบบ อภ.6) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราสชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอโอนกำรด ำเนินกิจกำร (แบบ อภ.8) 

              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอบอกเลิกกำรดำเนินกิจกำร (แบบ อภ.9) 

             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนให้บริกำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถ ำนที ่/ ช่องท ำงก ำรให้บริกำร 

1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
   โทรศัพท์ : 09 4669 0225 

กำรขออนุญำตจัดตั งตลำด 

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ตลาด หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ใหผู้้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสตัว์ ผัก ผลไม ้

หรืออาหารอันมสีภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสยีง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภท 

อื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความถึงบริเวณที่จดัไวส้ าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภท 

ดังกล่าว เป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันท่ีก าหนด 

ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตจดัตั้งตลาด พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ตรวจสอบเอกสารกองคลัง อบต.หนองตะไก ้

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยร่วมออกตรวจพื้นท่ี และสถาน 

ที่ตั้งประกอบกิจการ 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 

4. ผู้ขออนุญาตช าระคา่ธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 1 วัน/ราย 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

รำยก ำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

1. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผู้ขออนุญาต 

2. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของ ผู้แทนนิตบิุคคล 

(กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณีที่ม)ี 
3. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูม้อบและผูร้ับมอบกรณผีู้ขอรับใบอนุญาตไมส่ามารถ 

ด าเนินการด้วยตนเอง 

ค่ำธรรมเนียม 

1. ตลาดที่มีอาคารถาวร 
2. ตลาดไม่มีอาคารถาวร 
3. ตลาดชั่วคราว 

2,000 บาท 

1,500 บาท 

1,000 บาท 

ก ำรรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองตะไก้ โทรศัพท์ : 09 4669 0225 หรือ เว็บไซต์ http://www.nongtakai.go.th 

               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

แบบค ำขอรับใบอนุญำตจัดตั งตลำด (แบบ ตล.1) 

      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ใบอนุญำตจัดตั งตลำด (แบบ ตล.2) 

               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประช าชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต (แบบ ตล.3) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประช าชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประช าชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ม 

ค ำร้องขออนุญำตต่ำงๆ (แบบ ตล.4) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนให้บริกำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถ ำนที ่/ ช่องท ำงก ำรให้บริก ำร 

1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
   โทรศัพท์ : 09 4669 0225 

ก ำรขออนุญำตจัดตั งสถำนที่จ ำหน่วยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร 

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

อาหาร หมายความว่า ของกินหรอืเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก ่

1. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม แต่ไมร่วมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณ ี

2. วัตถุท่ีมุ่งหมายสาหรับใช้หรือใช้ผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปน อาหาร สี และเครื่องปรุงแต่ง กลิ่น รส 

สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร หมายความว่า อาหาร สถานท่ีหรือบรเิวณใด ๆ ที่ไม่ใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อ 

ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารส าเร็จ และจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให ้

มีบริเวณไวส้าหรบับริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนาไปบรโิภคที่อ่ืนก็ตาม 

สถำนที่สะสมอำหำร หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือบรเิวณทีห่รือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จดัไว้ 
ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท าประกอบ 

หรือปรุงเพื่อบรโิภคในภายหลัง 

ขันตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอน 

1. ผู้ประกอบกิจการยื่นคาร้องพร้อมเอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยร่วมออกตรวจพื้นท่ี 

และสถานท่ีจ าหน่าย 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอน 

5. ผู้ขออนุญาตช าระคา่ธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต 

ใบอนุญาต 1 ฉบับ ให้มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

และให้มาขอต่อใบอนุญาต กรณีไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ 

ต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น หาก 

ผู้ประกอบการดังกลา่ว ไม่มาขออนุญาตจะมีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 1 วัน/ราย 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

1. ส าเนาทะเบยีนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต จ านวน 1 ชุด 

2. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน 1 ชุด 

3. หลักฐานแสดงว่าสถานท่ีนั้นสามารถใช้ประกอบการไดโ้ดยถูกต้อง ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคมุอาคาร 

จ านวน 1 ชุด 

4. แผนที่สังเขปแสดงท่ีตั้ง จ านวน 1 ชุด 

5. ส าเนาทะเบยีนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ, และผูร้ับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
จ านวน 1 ชุด 

6. แบบฟอร์มคาร้อง จ านวน 1 ชุด 

ค่ำธรรมเนียม 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

1. พื้นที่ประกอบการไมเ่กิน 200 ตารางเมตร แตไ่มเ่กิน 300 ตารางเมตร ฉบับละ 1,000 บาท/ปี 

2. พื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร ขึ้นไปฉบับละ 3,000 บาท/ปี 

                    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะก  า อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

กำรรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองตะไก ้โทรศัพท์ : 09 4669 0225 หรือ เว็บไซต์ http://www.nongtakai.go.th 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอรับใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั งสถำนที่จ ำหนำ่ยอำหำร หรือสะสมอำหำร (แบบ สอ.1) 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร หรือสถำนที่สะสมอำหำร (แบบ สอ.5) 

              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรจดัตั งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร (แบบ สอ.8) 

              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอบอกเลิกกำรด ำเนินกิจกำร สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำร หรือสถำนที่สะสมอำหำร (แบบ สอ.10) 

           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา+ 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
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คู่มือส าหรับประชาขน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอโอนก ำรด ำเนินกิจกำร สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร หรือสถำนที่สะสมอำหำร (แบบ สอ.11) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราขสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

ค ำขอแก้ไขรำยกำรใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง จัดตั งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร หรือสถำนที่สะสมอำหำร (แบบ สอ12) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

























ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ม 



ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ม 



ง ำนให้บริก ำร 

หน่วยง ำนที่รับผิดชอบ 















คู่มือส ำหรับประช ำชน 

ง ำนให้บริก ำร 

หน่วยง ำนที่รับผิดชอบ 







คู่มือส ำหรับประช ำชน 

ง ำนให้บริก ำร 

หน่วยง ำนที่รับผิดชอบ 







คู่มือส ำหรับประช ำชน 

ง ำนให้บริก ำร 

หน่วยง ำนที่รับผิดชอบ 







คู่มือส ำหรับประช ำชน 

ง ำนให้บริก ำร 

หน่วยง ำนที่รับผิดชอบ 
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คู่มือส าหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

ง ำนให้บริกำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ขอบเขตก ำรให้บริกำร 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

   กองคลัง อบต.หนองตะไก้ 
   โทรศัพท์ : 09 4669 0225 

งำนทะเบียนพำณิชย ์

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ได้ออกประกาศตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ ทะเบยีนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนีใ้นทุกท้องที่ต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (1) การทาโรงสีข้าว และการทาโรงเลื่อยที่ใช้ 

เครื่องจักร (2) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอยา่งก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้น ในวันหน่ึงวันใดขายได้ 
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไวเ้พื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็น เงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (3) การ 

เป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึง่ทาการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอยา่งใดๆอย่างเดยีว หรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้า 
นั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป (4) การประกอบหตัถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่า 
อย่างใดๆ อย่างเดียว หรือ หลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตไดม้ีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 

บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสนิค้าท่ีผลติไดม้ีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (5) การขนส่งทางทะเล 

การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจาทาง การขนส่ง โดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ 
ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับ ซื้อ ขายท่ี ดนิ การให้ กู้ยมืเงิน การรับ แลกเปลี่ยนหรือ ซื้อ ขายเงินตรา 
ต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรงรับจ านา และการทาโรงแรม (6) ขาย หรือ 

ให้เช่า แผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวดีีหรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทลัเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง (7) 
ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี (8) ซื้อขายสินคา้หรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 

ระบบเครือข่าย อินเทอร์เนต็ (9) การบริการอินเทอร์เนต็ (10) การให้เช่าพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (11) 
บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

12) ผลติรับจ้างผลติแผ่นซดีีแถบบนัทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวดีีหรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัลเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการ 

บันเทิง (13) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต (14) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคารา 
โอเกะ (15) การให้บริการเครื่องเลน่เกมส์ (16) การให้บริการตู้เพลง (17) โรงงานแปรสภาพ 
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

แกะสลักและการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภณัฑ์จากงาช้าง ในกรณีที่ผูป้ระกอบ 

พาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษทัจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

หรือบริษัทมหาชนจ ากดั ตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจ ากัด ประกอบพาณิชยกิจตาม (1)-(5) จะได้รับการ 
ยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย ์แต่หากประกอบพาณิชยกิจตาม (6)-(17) จะไม่ได้รับการยกเว้น ต้องจดทะเบียน 

พาณิชย์ พาณิชยกิจตามลาดับท่ี (8)-(11) ถือเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

ขั นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั นตอน 

ขัน้ตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) 
1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นค าขอต่อ 

เจ้าหน้าท่ี/นายทะเบียน 

2. เจ้าหน้าท่ี/นายทะเบียนตรวจค าขอ และหลักฐานต่าง ๆ 

3. ผู้ประกอบการรับใบสาคัญทะเบียนพาณิชย์ และช าระ 

ค่าธรรมเนียม 

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 นาที/ราย 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

กรณีจดทะเบียนพำณิชย ์(ตั งใหม่) 
กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือช่ือ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก ่

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 

- หนังสือมอบอ านาจ (กรณผีู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบยีนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

อย่างละ 1 ฉบับ 

- ส าเนาสญัญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบตัร 
ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานท่ี จ านวน 1 ฉบับ 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

กองคลัง อบต.หนองตะไก ้
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

 กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย ์

กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือช่ือ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก ่

- ใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตวัจริง) หรือ 

- เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสาคัญสญูหาย) 
- ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 

- หนังสือมอบอ านาจ (กรณผีู้ประกอบการไมไ่ดม้าจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจ อยา่งละ 1 ฉบับ 

เอกสำรกรณีกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ดังนี  
 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ.) มีเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องยื่น 

 - ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนช่ือ - สกุล 

 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ (ชื่อร้ำน) กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) ไม่ตองใช้เอกสารเพิ่มเติม 

 กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพำณิชยกิจ (วัตถุประสงค์ของร้ำน) 
 - กรอกเอกสารค าขอ ไมต่้องใช้เอกสารเพิม่เตมิ 

 กรณีเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเงินทุนที่น ำมำใช้ในกำรประกอบพำณิชยกิจเป็นประจ ำ (เงินหมุนเวียนตอ่เดือน) 
 - กรอกเอกสารค าขอ ไมต่้องใช้เอกสารเพิม่เตมิ 

 กรณีเปลี่ยนแปลงท่ีตั งส ำนักงำนแห่งใหญ่ (ที่ตั งร้ำน) หรือเพ่ิมสำขำ กรอกเอกสารค าขอ มีเอกสารเพิ่มเติม 

 - ส าเนาสญัญาเช่า หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้สถานท่ี (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมใหใ้ช้สถานท่ี อย่างละ 1 ฉบับ 

 กรณียกเลิกทะเบียนพำณิชย ์

กรอกเอกสารค าขอ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก ่

 - ใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตวัจริง) หรือ 

 - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสาคัญใบทะเบียนสญูหาย) 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ 

 - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบยีนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

อย่างละ 1 ฉบับ 
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ค่ำธรรมเนียม 

1. จดทะเบียนตั้งใหม ่

2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 

3. จดทะเบียนยกเลิก 

4. ขอตรวจค้นเอกสาร 
5. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 
6. ขอคัดส าเนาเอกสาร 
7. ขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

จ านวน 50 บาท 

จ านวน 20 บาท 

จ านวน 20 บาท 

จ านวน 20 บาท 

จ านวน 30 บาท 

จ านวน 30 บาท 

จ านวน 1,000 บาท 

กำรรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที่ระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบล 

หนองตะไก ้โทรศัพท์ : 09 4669 0225 หรือ เว็บไซต์ http://www.nongtakai.go.th 
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ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

แบบค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 
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ตัวอยำ่งแบบฟอร์ม 

แบบใบทะเบียนพำณิชย ์(แบบ พค. 0403) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 


