
คํานําคํานํา

 การใหบรกิารประชาชน ถือเปนภารกิจสําคญัของหนวยงานราชการท่ีตอง การใหบริการประชาชน ถือเปนภารกิจสําคญัของหนวยงานราชการที่ตอง
บริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูรับบริการใหไดรับความพึงพอใจบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูรับบริการใหไดรับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด เทศบาลตําบลหนองไผลอมเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรปูแบบหนึง่ มากท่ีสุด เทศบาลตําบลหนองไผลอมเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่รปูแบบหน่ึง 
ซ่ึงมีหนาท่ีในการบริการประชาชนดานตางๆ เชน ดานทะเบียนราษฎรซ่ึงมีหนาท่ีในการบริการประชาชนดานตางๆ เชน ดานทะเบียนราษฎร
การชาํระภาษีทองถ่ินการชําระภาษีทองถิน่ งานบรกิารดานสาธารณสุข งานขออนญุาตกอสราง เปนตน งานบรกิารดานสาธารณสุข งานขออนญุาตกอสราง เปนตน

 คูมือประชาชนในการติดตอราชการกับเทศบาลตําบลหนองไผลอม ฉบับนี้คูมือประชาชนในการติดตอราชการกับเทศบาลตําบลหนองไผลอม ฉบับน้ี
จัดทําข้ึนโดยมวีตัถุประสงคเพือ่อาํนวยความสะดวกใหแกประชาชนในชมุชนเทศบาลจัดทําข้ึนโดยมวีตัถุประสงคเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแกประชาชนในชมุชนเทศบาล
ตําบลหนองไผลอม และบุคคลท่ีเก่ียวของในการติดตอราชการกับเทศบาลตําบลตําบลหนองไผลอม และบุคคลที่เก่ียวของในการติดตอราชการกับเทศบาลตําบล
หนองไผลอม ใหสามารถติดตอประสานงานในเรือ่งตางๆ ไดอยางรวดเรว็ ราบรืน่ หนองไผลอม ใหสามารถติดตอประสานงานในเรือ่งตางๆ ไดอยางรวดเรว็ ราบร่ืน 
ไรอุปสรรค มีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจสําหรับผูติดตอราชการไรอุปสรรค มีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจสําหรับผูติดตอราชการ

 เทศบาลตําบลหนองไผลอม หวงัเปนอยางยิง่วาคูมอืประชาชนของเทศบาล เทศบาลตําบลหนองไผลอม หวังเปนอยางยิง่วาคูมอืประชาชนของเทศบาล
ตําบลหนองไผลอม จะเปนประโยชนแกทาน และหากมขีอสงสัยหรอืตองการทราบตําบลหนองไผลอม จะเปนประโยชนแกทาน และหากมีขอสงสัยหรอืตองการทราบ
รายละเอยีดเพิม่เติม สามารถติดตอสอบถามไดตามหมายเลขโทรศัพทในคูมอืฉบับนี้รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดตามหมายเลขโทรศัพทในคูมอืฉบับน้ี
 

เทศบาลตําบลหนองไผลอมเทศบาลตําบลหนองไผลอม
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คูมือแนะนําประชาชนติดตองานราชการคูมือแนะนําประชาชนติดตองานราชการ

เทศบาลตําบลหนองไผลอมเทศบาลตําบลหนองไผลอม



สารบัญสารบัญ

สํานักปลัดเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล 
 การแจงเกิด 4 การแจงเกิด 4
 การแจงเกิดเกินกําหนด 4 การแจงเกิดเกินกําหนด 4
 การแจงตาย 5 การแจงตาย 5
 การแจงยายเขา 6 การแจงยายเขา 6
 การแจงยายออก 7 การแจงยายออก 7
 การแจงยายปลายทาง 8 การแจงยายปลายทาง 8
 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก 8 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก 8
 บัตรประจําตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทําลาย 9 บัตรประจําตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทําลาย 9
 บัตรประจําตัวประชาชนเดิมชํารุด 9 บัตรประจําตัวประชาชนเดิมชํารุด 9
 กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 10 กรณีเปล่ียนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 10
 การขอบานเลขท่ี 10 การขอบานเลขท่ี 10
 การจดทะเบียนพาณิชย 10 การจดทะเบียนพาณิชย 10
 การรับแจงเรื่องราวรองทุกข 13 การรับแจงเรื่องราวรองทุกข 13
 การใหบริการขอมูลขาวสาร 14 การใหบริการขอมูลขาวสาร 14
 การชวยเหลือสาธารณภัย 14 การชวยเหลือสาธารณภัย 14

กองคลังกองคลัง
 การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 15 การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 15
 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 16 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16
 การจัดเก็บภาษีปาย 19 การจัดเก็บภาษีปาย 19
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สารบัญสารบัญ

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 21 การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 21
 การขออนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหาร 23 การขออนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหาร 23
 หรือสถานท่ีสะสมอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร
 การขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 24 การขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 24
 การขออนุญาตประกอบกิจการตลาด 25 การขออนุญาตประกอบกิจการตลาด 25
 การขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 25 การขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 25

กองการศึกษากองการศึกษา
 ระเบียบการสมคัรนกัเรยีนชัน้ระดับปฐมวยั ของศูนยพฒันาเด็กเลก็ 26 ระเบียบการสมัครนกัเรียนชัน้ระดบัปฐมวัย ของศูนยพฒันาเด็กเล็ก 26
 เทศบาลตําบลหนองไผลอม เทศบาลตําบลหนองไผลอม
 ระเบียบการรับสมัคร โรงเรียนโยธินนุกูล 26 ระเบียบการรับสมัคร โรงเรียนโยธินนุกูล 26

กองชางกองชาง
 การขออนุญาตกอสรางอาคาร 27 การขออนุญาตกอสรางอาคาร 27
 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 28 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 28
 การขออนุญาตดัดแปลง 28 การขออนุญาตดัดแปลง 28
 การดําเนินการติดต้ังไฟฟาสาธารณะและอื่นๆ 29 การดําเนินการติดต้ังไฟฟาสาธารณะและอ่ืนๆ 29

กองสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคม
 การรับข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการและผูปวยเอดส 30 การรับข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการและผูปวยเอดส 30
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สํานักปลัดเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล

งานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนราษฎร
การแจงเกิดการแจงเกิด
  การบริการการบริการ
 1. เมือ่มคีนเกิดในบานใหเจาบานหรอืบิดามารดา หรอืผูท่ีไดรบัมอบหมาย            1. เม่ือมคีนเกดิในบานใหเจาบานหรอืบิดามารดา หรอืผูท่ีไดรบัมอบหมาย           
เปนผูแจงตอนายทะเบียน ผูรบัแจงแหงทองท่ีท่ีเด็กเกิดภายใน 15 วนั นบัแตวนัเกิด เปนผูแจงตอนายทะเบียน ผูรบัแจงแหงทองท่ีท่ีเด็กเกิดภายใน 15 วนั นบัแตวนัเกิด 
 2. เมือ่มคีนเกิดนอกบานใหบิดาหรอืมารดาหรอืผูท่ีไดรบัมอบหมายจากบิดา 2. เม่ือมคีนเกดินอกบานใหบิดาหรือมารดาหรอืผูท่ีไดรบัมอบหมายจากบิดา
หรอืมารดา เปนผูแจงตอนายทะเบียนผูรบัแจงแหงทองท่ี ท่ีเด็กเกิดหรอืแหงทองท่ี หรอืมารดา เปนผูแจงตอนายทะเบียนผูรบัแจงแหงทองท่ี ท่ีเด็กเกิดหรือแหงทองท่ี 
ท่ีพงึแจงไดภายใน 15 วนั นบัแตวนัเกิด หรอืในกรณจํีาเปนไมอาจแจงไดตามกําหนดท่ีพงึแจงไดภายใน 15 วนั นบัแตวนัเกิด หรอืในกรณจํีาเปนไมอาจแจงไดตามกําหนด
ใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันเกิดใหแจงภายหลังไดแตตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันเกิด
 หลักฐานหลักฐาน 
 1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน)  1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) 
 2.  2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง บัตรประจําตัวประชาชนของบิดา
  มารดา (ถามี)   มารดา (ถามี) 
 3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถามี)  3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถามี) 
 4. หนังสือยินยอมใหบุตรใชชื่อสกุลของบิดา (กรณีไมจดทะเบียนสมรส) 4. หนังสือยินยอมใหบุตรใชชื่อสกุลของบิดา (กรณีไมจดทะเบียนสมรส)
  ข้ันตอนการติดตอข้ันตอนการติดตอ 
 1. ผูแจงยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียน  1. ผูแจงยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียน 
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบาน และลงรายการใน 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบาน และลงรายการใน
สูติบัตรแลว เพิม่ชือ่เด็กในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน เมือ่สูติบัตรแลว เพ่ิมชือ่เด็กในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน เม่ือ
ดําเนนิการเรยีบรอยแลวจึงมอบสูติบัตร ตอนท่ี 1 และสําเนาทะเบียนบานใหกับผูแจงดําเนินการเรียบรอยแลวจึงมอบสูติบัตร ตอนท่ี 1 และสําเนาทะเบียนบานใหกับผูแจง

การแจงเกิดเกินกําหนด การแจงเกิดเกินกําหนด 
 การบริการการบริการ 
 เปนการแจงการเกิดเมือ่เวลาผานพนไปจากท่ีกฎหมายกําหนดไว (15 วนั)             เปนการแจงการเกิดเม่ือเวลาผานพนไปจากท่ีกฎหมายกําหนดไว (15 วนั)            
ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 1,000 บาท ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน 1,000 บาท 
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 หลักฐาน หลักฐาน 
 1. สําเนาทะเบียนบาน  1. สําเนาทะเบียนบาน 
 2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง บัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา 2. บัตรประจาํตัวประชาชนของผูแจง บัตรประจาํตัวประชาชนของบิดา มารดา
  (ถามี)   (ถามี) 
 3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถามี)  3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถามี) 
 4. รูปถายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 4. รูปถายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
  ข้ันตอนการติดตอข้ันตอนการติดตอ 
 1. ผูแจงแสดงหลักฐานตอนายทะเบียน  1. ผูแจงแสดงหลักฐานตอนายทะเบียน 
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลกัฐานแลวเปรยีบเทียบคดีความผดิ และสอบสวน  2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแลวเปรยีบเทียบคดคีวามผดิ และสอบสวน 
ผูแจง บิดามารดา ใหทราบสาเหตุท่ีไมแจงการเกิดภายในเวลาท่ีกําหนดในกรณท่ีีบิดาผูแจง บิดามารดา ใหทราบสาเหตุท่ีไมแจงการเกิดภายในเวลาท่ีกําหนดในกรณีท่ีบิดา
หรอืมารดา ไมอาจมาใหถอยคาํในการสอบสวนไดไมวาจะดวยกรณใีด นายทะเบียนหรอืมารดา ไมอาจมาใหถอยคาํในการสอบสวนไดไมวาจะดวยกรณใีด นายทะเบียน
จะบันทึกถึงสาเหตุดังกลาวไว และนําเสนอนายอําเภออนุมัติออกสูติบัตรตอไปจะบันทึกถึงสาเหตุดังกลาวไว และนําเสนอนายอําเภออนุมัติออกสูติบัตรตอไป

การแจงตายการแจงตาย 
  การบริการการบริการ  
 1. เมื่อมีคนตายในบาน ใหเจาบานเปนผูแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง           1. เม่ือมีคนตายในบาน ใหเจาบานเปนผูแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง          
แหงทองท่ีท่ีมีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตาย ในกรณีไมมีเจาบานแหงทองท่ีท่ีมีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตาย ในกรณีไมมีเจาบาน
ใหผูพบศพแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาพบศพ ใหผูพบศพแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาพบศพ 
 2.  2. เมือ่มคีนตายนอกบานใหผูท่ีไปกับผูตายหรอืผูพบศพเปนผูแจงตอนายทะเบียนเม่ือมคีนตายนอกบานใหผูท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพเปนผูแจงตอนายทะเบียน
ผูรบัแจง แหงทองท่ีท่ีตายหรอืพบศพ หรอืแหงทองท่ีท่ีพงึแจงไดภายใน 24 ชัว่โมงผูรบัแจง แหงทองท่ีท่ีตายหรอืพบศพ หรือแหงทองท่ีท่ีพงึแจงไดภายใน 24 ชัว่โมง
นบัแตเวลาตายหรอืพบศพ ในกรณนีีจ้ะแจงตอพนกังานฝายปกครองหรอืตํารวจก็ไดนบัแตเวลาตายหรือพบศพ ในกรณนีีจ้ะแจงตอพนกังานฝายปกครองหรอืตํารวจก็ได
 หลักฐานหลักฐาน 
 1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีคนตายมชีือ่และรายการบุคคล (ถาม)ี 1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีคนตายมชีือ่และรายการบุคคล (ถามี)
 2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถามี) หรือรายงานชันสูตร 2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถามี) หรือรายงานชันสูตร
ของเจาหนาท่ีตํารวจหรือหนวยงานนิติเวช ของเจาหนาท่ีตํารวจหรือหนวยงานนิติเวช 
 3. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง  3. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง 
 4. บัตรประจําตัวประชาชนของคนตาย (ถามี)  4. บัตรประจําตัวประชาชนของคนตาย (ถามี) 
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 ข้ันตอนการติดตอข้ันตอนการติดตอ 
 1. ผูแจงยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบและ              1. ผูแจงยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบและ             
ลงรายการในมรณบัตร ลงรายการในมรณบัตร 
 2. จําหนายชื่อผูตายออกจากทะเบียนบาน โดยจะประทับคําวา “ตาย”   2. จําหนายช่ือผูตายออกจากทะเบียนบาน โดยจะประทับคําวา “ตาย”  
สีแดงไวหนารายการ คนตาย สีแดงไวหนารายการ คนตาย 
 3. มอบมรณบัตร ตอนท่ี 1 และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง 3. มอบมรณบัตร ตอนท่ี 1 และหลักฐานประกอบการแจงคืนใหผูแจง

การแจงยายเขาการแจงยายเขา 
 การบริการ การบริการ 
 เมือ่มผีูยายท่ีอยูเขาอยูในบานใหเจาบานแจงการยายเขาตอนายทะเบียนผูรบัแจงเม่ือมผีูยายท่ีอยูเขาอยูในบานใหเจาบานแจงการยายเขาตอนายทะเบียนผูรบัแจง
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูนั้นยายเขาอยูในบาน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูนั้นยายเขาอยูในบาน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ใดๆ ท้ังส้ิน ใดๆ ท้ังส้ิน 
 หลักฐานหลักฐาน 
 1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน)  1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) 
 2. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน  2. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน 
 3. หนังสือมอบอํานาจจากเจาบาน (ถามี)  3. หนังสือมอบอํานาจจากเจาบาน (ถามี) 
 4. บัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาบาน (กรณี  4. บัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาบาน (กรณี 
มอบอํานาจ) มอบอํานาจ) 
 5. ใบแจงการยายท่ีอยู (ท.ร.6) ตอนท่ี 1 และ 2  5. ใบแจงการยายท่ีอยู (ท.ร.6) ตอนท่ี 1 และ 2 
 ข้ันตอนการติดตอ ข้ันตอนการติดตอ 
 1. ยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีจะยายเขา  1. ยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีจะยายเขา 
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจงการยายท่ีอยูและ 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจงการยายท่ีอยูและ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน และสําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) โดยตรวจสอบเพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน และสําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) โดยตรวจสอบ
รายการใหถูกตองตรงกันและมอบสําเนาทะเบียนบาน และหลักฐานคืนใหผูแจงรายการใหถูกตองตรงกันและมอบสําเนาทะเบียนบาน และหลักฐานคืนใหผูแจง
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การแจงยายออกการแจงยายออก 
 การบริการ การบริการ 
 เมื่อมีผูอยูในบานยายท่ีอยูออกจากบานใหเจาบานแจงการยายออกตอ           เม่ือมีผูอยูในบานยายท่ีอยูออกจากบานใหเจาบานแจงการยายออกตอ          
นายทะเบียนผูรับแจง ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูนั้นยายออก โดยไมตองเสียนายทะเบียนผูรับแจง ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูนั้นยายออก โดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียมใดๆ ท้ังส้ิน คาธรรมเนียมใดๆ ท้ังส้ิน 
 หลักฐาน หลักฐาน 
 1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน)  1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) 
 2. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน  2. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน 
 3. หนังสือมอบอํานาจจากเจาบาน (ถามี)  3. หนังสือมอบอํานาจจากเจาบาน (ถามี) 
 4. บัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ีไดรบัมอบหมายจากเจาบาน (กรณมีอบ 4. บัตรประจาํตัวประชาชนของผูท่ีไดรบัมอบหมายจากเจาบาน (กรณีมอบ
อํานาจ) อํานาจ) 
 5. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายท่ีอยูกรณแีจงยายท่ีอยูของตนเอง ท้ังนี้ 5. บัตรประจาํตัวประชาชนของผูยายท่ีอยูกรณีแจงยายท่ีอยูของตนเอง ท้ังนี้
ผูยายท่ีอยูสามารถรองขอทําหนาท่ีเจาบานเพื่อแจงยายท่ีอยูของตนเองไดผูยายท่ีอยูสามารถรองขอทําหนาท่ีเจาบานเพ่ือแจงยายท่ีอยูของตนเองได
 ข้ันตอนการติดตอข้ันตอนการติดตอ
 1. ยืน่เรือ่งตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีมชีือ่อยูในทะเบียนบาน (ถึงแมวาเจาบาน 1. ยืน่เรือ่งตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีมชีือ่อยูในทะเบียนบาน (ถึงแมวาเจาบาน
ไมสามารถไปแจงยายออกใหได ผูยายท่ีอยูสามารถขอทําหนาท่ีเจาบานเพื่อยายชื่อไมสามารถไปแจงยายออกใหได ผูยายท่ีอยูสามารถขอทําหนาท่ีเจาบานเพ่ือยายชื่อ
ตนเองออกได) ตนเองออกได) 
 2.  2. นายทะเบียนตรวจสอบหลกัฐาน และรายการบุคคลท่ีจะยายออกลงรายการนายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบคุคลทีจ่ะยายออกลงรายการ
ในใบแจง การยายท่ีอยูและจําหนายรายการบุคคลท่ียายออกในทะเบียนบาน และในใบแจง การยายท่ีอยูและจําหนายรายการบุคคลทีย่ายออกในทะเบียนบาน และ
สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) โดยจะประทับคําวา “ยาย” สีนํ้าเงินไวหนาสําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) โดยจะประทับคําวา “ยาย” สีนํ้าเงินไวหนา
รายการ และระบุวายายไปท่ีใด รายการ และระบุวายายไปท่ีใด 
 3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจงคืนผูแจง พรอมท้ังใบแจงการยาย 3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจงคืนผูแจง พรอมท้ังใบแจงการยาย
ท่ีอยูตอนท่ี 1 และ 2 เพื่อนําไปแจงยายเขาตอไป ท่ีอยูตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือนําไปแจงยายเขาตอไป 
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การแจงยายปลายทางการแจงยายปลายทาง  
 การบริการการบริการ 
 ผูท่ียายท่ีอยูสามารถไปแจงยายออกและยายเขา ณ สํานักทะเบียนแหงท่ี ผูท่ียายท่ีอยูสามารถไปแจงยายออกและยายเขา ณ สํานักทะเบียนแหงท่ี
ไปอยูใหมโดยไมตองเดินทางกลบัไปแจงยายออกจากทะเบียนบานเดิม ท้ังนีผู้ยายไปอยูใหมโดยไมตองเดินทางกลับไปแจงยายออกจากทะเบียนบานเดิม ท้ังนีผู้ยาย
ท่ีอยูควรเปนผูแจงยายดวยตนเอง ท่ีอยูควรเปนผูแจงยายดวยตนเอง 
 หลักฐานหลักฐาน 
 1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) ของบานท่ีจะยายเขา  1. สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) ของบานท่ีจะยายเขา 
 2. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบานท่ีจะยายไปอยูใหม พรอมคาํยนิยอม 2. บัตรประจาํตัวประชาชนของเจาบานท่ีจะยายไปอยูใหม พรอมคาํยนิยอม
เปนหนังสือจากเจาบาน เปนหนังสือจากเจาบาน 
 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง  3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง 
 ข้ันตอนการติดตอข้ันตอนการติดตอ 
 1. ยื่นหลักฐานตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีจะยายเขา  1. ยื่นหลักฐานตอนายทะเบียนทองท่ีท่ีจะยายเขา 
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและลงรายการในใบแจงการยายท่ีอยู 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและลงรายการในใบแจงการยายท่ีอยู
โดยใหผูแจงลงลายมอืชือ่ ในชองผูแจงยายออกและชองผูแจงยายเขาสําหรบัชองเจาบานโดยใหผูแจงลงลายมือช่ือ ในชองผูแจงยายออกและชองผูแจงยายเขาสําหรับชองเจาบาน
ผูยินยอมใหยายเขาใหเจาบาน ลงลายมือชื่อ และเสียคาธรรมเนียม 20 บาทผูยินยอมใหยายเขาใหเจาบาน ลงลายมือชื่อ และเสียคาธรรมเนียม 20 บาท

ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรกขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก 
 สถานท่ีติดตอ สํานกัทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลหนองไผลอม อาํเภอสถานท่ีติดตอ สํานกัทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลหนองไผลอม อาํเภอ
เมืองนครราชสีมา 044 - 242015เมืองนครราชสีมา 044 - 242015
 การบริการการบริการ 
 1. ผูมสัีญชาติไทย อายต้ัุงแต 7 ปบรบูิรณตองขอมบัีตรประจําตัวประชาชน 1. ผูมสัีญชาตไิทย อายต้ัุงแต 7 ปบริบูรณตองขอมบัีตรประจาํตัวประชาชน
หากไมขอมีบัตร ภายใน 60 วัน จะถูกปรับไมเกิน 100 บาท หากไมขอมีบัตร ภายใน 60 วัน จะถูกปรับไมเกิน 100 บาท 
 2.  2. ยืน่คาํขอท่ีอาํเภอ ก่ิงอาํเภอ เขต หรอืเทศบาลท่ีตนเองมชีือ่ในทะเบียนบานยืน่คาํขอท่ีอาํเภอ ก่ิงอาํเภอ เขต หรอืเทศบาลท่ีตนเองมชีือ่ในทะเบียนบาน
 3. ไมตองเสียคาธรรมเนียมแตอยางใด  3. ไมตองเสียคาธรรมเนียมแตอยางใด 
 หลักฐานหลักฐาน 
 1. สําเนาทะเบียนบาน  1. สําเนาทะเบียนบาน 
 2. แสดงหลกัฐานอืน่ท่ีทางราชการออกให เชน ใบเกิดใบสุทธเิพือ่แสดงวา 2. แสดงหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกให เชน ใบเกิดใบสุทธิเพ่ือแสดงวา
เปนบุคคลเดียวกับผูมีชื่อในทะเบียนบาน เปนบุคคลเดียวกับผูมีชื่อในทะเบียนบาน 
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 3. กรณเีปนบุตรบุคคลตางดาวตองมหีนงัสือสําคญัประจําตัวบุคคลตางดาว 3. กรณีเปนบุตรบุคคลตางดาวตองมหีนงัสือสําคญัประจาํตัวบุคคลตางดาว
ของบิดาและมารดา แสดงดวย ของบิดาและมารดา แสดงดวย 
 4. กรณไีมมหีลกัฐานตามขอ 2 ใหนาํเจาบานหรอืบุคคลท่ีนาเชือ่ถือมารบัรอง 4. กรณไีมมหีลักฐานตามขอ 2 ใหนาํเจาบานหรอืบุคคลทีน่าเช่ือถือมารับรอง
 

บัตรประจําตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทําลายบัตรประจําตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทําลาย
 การบริการการบริการ 
 แจงความท่ีอําเภอ ก่ิงอําเภอ เทศบาล แจงท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ิน หรือ แจงความที่อําเภอ ก่ิงอําเภอ เทศบาล แจงท่ีสํานักทะเบียนทองถิ่น หรือ
สถานตํีารวจภูธร ใหยืน่เรือ่งขอมบัีตรใหมภายใน 60 วนั นบัแตวนัท่ีบัตรเดิมหาย สถานีตํารวจภูธร ใหยืน่เรือ่งขอมบัีตรใหมภายใน 60 วนั นบัแตวนัท่ีบัตรเดิมหาย 
หรือถูกทําลาย หากเลยกําหนดจะเสียคาปรับไมเกิน 200 บาท หรือถูกทําลาย หากเลยกําหนดจะเสียคาปรับไมเกิน 200 บาท 
 หลักฐานหลักฐาน
 1. สําเนาทะเบียนบาน  1. สําเนาทะเบียนบาน 
 2. สําเนาหลักฐานการแจงความบัตรหาย  2. สําเนาหลักฐานการแจงความบัตรหาย 
 3. นาํหลกัฐานอืน่ท่ีทางราชการออกใหไปดวย (ถาม)ี เชน ใบเกิด ใบสุทธิ 3. นาํหลักฐานอ่ืนท่ีทางราชการออกใหไปดวย (ถามี) เชน ใบเกิด ใบสุทธิ
หรือสําเนาภาพถาย บัตรเดิมท่ีสูญหาย หรือสําเนาภาพถาย บัตรเดิมท่ีสูญหาย 
 4. เสียคาธรรมเนียม 20 บาท  4. เสียคาธรรมเนียม 20 บาท 
 5. หากคนหาหลกัฐานเดิมท่ีเคยทําบัตรเกาไมพบ ตองนาํเจาบานหรอืผูท่ี  5. หากคนหาหลักฐานเดิมท่ีเคยทําบัตรเกาไมพบ ตองนาํเจาบานหรือผูท่ี 
นาเชือ่ถือ เชน กํานัน ผูใหญบาน ญาติพี่นองไปรับรองดวยนาเช่ือถือ เชน กํานัน ผูใหญบาน ญาติพี่นองไปรับรองดวย

บัตรประจําตัวประชาชนเดิมชํารุดบัตรประจําตัวประชาชนเดิมชํารุด 
  การบริการการบริการ 
 เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ผูถือบัตรตองขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแตวันท่ี เม่ือบัตรเดิมหมดอายุ ผูถือบัตรตองขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแตวันท่ี
บัตรเดิมหมดอาย ุโดยไมเสียคาธรรมเนยีม หากไมขอมบัีตรภายในกําหนด 60 วนับัตรเดิมหมดอายุ โดยไมเสียคาธรรมเนยีม หากไมขอมีบัตรภายในกําหนด 60 วนั
จะถูกปรับไมเกิน 200 บาท จะถูกปรับไมเกิน 200 บาท 
 หลักฐานหลักฐาน 
 1. สําเนาทะเบียนบาน  1. สําเนาทะเบียนบาน 
 2. บัตรประจําตัวประชาชนเดิมท่ีหมดอายุ 2. บัตรประจําตัวประชาชนเดิมท่ีหมดอายุ
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กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลกรณีเปล่ียนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
 การบริการ การบริการ 
 หากเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุลใหยื่นเรื่องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน  หากเปล่ียนชื่อตัวหรือนามสกุลใหยื่นเรื่องขอเปล่ียนบัตรภายใน 60 วัน 
นบัแตวนัท่ีแกไขชือ่หรอืนามสกุลในทะเบียนบาน หากไมยืน่ภายในกําหนดตองเสียนบัแตวนัท่ีแกไขช่ือหรอืนามสกุลในทะเบียนบาน หากไมยืน่ภายในกําหนดตองเสีย
คาปรับไมเกิน 200 บาท คาปรับไมเกิน 200 บาท 
 หลักฐานหลักฐาน 
 1. สําเนาทะเบียนบาน  1. สําเนาทะเบียนบาน 
 2. บัตรฯ เดิม  2. บัตรฯ เดิม 
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล แลวแตกรณี 3. หลักฐานการเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล แลวแตกรณี

การขอบานเลขท่ีการขอบานเลขท่ี
 ตองแจงขอเลขท่ีบานตอนายทะเบียนภายใน 15 วนั นบัต้ังแตวนัปลกูบานเสรจ็ตองแจงขอเลขท่ีบานตอนายทะเบียนภายใน 15 วนั นบัต้ังแตวนัปลกูบานเสร็จ
 หลักฐานหลักฐาน
 1. สําเนาทะเบียนบานของผูแจงหรือเจาบาน 1. สําเนาทะเบียนบานของผูแจงหรือเจาบาน
 2. ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (ติดตอเทศบาลตําบลหนองไผลอม) 2. ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (ติดตอเทศบาลตําบลหนองไผลอม)
 3. หนงัสือรบัรองการปลกูสรางอาคาร (กรณปีลกูกอน พ.ร.บ. ควบคมุ 3. หนังสือรบัรองการปลูกสรางอาคาร (กรณีปลูกกอน พ.ร.บ. ควบคมุ
อาคาร)**อาคาร)**
 4. สําเนาโฉนดท่ีดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 4. สําเนาโฉนดท่ีดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
 5.  5. หนงัสือยนิยอมใหปลกูสรางอาคารในท่ีดิน (กรณเีจาของอาคารไมใชเจาของท่ีดิน)หนงัสือยนิยอมใหปลกูสรางอาคารในท่ีดิน (กรณเีจาของอาคารไมใชเจาของท่ีดิน)
 ** ติดตองานทะเบียนราษฎรตําบลหนองไผลอมไดท่ี สํานกัทะเบียนทองถ่ิน** ติดตองานทะเบียนราษฎรตาํบลหนองไผลอมไดท่ี สํานกัทะเบียนทองถิน่ 
ณ ท่ีวาการอําเภอเมืองนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท 044 - 242015 **ณ ท่ีวาการอําเภอเมืองนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท 044 - 242015 **

การจดทะเบียนพาณิชยการจดทะเบียนพาณิชย
 การจดทะเบียนพาณชิยตองมสีถานท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองไผลอม การจดทะเบียนพาณชิยตองมีสถานท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองไผลอม
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกอบกิจการ/เปล่ียนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 
ใหผูประกอบกิจการยื่นคําขอประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ ใหผูประกอบกิจการย่ืนคําขอประกอบกิจการ/เปล่ียนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 
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 ใชเอกสาร ดังนี้ ใชเอกสาร ดังนี้  
 1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)  1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ  2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ 
 3. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ  3. สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ 
 4. กรณผีูประกอบพาณชิยกิจมไิดเปนเจาบาน ใหแนบเอกสารเพิม่เติม ดังนี้ 4. กรณผีูประกอบพาณชิยกิจมิไดเปนเจาบาน ใหแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้
  - หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญ   - หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญ 
  - สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน   - สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน 
หรือสําเนาสัญญาเชาหรือสําเนาสัญญาเชา
  - แผนท่ีแสดงสถานท่ีต้ังซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ  - แผนท่ีแสดงสถานท่ีต้ังซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกลเคียง โดยสังเขป บริเวณใกลเคียง โดยสังเขป 
 5. กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  5. กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ 
 6. กรณปีระกอบพาณชิยกิจการขายหรอืใหเชาแผนซีดีแถบบันทึก วดิีทัศน 6. กรณปีระกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึก วดิีทัศน
แผนวีดีทัศนดีวีดี หรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิตอล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิงใหแผนวีดีทัศนดีวีดี หรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิตอล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิงให
สงสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคา สงสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคา 
ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคา ท่ีขายหรือใหเชา ดังกลาวจากเจาของลิขสิทธ์ิของสินคา ท่ีขายหรือใหเชา 
 7. กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนําใบทะเบียน 7. กรณีเปล่ียนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนําใบทะเบียน
พาณิชยมาดวย พาณิชยมาดวย 
  กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาท่ี/            กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาท่ี/          
นายทะเบียนพาณิชย นายทะเบียนพาณิชย 
  เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ   เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 
  เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม   เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
  เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชย จัดทําใบทะเบียนพาณิชย พรอมจาย          เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชย จัดทําใบทะเบียนพาณิชย พรอมจาย        
ใบทะเบียนพาณิชยเปนอันเสร็จข้ันตอน ใบทะเบียนพาณิชยเปนอันเสร็จข้ันตอน 
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เอกสารท่ีใชจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม)เอกสารท่ีใชจดทะเบียนพาณิชย (ต้ังใหม)
 1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย แบบ ทพ. (ขอท่ีงานจดทะเบียนพาณิชย  1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย แบบ ทพ. (ขอท่ีงานจดทะเบียนพาณิชย 
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผลอม)สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผลอม)
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 3. สําเนาทะเบียนบาน 3. สําเนาทะเบียนบาน
 4. กรณีไมใชเจาบาน ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 4. กรณีไมใชเจาบาน ตองแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้
  4.1 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานใหญ ขอไดท่ี  4.1 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานใหญ ขอไดท่ี
เทศบาลตําบลหนองไผลอมเทศบาลตําบลหนองไผลอม
  4.2   4.2 สําเนาทะเบียนบานของเจาบาน หรอืสําเนาสัญญาเชา หรอืเอกสารสิทธิ์สําเนาทะเบียนบานของเจาบาน หรอืสําเนาสัญญาเชา หรอืเอกสารสิทธ์ิ
อยางอื่นท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอมอยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิเปนผูใหความยินยอม
  4.3 แผนท่ีสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญบริเวณ              4.3 แผนท่ีสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญบริเวณ            
ใกลเคียงโดยสังเขปใกลเคียงโดยสังเขป
 5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ในกรณีไมสามารถยื่นไดดวยตัวเอง 5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ในกรณีไมสามารถย่ืนไดดวยตัวเอง
 6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
 7.  7. กรณปีระกอบพาณชิยกิจการขาย หรอืใหเชา แผนซีดี แถบบันทึก วดิิทัศนกรณีประกอบพาณิชยกจิการขาย หรอืใหเชา แผนซดีี แถบบันทึก วดิิทัศน 
ดีวีดี หรือแผนวิดิทัศนระบบดิจิตอล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง ใหสงสําเนาดีวีดี หรือแผนวิดิทัศนระบบดิจิตอล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง ใหสงสําเนา
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาว
จากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคาท่ีขาย หรือใหเชา หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน       จากเจาของลิขสิทธ์ิของสินคาท่ีขาย หรือใหเชา หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน       
ตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซ้ือขายจากตางประเทศตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซ้ือขายจากตางประเทศ
 8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการอัญมณี หรือเครื่องประดับ ซ่ึงประดับ 8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการอัญมณี หรือเครื่องประดับ ซ่ึงประดับ
ดวยอญัมณใีหตรวจสอบและเรยีกหลกัฐานแสดงจํานวนเงนิทุน โดยเชญิผูประกอบดวยอญัมณใีหตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผูประกอบ
พาณิชยกิจ มาใหขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนหรือชี้แจงเปนหนังสือ          พาณิชยกิจ มาใหขอเท็จจริงของแหลงท่ีมาของเงินทุนหรือช้ีแจงเปนหนังสือ          
พรอมหลักฐานดังกลาวดวยพรอมหลักฐานดังกลาวดวย
    ** คาธรรมเนียม 50 บาท **** คาธรรมเนียม 50 บาท **
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เอกสารในการจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลง)เอกสารในการจดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลง)
 1.  1. คาํขอจดทะเบียนพาณชิย แบบ ทพ. (ขอท่ีงานจดทะเบียนพาณชิย สํานกังานคาํขอจดทะเบียนพาณิชย แบบ ทพ. (ขอท่ีงานจดทะเบียนพาณชิย สํานกังาน
เทศบาลตําบลหนองไผลอม)เทศบาลตําบลหนองไผลอม)
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 3. สําเนาทะเบียนบาน 3. สําเนาทะเบียนบาน
 4. สําเนาหลักฐานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม (ใชในกรณีแกไขเพิ่มเติมท่ีต้ัง 4. สําเนาหลักฐานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม (ใชในกรณีแกไขเพ่ิมเติมท่ีต้ัง
สํานักงานแหงใหม) ไดแกสํานักงานแหงใหม) ไดแก
  4.1 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม  4.1 หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหม
  4.2   4.2 สําเนาทะเบียนบานเจาของบาน หรอืสําเนาสัญญาเชา หรอืเอกสารสิทธิ์สําเนาทะเบียนบานเจาของบาน หรอืสําเนาสัญญาเชา หรอืเอกสารสิทธ์ิ
อยางอื่นท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปนผูใหความยินยอมอยางอ่ืนท่ีผูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิเปนผูใหความยินยอม
  4.3 แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ  4.3 แผนท่ีแสดงสถานท่ีซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ
บริเวณใกลเคียงโดยสังเขปบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
 5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ใชในกรณีท่ีไมสามารถมายื่นไดดวยตัวเอง 5. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ใชในกรณีท่ีไมสามารถมาย่ืนไดดวยตัวเอง
 6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
  (คาธรรมเนียม 20 บาท) (คาธรรมเนียม 20 บาท)

เอกสารในการจดทะเบียนพาณิชย (ยกเลิก)เอกสารในการจดทะเบียนพาณิชย (ยกเลิก)
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 2. ใบทะเบียนพาณิชย 2. ใบทะเบียนพาณิชย
 3. คาธรรมเนียม 20 บาท 3. คาธรรมเนียม 20 บาท
 ** ติดตอขอจดทะเบียนพาณชิยไดท่ี งานนติิการ เทศบาลตําบลหนองไผ ** ติดตอขอจดทะเบียนพาณชิยไดท่ี งานนติิการ เทศบาลตําบลหนองไผ
ลอม 044 - 934036 - 7 ตอ 115 **ลอม 044 - 934036 - 7 ตอ 115 **

การรับแจงเรื่องราวรองทุกขการรับแจงเรื่องราวรองทุกข
 ข้ันตอนการใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการ
 1. ขอรับคํารองไดท่ี เทศบาลตําบลหนองไผลอม (งานธุรการ เทศบาล 1. ขอรับคํารองไดท่ี เทศบาลตําบลหนองไผลอม (งานธุรการ เทศบาล
ตําบลหนองไผลอม)ตําบลหนองไผลอม)
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 2. กรอกรายละเอียดเรื่องท่ีตองการจะรองทุกข 2. กรอกรายละเอียดเรื่องท่ีตองการจะรองทุกข
 3. สงคํารองคืนใหเจาหนาท่ีเทศบาลจะไดดําเนินงานตามข้ันตอนตอไป 3. สงคํารองคืนใหเจาหนาท่ีเทศบาลจะไดดําเนินงานตามข้ันตอนตอไป

การใหบริการขอมูลขาวสารการใหบริการขอมูลขาวสาร
  ข้ันตอนการใหบริการข้ันตอนการใหบริการ
 1. ขอรับคํารองรับการบริการดานขอมูลขาวสาร (งานนิติการ เทศบาล 1. ขอรับคํารองรับการบริการดานขอมูลขาวสาร (งานนิติการ เทศบาล
ตําบลหนองไผลอม)ตําบลหนองไผลอม)
 2. กรอกรายละเอียดเรื่องท่ีตองการจะขอรับขอมูล 2. กรอกรายละเอียดเรื่องท่ีตองการจะขอรับขอมูล
 สงคํารองคืนใหเจาหนาท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการจัดหาขอมูลท่ีตองการ  สงคํารองคืนใหเจาหนาท่ีเทศบาลจะไดดําเนินการจัดหาขอมูลท่ีตองการ 
ไดทันที ตามความเหมาะสมหรือกําหนดระยะเวลาในการรับขอมูลตามความ        ไดทันที ตามความเหมาะสมหรือกําหนดระยะเวลาในการรับขอมูลตามความ        
เหมาะสมตอไปเหมาะสมตอไป
 ** สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี สํานักปลัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม ** สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักปลัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม 
044 - 934036 - 7 ตอ 115 **044 - 934036 - 7 ตอ 115 **

การชวยเหลือสาธารณภัย (ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองไผลอม)การชวยเหลือสาธารณภัย (ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองไผลอม)
 ข้ันตอนการใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการ
 1. รับแจงเหตุสาธารณภัย 1. รับแจงเหตุสาธารณภัย
 2. หัวหนาชดุ/เวร ส่ังใหเจาหนาท่ีออกปฏบัิติงานและรายงานผูบังคบับัญชา 2. หัวหนาชุด/เวร ส่ังใหเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานและรายงานผูบังคบับัญชา
ตามลําดับข้ันตามลําดับข้ัน
 * สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีสํานักปลัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม * สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักปลัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม 
044 - 934036 - 7 ตอ 115 *044 - 934036 - 7 ตอ 115 *
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กองคลังกองคลัง

ภาษีบํารุงทองท่ีภาษีบํารุงทองท่ี  
 ภาษีบํารุงทองท่ี ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508ภาษีบํารุงทองท่ี ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 
 - ท่ีดิน หมายความวา พืน้ท่ีดิน และใหหมายความรวมถึงพืน้ท่ีท่ีเปนภูเขา  - ท่ีดิน หมายความวา พืน้ท่ีดิน และใหหมายความรวมถงึพืน้ท่ีท่ีเปนภูเขา 
หรือท่ีมีนํ้าดวย หรือท่ีมีนํ้าดวย 
 - เจาของท่ีดิน หมายความวา บุคคลหรอืคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา  - เจาของท่ีดิน หมายความวา บุคคลหรอืคณะบคุคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา 
หรอืนติิบุคคลซ่ึงมกีรรมสิทธิใ์นท่ีดิน หรอืครอบครองอยูในท่ีดินไมเปนกรรมสิทธิ์          หรอืนติิบุคคลซึง่มกีรรมสทิธ์ิในท่ีดิน หรอืครอบครองอยูในท่ีดินไมเปนกรรมสทิธ์ิ          
ของเอกชนของเอกชน
  ภาษีบํารุงทองท่ีคืออะไร?ภาษีบํารุงทองท่ีคืออะไร?  
  ภาษีบํารงุทองท่ีภาษีบํารงุทองท่ี คอื ภาษีท่ีจัดเก็บท่ีดินท่ีใชประโยชนเพือ่ปลกูบานอยูอาศัย  คอื ภาษีท่ีจัดเก็บท่ีดินท่ีใชประโยชนเพ่ือปลกูบานอยูอาศัย 
ทําการเกษตรและท่ีดินวางเปลา ทําการเกษตรและท่ีดินวางเปลา 
  เจาของท่ีดินใดบางท่ีไมเสียภาษีเจาของท่ีดินใดบางท่ีไมเสียภาษี  
 1. ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน  1. ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 2. ท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือท่ีดินของรัฐท่ีใชในกิจการ 2. ท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือท่ีดินของรัฐท่ีใชในกิจการ
ของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิไดหาซ่ึงผลประโยชน ของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิไดหาซ่ึงผลประโยชน 
 3. ท่ีดินของราชการสวนทองถ่ินท่ีใชในกิจการของราชการสวนทองถ่ิน  3. ท่ีดินของราชการสวนทองถ่ินท่ีใชในกิจการของราชการสวนทองถ่ิน 
หรือสาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน หรือสาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน 
 4. ท่ีดินท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรอืการกุศลสาธารณะ  4. ท่ีดินท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรอืการกุศลสาธารณะ 
 5. ท่ีดินท่ีใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ 5. ท่ีดินท่ีใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธ์ิ
ของวัด ไมวาจะใชประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม หรือท่ีศาลเจา ของวัด ไมวาจะใชประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรือไม หรือท่ีศาลเจา 
โดยมิไดหาผลประโยชน โดยมิไดหาผลประโยชน 
 6.  6. ท่ีดินท่ีใชเปนสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ โดยมไิดรบัประโยชนตอบแทนท่ีดินท่ีใชเปนสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิไดรบัประโยชนตอบแทน 
 7. ท่ีดินท่ีใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ  7. ท่ีดินท่ีใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ 
หรือใชเปนสนามบินของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรัฐ 
 8. ท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแลว  8. ท่ีดินท่ีใชตอเน่ืองกับโรงเรือนท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยูแลว 
 9. ท่ีดินของเอกชนเฉพาะสวนท่ีเจาของท่ีดินยินยอมใหทางราชการจัดใช 9. ท่ีดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของท่ีดินยินยอมใหทางราชการจัดใช
เพือ่สาธารณประโยชน โดยเจาของท่ีดินมไิดใชหรอืหาผลประโยชนในท่ีดินเฉพาะสวนนัน้เพ่ือสาธารณประโยชน โดยเจาของท่ีดินมไิดใชหรอืหาผลประโยชนในท่ีดินเฉพาะสวนนัน้
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 10. ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังท่ีทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชาํนาญ 10. ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังท่ีทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานาญ
พเิศษของสหประชาชาติ หรอืองคการระหวางประเทศอืน่ ในเมือ่ประเทศไทยมขีอผกูพนัพเิศษของสหประชาชาติ หรอืองคการระหวางประเทศอ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมีขอผกูพัน
ใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง ใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
 11. ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังท่ีทําการของสถานฑูตหรือสถานกงสุล ท้ังนี้ใหเปน 11. ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังท่ีทําการของสถานฑูตหรือสถานกงสุล ท้ังนี้ใหเปน
ไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน
 12. ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 12. ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษี ผูมีหนาท่ีเสียภาษี
 ผูมหีนาท่ีเสียภาษี คอื เจาของท่ีดิน ซ่ึงเปนบุคคลหรอืคณะบุคคลไมวาจะเปนผูมหีนาท่ีเสียภาษี คอื เจาของท่ีดิน ซ่ึงเปนบุคคลหรอืคณะบคุคลไมวาจะเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
  ข้ันตอนการชําระภาษีทําอยางไร?ข้ันตอนการชําระภาษีทําอยางไร? 
 1.  1. ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) ใหยืน่ภายในเดือนมกราคมของปแรกยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) ใหยืน่ภายในเดือนมกราคมของปแรก                    
ท่ีมกีารตีราคาปานกลางของท่ีดินและใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ป ท่ีมกีารตีราคาปานกลางของท่ีดินและใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ป 
 2. หากไมยืน่ภายในกําหนดตองเสียเงนิเพิม่รอยละ 10 ของภาษีท่ีตองชาํระ 2. หากไมยืน่ภายในกําหนดตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10 ของภาษีท่ีตองชาํระ
 3. ยืน่ชาํระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปหากไมยืน่ชาํระภายในกําหนด            3. ยืน่ชาํระภาษภีายในเดือนเมษายนของทกุปหากไมยืน่ชาํระภายในกาํหนด           
ตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของภาษีท่ีตองชําระตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ 2 ตอเดือนของภาษีท่ีตองชําระ
 เอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการยื่นแบบเอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการยื่นแบบ
 1. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน 1. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน
 2. โฉนดท่ีดินและหนังสือสัญญาซ้ือขายท่ีดินหรือหนังสือสัญญาอยางอื่น 2. โฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาซื้อขายท่ีดินหรือหนังสือสัญญาอยางอ่ืน
 3. ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี) 3. ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
 4. ใบมอบอํานาจกรณีใหผูอื่นทําการแทน 4. ใบมอบอํานาจกรณีใหผูอื่นทําการแทน

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
 - โรงเรือน หมายถึง บาน ตึกแถว อาคาร รานคา สํานักงาน  - โรงเรือน หมายถึง บาน ตึกแถว อาคาร รานคา สํานักงาน 
บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงเรือน แฟลต หรือ บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงเรือน แฟลต หรือ 
อพารตเมนต คลังสินคา คอนโดมิเนียม หอพัก อพารตเมนต คลังสินคา คอนโดมิเนียม หอพัก 
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 -  - ส่ิงปลกูสราง เชน ทาเรอื สะพาน อางเก็บนํา้ ถังเก็บนํา้มนั คานเรอืส่ิงปลกูสราง เชน ทาเรือ สะพาน อางเก็บน้ํา ถังเก็บน้ํามัน คานเรอื
ซ่ึงมีลักษณะการกอสรางติดท่ีดินเปนการถาวร และแพดวย ท่ีดินใหกินความถึงซ่ึงมีลักษณะการกอสรางติดท่ีดินเปนการถาวร และแพดวย ท่ีดินใหกินความถึง
ทางนํ้า บอนํ้า สระนํ้า ฯลฯ ทางน้ํา บอนํ้า สระนํ้า ฯลฯ 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคืออะไร?ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคืออะไร? 
 ภาษีโรงเรอืนและท่ีดินภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรอืน หรอืส่ิงปลกูสราง หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน หรอืส่ิงปลกูสราง
อยางอื่นๆ กับท่ีดิน ซ่ึงใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้นๆ อยางอ่ืนๆ กับท่ีดิน ซ่ึงใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้นๆ 
 ทรัพยสินท่ีไดรับการยกเวนทรัพยสินท่ีไดรับการยกเวน 
 1. พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน  1. พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน 
 2. ทรัพยสินของรัฐบาล ซ่ึงใชในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และ 2. ทรัพยสินของรัฐบาล ซ่ึงใชในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และ
ทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทย ท่ีใชในกิจการของการรถไฟโดยตรง ทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทย ท่ีใชในกิจการของการรถไฟโดยตรง 
 3. ทรพัยสินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรยีนสาธารณะ ซ่ึงกระทํา 3. ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรยีนสาธารณะ ซ่ึงกระทาํ
กิจการอนัมใิชเพือ่ผลกําไรสวนบุคคล และใชในการรกัษาพยาบาล และในการศึกษา กิจการอันมใิชเพ่ือผลกําไรสวนบุคคล และใชในการรักษาพยาบาล และในการศึกษา 
 4. ทรัพยสินซ่ึงเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว หรือ 4. ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว หรือ
เปนท่ีอยูของสงฆ เปนท่ีอยูของสงฆ 
 5. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ ซ่ึงปดไวตลอดป เจาของมิไดอยู 5. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ซ่ึงปดไวตลอดป เจาของมิไดอยู
เองหรือใหผูอื่นอยู นอกจากคนเฝาในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ หรือเองหรือใหผูอื่นอยู นอกจากคนเฝาในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ หรือ
ในท่ีดินซ่ึงใชตอเนื่องกันในท่ีดินซึ่งใชตอเน่ืองกัน
 6. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางของการเคหะแหงชาติท่ีผูเชาซ้ืออาศัยอยูเอง         6. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางของการเคหะแหงชาติท่ีผูเชาซ้ืออาศัยอยูเอง        
โดยมิใหใชเปนท่ีเก็บสินคา หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการโดยมิใหใชเปนท่ีเก็บสินคา หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการ
อันเพื่อหารายได อันเพ่ือหารายได 
 7. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ ซ่ึงเจาของอยูเอง หรือใหผูแทน 7. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ซ่ึงเจาของอยูเอง หรือใหผูแทน
อยูเฝารักษาและซ่ึงมิไดใชเปนท่ีไวสินคา หรือประกอบการอุตสาหกรรม อยูเฝารักษาและซ่ึงมิไดใชเปนท่ีไวสินคา หรือประกอบการอุตสาหกรรม 
 ทรัพยสินท่ีตองเสียภาษีทรัพยสินท่ีตองเสียภาษี
 ประเภทท่ีตองเสียภาษี ไดแก อาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสราง รวมถึง ประเภทท่ีตองเสียภาษี ไดแก อาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสราง รวมถึง
บรเิวณท่ีตอเนือ่งโดยเจาของกรรมสิทธิไ์ดนาํทรพัยสินดังกลาวออกหาผลประโยชนบริเวณท่ีตอเน่ืองโดยเจาของกรรมสิทธ์ิไดนาํทรัพยสินดงักลาวออกหาผลประโยชน
ตอบแทนหรือใหผูอื่นนําไปใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เชน ใหเชา ตอบแทนหรือใหผูอื่นนําไปใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เชน ใหเชา 
ใหเปนท่ีคาขาย ใชประกอบอุตสาหกรรม รวมท้ังใหญาติหรือผูอื่นอยูอาศัย หรือใหเปนท่ีคาขาย ใชประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งใหญาติหรือผูอื่นอยูอาศัย หรือ
ใชประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายไดใชประกอบกิจการอ่ืนๆ เพ่ือหารายได 17
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 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีผูมีหนาท่ีเสียภาษี
 ผูมหีนาท่ีเสียภาษี คอื ผูรบัประเมนิ หมายถึง เจาของกรรมสิทธิใ์นทรพัยสิน  ผูมหีนาท่ีเสียภาษี คอื ผูรบัประเมิน หมายถึง เจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน 
ท่ีตองเสียภาษี เวนแตถาท่ีดินและอาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางเปนคนละท่ีตองเสียภาษี เวนแตถาท่ีดินและอาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางเปนคนละ
เจาของ ใหเจาของกรรมสิทธิ์อาคารโรงเรือนส่ิงปลูกสรางเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีเจาของ ใหเจาของกรรมสิทธ์ิอาคารโรงเรือนส่ิงปลูกสรางเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี
  ข้ันตอนการชําระภาษีทําอยางไร?ข้ันตอนการชําระภาษีทําอยางไร? 
 1.  1. ยืน่แบบแจงรายการทรพัยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพนัธของทุกปยืน่แบบแจงรายการทรพัยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพันธของทุกป
 2. ตองชําระภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน               2. ตองชําระภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน              
ถาหากชําระเกินกําหนดตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ตอเดือนของภาษีท่ีคางชําระ ถาหากชําระเกินกําหนดตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ 2.5 ตอเดือนของภาษีท่ีคางชําระ 
 การรองขอใหพิจารณาการประเมินใหม และการรองขอใหยกเวน         การรองขอใหพิจารณาการประเมินใหม และการรองขอใหยกเวน         
ขอใหปลดภาษี หรือขอลดภาษี (การอุทธรณตอหนวยงานจัดเก็บภาษี)ขอใหปลดภาษี หรือขอลดภาษี (การอุทธรณตอหนวยงานจัดเก็บภาษี)  
 เมื่อผูรับประเมินไดรับทราบการแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) แลว  เม่ือผูรับประเมินไดรับทราบการแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) แลว 
ปรากฏวาผูรับประเมินรายใด ไมพอใจการประเมินของพนักงานเจาหนาท่ีก็ใหไปปรากฏวาผูรับประเมินรายใด ไมพอใจการประเมินของพนักงานเจาหนาท่ีก็ใหไป
ติดตอยังหนวยงานจัดเก็บภาษีสํานักงานเทศบาล เพื่อรองขอใหมีการพิจารณาติดตอยังหนวยงานจัดเก็บภาษีสํานักงานเทศบาล เพ่ือรองขอใหมีการพิจารณา
ประเมนิใหม แตท้ังนีผู้รบัประเมนิจะตองยืน่คาํรองขออทุธรณดังกลาวภายใน 15 วนัประเมนิใหม แตท้ังนีผู้รบัประเมินจะตองยืน่คาํรองขออุทธรณดังกลาวภายใน 15 วนั
นบัแตไดรบัหนงัสือแจงรายการประเมนิ (ภ.ร.ด.8) ดังนัน้สิทธขิองผูรบัประเมนิ นบัแตไดรบัหนังสือแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ดังนัน้สิทธิของผูรบัประเมิน 
ท่ีจะอุทธรณภาษีโรงเรือน และท่ีดินจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีผูรับประเมินจะตองรูสิทธิท่ีจะอุทธรณภาษีโรงเรือน และท่ีดินจึงเปนส่ิงสําคัญที่ผูรับประเมินจะตองรูสิทธิ
ของตนเอง จะอางวาตนเองไมรูสิทธินั้นไมไดเพราะโดยปกติมักมีปญหาในเรื่องของตนเอง จะอางวาตนเองไมรูสิทธินั้นไมไดเพราะโดยปกติมักมีปญหาในเรื่อง
การนับระยะเวลาท่ีจะมีสิทธิอุทธรณอยูเสมอโดยเฉพาะการยื่นคํารองขออุทธรณการนับระยะเวลาท่ีจะมีสิทธิอุทธรณอยูเสมอโดยเฉพาะการย่ืนคํารองขออุทธรณ
เกินระยะเวลาท่ีกฎหมาย (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ทําใหเกินระยะเวลาที่กฎหมาย (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ทําให
หมดสิทธท่ีิจะขอใหมกีารพจิารณาประเมนิใหมและกฎหมายถือวาหมดสิทธท่ีิจะขอใหมีหมดสิทธิท่ีจะขอใหมกีารพจิารณาประเมนิใหมและกฎหมายถอืวาหมดสิทธิท่ีจะขอใหมี
การพจิารณาประเมนิใหม ใหถือวาจํานวนเงนิซ่ึงประเมนิไวนัน้เปนจํานวนเด็ดขาด การพจิารณาประเมนิใหม ใหถือวาจํานวนเงนิซึง่ประเมนิไวนัน้เปนจํานวนเดด็ขาด 
 เอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการยื่นแบบเอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการยื่นแบบ
 1. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน 1. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน
 2. หลกัฐานแสดงกรรมสิทธิโ์รงเรอืนและท่ีดิน เชน โฉนดท่ีดิน ใบอนญุาต  2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรอืนและทีดิ่น เชน โฉนดทีดิ่น ใบอนุญาต 
ปลูกสราง หนังสือสัญญาซ้ือขายหรือใหโรงเรือนฯ ปลูกสราง หนังสือสัญญาซื้อขายหรือใหโรงเรือนฯ 
 3. หลกัฐานการประกอบกิจการ เชน ใบทะเบียนการคา ทะเบียนพาณชิย  3. หลักฐานการประกอบกิจการ เชน ใบทะเบียนการคา ทะเบียนพาณชิย 
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือสัญญาเชาอาคารทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม หรือสัญญาเชาอาคาร
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 4. ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี) 4. ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
 5. ใบมอบอํานาจกรณีใหผูอื่นทําการแทน 5. ใบมอบอํานาจกรณีใหผูอื่นทําการแทน

ภาษีปายภาษีปาย  
  ภาษีปายคืออะไร?ภาษีปายคืออะไร?  
 ภาษีปายภาษีปาย คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากปายโฆษณาสินคาตางๆ  คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากปายโฆษณาสินคาตางๆ 
 ปายท่ีตองเสียภาษีปายท่ีตองเสียภาษี
 ไดแกปายท่ีแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมาย ท่ีใชในการประกอบการคา ไดแกปายท่ีแสดงช่ือ ยี่หอ หรือเครื่องหมาย ท่ีใชในการประกอบการคา
หรอืประกอบกิจการอืน่เพือ่หารายได หรอืโฆษณาการคา หรอืกิจการอืน่ เพือ่หารายไดหรอืประกอบกจิการอ่ืนเพือ่หารายได หรอืโฆษณาการคา หรอืกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได            
ไมวาจะไดแสดงหรอืโฆษณาไวท่ีวตัถุใดๆ ดวยอกัษร ภาพ หรอืเครือ่งหมายท่ีเขียน ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวตัถุใดๆ ดวยอกัษร ภาพ หรอืเครือ่งหมายท่ีเขียน 
แกะสลัก จารึก หรือนําไปปรากฏดวยวิธีอื่นๆ แกะสลัก จารึก หรือนําไปปรากฏดวยวิธีอื่นๆ 
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีผูมีหนาท่ีเสียภาษี
 เจาของปาย แตในกรณีไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)  เจาของปาย แตในกรณีไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) 
สําหรบัปายใดเมือ่เจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของปายนัน้ได ใหถือวาผูครอบครองปายนัน้สําหรับปายใดเม่ือเจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของปายนัน้ได ใหถือวาผูครอบครองปายนัน้
เปนผูมหีนาท่ีเสียภาษี ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนัน้ไดใหถือวาเจาของหรอืเปนผูมหีนาท่ีเสียภาษี ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนัน้ไดใหถือวาเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารหรอืท่ีดินท่ีปายนัน้ติดต้ัง หรอืแสดงอยูเปนผูมหีนาท่ีเสียภาษีปายผูครอบครองอาคารหรอืท่ีดินท่ีปายนัน้ตดิต้ัง หรอืแสดงอยูเปนผูมหีนาท่ีเสียภาษีปาย
 ข้ันตอนการชําระภาษีทําอยางไร?ข้ันตอนการชําระภาษีทําอยางไร? 
 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
 1. ผูเปนเจาของปายจะตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)                   1. ผูเปนเจาของปายจะตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)                  
ภายในวันท่ี 31 มีนาคมของทุกป ภายในวันท่ี 31 มีนาคมของทุกป 
 2. กรณีท่ีติดต้ังปายใหมจะตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)              2. กรณีท่ีติดต้ังปายใหมจะตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)             
ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันท่ีติดต้ังใหม ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันท่ีติดต้ังใหม 
 3. ผูเปนเจาของปายตองชาํระคาภาษีภายใน 15 วนั นบัแตวนัท่ีไดรบัแจง          3. ผูเปนเจาของปายตองชาํระคาภาษีภายใน 15 วนั นบัแตวนัท่ีไดรบัแจง         
การประเมิน หรือจะชําระภาษีในวันท่ียื่นแบบเลยก็ได การประเมิน หรือจะชําระภาษีในวันท่ียื่นแบบเลยก็ได 
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 อัตราคาภาษีปายอัตราคาภาษีปาย  
 1. ปายประเภทท่ี 1 หมายถึง ปายท่ีมีอักษรไทยลวนใหคิดอัตรา 3 บาท              1. ปายประเภทท่ี 1 หมายถึง ปายท่ีมีอักษรไทยลวนใหคิดอัตรา 3 บาท             
ตอ 500 ตารางเซนติเมตร ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
 2. ปายประเภทท่ี 2 หมายถึง ปายท่ีมอีกัษรไทยปนอกัษรตางประเทศหรอื           2. ปายประเภทท่ี 2 หมายถึง ปายท่ีมอีกัษรไทยปนอักษรตางประเทศหรือ          
ปนกับภาพหรอืเครือ่งหมายอืน่ ใหคดิอตัรา 20 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร ปนกับภาพหรือเครือ่งหมายอืน่ ใหคดิอัตรา 20 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
 3. ปายประเภทท่ี 3 หมายถึง ปายท่ีไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือ 3. ปายประเภทท่ี 3 หมายถึง ปายท่ีไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใดหรือไม หรือปายท่ีมีอักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใตหรือ         เครื่องหมายใดหรือไม หรือปายท่ีมีอักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใตหรือ         
ต่ํากวาอักษรตางประเทศ ใหคิดอัตรา 40 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร ต่ํากวาอักษรตางประเทศ ใหคิดอัตรา 40 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
 4.  4. เมือ่คาํนวณพืน้ท่ีของปายแลวถามอีตัราภาษีต่ําวาปายละ 200 บาท ใหเสียเม่ือคาํนวณพืน้ท่ีของปายแลวถามีอตัราภาษีต่ําวาปายละ 200 บาท ใหเสีย
ภาษีปายละ 200 บาท ภาษีปายละ 200 บาท 
 การไมยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนดการไมยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนด 
 1. ผูเปนเจาของปายรายใดไมยืน่แบบภายในกําหนดจะตองเสียเงนิเพิม่อกี 1. ผูเปนเจาของปายรายใดไมยืน่แบบภายในกําหนดจะตองเสียเงินเพ่ิมอกี
รอยละ 10 ของคาภาษี รอยละ 10 ของคาภาษี 
 2.  2. ผูเปนเจาของปายรายใดไมชาํระคาภาษีภายในกําหนดจะตองเสียเงนิเพิม่อกีผูเปนเจาของปายรายใดไมชาํระคาภาษีภายในกําหนดจะตองเสียเงินเพิม่อกี
รอยละ 2 ตอเดือนของจํานวนเงนิท่ีตองเสียภาษี เศษของเดือนใหนบัเปนหนึง่เดือน รอยละ 2 ตอเดือนของจาํนวนเงนิท่ีตองเสียภาษี เศษของเดือนใหนบัเปนหนึง่เดือน 
 เอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการยื่นแบบเอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการยื่นแบบ
 1. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน 1. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน
 2. ใบทะเบียนการคา ทะเบียนพาณิชย 2. ใบทะเบียนการคา ทะเบียนพาณิชย
 3. ใบอนุญาตติดต้ังปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย (ถามี) 3. ใบอนุญาตติดต้ังปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย (ถามี)
 4. ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี) 4. ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
 5. ใบมอบอํานาจกรณีใหผูอื่นทําการแทน 5. ใบมอบอํานาจกรณีใหผูอื่นทําการแทน
 * สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีกองคลัง เทศบาลตําบลหนองไผลอม * สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองคลัง เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
044 - 934036 - 7 ตอ 102 *044 - 934036 - 7 ตอ 102 *
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

การขออนุญาตการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพการขออนุญาตการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
 ผูประกอบการยื่นคําขอพรอมหลักฐานผูประกอบการยื่นคําขอพรอมหลักฐาน 
 * รายเกา : กอนใบอนุญาตหมดอายุ  * รายเกา : กอนใบอนุญาตหมดอายุ 
 * รายใหม : กอนเปดดําเนินการ  * รายใหม : กอนเปดดําเนินการ 
 ตรวจสอบแลวถูกตองตามเกณฑ พจิารณาออกใบอนญุาตภายใน 30 วนั            ตรวจสอบแลวถกูตองตามเกณฑ พจิารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วนั           
ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ 1 ป ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ 1 ป 
 ** อัตราคาใบอนุญาต และคาธรรมเนียมเปนไปตามเทศบัญญัติเทศบาล ** อัตราคาใบอนุญาต และคาธรรมเนียมเปนไปตามเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลหนองไผลอม ตําบลหนองไผลอม 
 ประเภทกิจการท่ีตองขอรับใบอนุญาตประเภทกิจการท่ีตองขอรับใบอนุญาต 
 1. กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว  1. กิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว 
 2. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  2. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
 3. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม นํ้าด่ืม  3. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม นํ้าด่ืม 
 4. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอางและ 4. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑชําระลาง ผลิตภัณฑชําระลาง 
 5. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  5. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
 6. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  6. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 
 7. กิจการเก่ียวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล  7. กิจการเก่ียวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 8. กิจการท่ีเก่ียวกับไม  8. กิจการท่ีเก่ียวกับไม 
 9. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  9. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
 10. กิจการท่ีเก่ียวกับส่ิงทอ 10. กิจการท่ีเก่ียวกับส่ิงทอ
 11. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 11. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
 12. กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 12. กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
 13. กิจการอื่นๆ คือ 13. กิจการอ่ืนๆ คือ
  - การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  - การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
  - การผลติ การซอมเครือ่งอเิลก็ทรอนกิสเครือ่งไฟฟา อปุกรณอเิลก็ทรอนกิส   - การผลิต การซอมเครือ่งอเิล็กทรอนิกสเครือ่งไฟฟา อปุกรณอเิล็กทรอนิกส 
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  - การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   - การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
  - การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร   - การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 
  - การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   - การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 
  - การประกอบกิจการโกดังสินคา   - การประกอบกิจการโกดังสินคา 
  - การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว   - การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
  - การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีไมใชส่ิงทอ   - การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีไมใชส่ิงทอ 
  - การกอสราง   - การกอสราง 
 เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯเอกสารประกอบการย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ  
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ของผูขอรับใบอนุญาตของผูขอรับใบอนุญาต
 2. สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับใบอนุญาต  2. สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับใบอนุญาต 
 3.  3. สําเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารของสถานประกอบการสําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารของสถานประกอบการ
 4.  4. สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณเีขาขายประกอบกิจการโรงงาน)สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (กรณเีขาขายประกอบกจิการโรงงาน)
 5. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  5. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
 หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนด 
 เอกสารประกอบการยื่นขอตออายุใบอนุญาตฯ  เอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุใบอนุญาตฯ 
 1. ใบอนุญาตเดิม  1. ใบอนุญาตเดิม 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                  2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                 
ของผูขอตอใบอนุญาตฯ ของผูขอตอใบอนุญาตฯ 
 3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ 3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
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การขออนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหารการขออนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
 ผูท่ีประสงคจะประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม ผูท่ีประสงคจะประกอบกิจการสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหาร ซ่ึงมพีืน้ท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร ตองแจงขอรบัหนงัสือรบัรองการแจง อาหาร ซ่ึงมพีืน้ท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร ตองแจงขอรบัหนังสือรบัรองการแจง 
และพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานและพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามหลกัเกณฑ วธิกีารและเงือ่นไขตามเทศบัญญติัเทศบาลตําบลหนองไผลอม ทองถ่ินตามหลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขตามเทศบัญญติัเทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 เอกสารประกอบเอกสารประกอบ
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ของผูขอรับใบอนุญาต ของผูขอรับใบอนุญาต 
 2. สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต  2. สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 
 3.  3. สําเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารของสถานประกอบการสําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารของสถานประกอบการ
 4. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  4. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
 5. เอกสารท่ีเก่ียวของ  5. เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 เอกสารประกอบการยื่นขอตออายุหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯเอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯ 
 1. หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม  1. หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ              2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ             
ของผูขอตอใบอนุญาตฯ ของผูขอตอใบอนุญาตฯ 
 3. ใบรับรองแพทย  3. ใบรับรองแพทย 
 4. เอกสารอื่นท่ีเก่ียวของ 4. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ
 บัญชอีตัราคาธรรมเนยีมใบอนญุาตและหนงัสือรบัรองการแจง สถานท่ีจําหนายบัญชอีตัราคาธรรมเนยีมใบอนญุาตและหนงัสือรบัรองการแจง สถานท่ีจําหนาย
สะสมอาหารใหจัดเก็บคาธรรมเนียมตามพื้นท่ีประกอบการ ดังนี้ สะสมอาหารใหจัดเก็บคาธรรมเนียมตามพื้นท่ีประกอบการ ดังนี้ 
 1. พื้นท่ีไมเกิน 10 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 200 บาท 1. พื้นท่ีไมเกิน 10 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 200 บาท
 2. พื้นท่ีเกิน 10 ตารางเมตร  2. พื้นท่ีเกิน 10 ตารางเมตร 
  แตไมเกิน 25 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 250 บาท  แตไมเกิน 25 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 250 บาท
 3. พื้นท่ีเกิน 25 ตารางเมตร 3. พื้นท่ีเกิน 25 ตารางเมตร
  แตไมเกิน 50 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 300 บาท  แตไมเกิน 50 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 300 บาท
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 4. พื้นท่ีเกิน 50 ตารางเมตร 4. พื้นท่ีเกิน 50 ตารางเมตร
  แตไมเกิน 100 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 400 บาท  แตไมเกิน 100 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 400 บาท
 5. พื้นท่ีเกิน 100 ตารางเมตร 5. พื้นท่ีเกิน 100 ตารางเมตร
  แตไมเกิน 150 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 500 บาท  แตไมเกิน 150 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 500 บาท
 6. พื้นท่ีเกิน 150 ตารางเมตร 6. พื้นท่ีเกิน 150 ตารางเมตร
  แตไมเกิน 200 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 600 บาท  แตไมเกิน 200 ตารางเมตร อัตราคาธรรมเนียม 600 บาท
 7. พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร ข้ึนไป อัตราคาธรรมเนียม 800 บาท 7. พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร ข้ึนไป อัตราคาธรรมเนียม 800 บาท

การขออนุญาตการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะการขออนุญาตการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
  เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯเอกสารประกอบการย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ
  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ของผูขอรับใบอนุญาต ของผูขอรับใบอนุญาต 
 2. สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับใบอนุญาต  2. สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับใบอนุญาต 
 3. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายอาหาร  3. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนายอาหาร 
 4. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  4. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
 5. เอกสารอื่นท่ีเก่ียวของ  5. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  เอกสารประกอบการยื่นขอตออายุใบอนุญาตฯเอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุใบอนุญาตฯ 
 1. ใบอนุญาตเดิม  1. ใบอนุญาตเดิม 
 2.  2. ใบรบัรองแพทยของผูขอรบัใบอนญุาต ผูชวยจําหนายอาหารและผูปรงุอาหารใบรับรองแพทยของผูขอรบัใบอนุญาต ผูชวยจาํหนายอาหารและผูปรงุอาหาร 
 3. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 3. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
 4. เอกสารอื่นท่ีเก่ียวของ  4. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 เอกสารประกอบการยื่นขอตออายุหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯเอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯ 
 1. หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม  1. หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ           2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ          
ผูขอตอใบอนุญาตฯ ผูขอตอใบอนุญาตฯ 
 3. ใบรับรองแพทย  3. ใบรับรองแพทย 
 4. เอกสารอื่นท่ีเก่ียวของ 4. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ
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 บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ
 1. จําหนายสินคาโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ  1. จําหนายสินคาโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติ 
อัตราคาธรรมเนียม 200 บาทอัตราคาธรรมเนียม 200 บาท
 2. จําหนายสินคาในลกัษณะของการเรขาย อตัราคาธรรมเนยีม 50 บาท 2. จําหนายสินคาในลกัษณะของการเรขาย อตัราคาธรรมเนยีม 50 บาท

การขออนุญาตประกอบกิจการตลาดการขออนุญาตประกอบกิจการตลาด 
 เอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาตเอกสารประกอบการย่ืนขอรับหนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาต
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ของผูขอรับใบอนุญาต ของผูขอรับใบอนุญาต 
 2. สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับใบอนุญาต  2. สําเนาทะเบียนบาน ของผูรับใบอนุญาต 
 3.  3. สําเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารของสถานประกอบการสําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารของสถานประกอบการ
 4. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  4. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
 5. เอกสารท่ีเก่ียวของ  5. เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 เอกสารประกอบการยื่นขอตออายุหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯเอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯ 
 1. ใบอนุญาตเดิม  1. ใบอนุญาตเดิม 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ           2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ          
ผูขอตอใบอนุญาตฯ ผูขอตอใบอนุญาตฯ 
 3. เอกสารอื่นท่ีเก่ียวของ  3. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 4. คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ฉบับละ 2,000 ตอป  4. คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ฉบับละ 2,000 ตอป 

การขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยการขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 เอกสารหลักฐานในการยื่นคําขอรับบริการจัดเก็บขยะเอกสารหลักฐานในการยื่นคําขอรับบริการจัดเก็บขยะ 
  1. คํารอง   1. คํารอง 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน  2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน 
 * สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาล* สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาล
ตําบลหนองไผลอม 044 - 934036 - 7 ตอ 109 *ตําบลหนองไผลอม 044 - 934036 - 7 ตอ 109 *
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กองการศึกษากองการศึกษา

  ระเบียบการสมัครนักเรียนชั้นระดับปฐมวัย ของศูนยพัฒนา ระเบียบการสมัครนักเรียนชั้นระดับปฐมวัย ของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองไผลอมเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองไผลอม  
 คุณสมบัติคุณสมบัติ 
 1. เด็กท่ีสมคัรตองมอีายคุรบ 2 - 5 ปบรบูิรณนบัถึง วนัท่ี 16 พฤษภาคม          1. เด็กท่ีสมัครตองมอีายคุรบ 2 - 5 ปบรบูิรณนบัถึง วนัท่ี 16 พฤษภาคม         
ของทุกปของทุกป
 2. มสุีขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคติดตอท่ีเปนอปุสรรคตอการเรยีน 2. มสุีขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคตดิตอท่ีเปนอปุสรรคตอการเรียน
 หลักฐานการสมัครหลักฐานการสมัคร 
 1.  1. ใบสมคัรของศูนยพฒันาเด็กเลก็ท่ีกรอกขอความสมบูรณแลว จํานวน 1 ชดุใบสมัครของศนูยพฒันาเด็กเล็กท่ีกรอกขอความสมบรูณแลว จํานวน 1 ชดุ
 2.  2. ทะเบียนบานฉบับจรงิ พรอมสําเนา (บุตร, ผูปกครอง) จํานวน 1 ชดุทะเบียนบานฉบบัจริง พรอมสําเนา (บุตร, ผูปกครอง) จํานวน 1 ชดุ
 3.  3. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจรงิ พรอมสําเนา (ผูปกครอง) จํานวน 1 ชดุบัตรประจาํตัวประชาชนฉบบัจริง พรอมสําเนา (ผูปกครอง) จํานวน 1 ชดุ 
 4. สําเนาสูติบัตร (บุตร) จํานวน 1 ชุด 4. สําเนาสูติบัตร (บุตร) จํานวน 1 ชุด
 5. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป  5. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
 สถานท่ีรับสมัครสถานท่ีรับสมัคร 
 ศูนยพฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลหนองไผลอม หมายเลขโทรศัพท 044 - 254818ศูนยพฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองไผลอม หมายเลขโทรศัพท 044 - 254818 

 โรงเรียนโยธินนุกูลโรงเรียนโยธินนุกูล
 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระเบียบการรับสมัครนักเรียน
 คุณสมบัติคุณสมบัติ
 อนุบาล อายุครบ 3 ป (เกิดกอนวันท่ี 16 พฤษภาคม) อนุบาล อายุครบ 3 ป (เกิดกอนวันท่ี 16 พฤษภาคม)
 ประถมศึกษาปท่ี 1 รับนักเรียนจบอนุบาล 2 จากโรงเรียนรัฐบาล ประถมศึกษาปท่ี 1 รับนักเรียนจบอนุบาล 2 จากโรงเรียนรัฐบาล
   นักเรียนจบอนุบาล 3 จากโรงเรียนเอกชน หรือ   นักเรียนจบอนุบาล 3 จากโรงเรียนเอกชน หรือ
   โรงเรียนท่ีเปดอนุบาล 3 ป   โรงเรียนที่เปดอนุบาล 3 ป
 มัธยมศึกษาปท่ี 1 รับเด็กนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 1 รับเด็กนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
 มัธยมศึกษาปท่ี 4 รับเด็กนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 4 รับเด็กนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
  สถานท่ีรับสมัครสถานท่ีรับสมัคร 
 โรงเรียนโยธินนุกูล หมายเลขโทรศัพท 044 - 242509 โรงเรียนโยธินนุกูล หมายเลขโทรศัพท 044 - 242509
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กองชางกองชาง

การขออนุญาตกอสรางอาคารการขออนุญาตกอสรางอาคาร 
 การกอสราง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนยาย และการใชสอย การกอสราง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนยาย และการใชสอย
อาคารภายในเขตเทศบาล ตองไดรบัอนญุาตจากเทศบาลเสียกอน จึงจะดําเนนิการไดอาคารภายในเขตเทศบาล ตองไดรบัอนุญาตจากเทศบาลเสียกอน จึงจะดาํเนินการได
ท้ังนี้เพราะเทศบาลมีหนาท่ีควบคุม เพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง          ท้ังนี้เพราะเทศบาลมีหนาท่ีควบคุม เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง          
ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดลอมการผังเมืองความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดลอมการผังเมือง
การสถาปตยกรรมและการอํานวยความสะดวกในการจราจรเพื่อประโยชน และการสถาปตยกรรมและการอํานวยความสะดวกในการจราจรเพ่ือประโยชน และ
ความถูกตองตามกฎหมายของผูอยูอาศัยในอาคารความถูกตองตามกฎหมายของผูอยูอาศัยในอาคาร
  ข้ันตอนการใหบริการข้ันตอนการใหบริการ
 1. ผูอนญุาตยืน่คาํขอนญุาตกอสรางอาคารตามแบบคาํขออนญุาตกอสราง  1. ผูอนญุาตยืน่คาํขอนญุาตกอสรางอาคารตามแบบคําขออนญุาตกอสราง 
รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พรอมเอกสารรื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พรอมเอกสาร
 2. นายชางตรวจสอบเอกสารและออกสํารวจพื้นท่ีท่ีขออนุญาตกอสราง 2. นายชางตรวจสอบเอกสารและออกสํารวจพื้นท่ีท่ีขออนุญาตกอสราง
 3. นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 3. นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ
 4. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 4. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขออนุญาตกอสรางอาคาร
 เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 2. สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต 2. สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต
 3.  3. สําเนาโฉนดท่ีดินขนาดเทากับตนฉบับทุกหนาพรอมสําเนาโฉนดท่ีดินขนาดเทากับตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา (กรณีผูขอไมใชเจาของเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา (กรณีผูขอไมใชเจาของ
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน)ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน)
 4. หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินตางเจาของ 4. หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินตางเจาของ
 5. หนังสือรับรองของผูประกอบอาชีพวิศวกรรม 5. หนังสือรับรองของผูประกอบอาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูออกแบบและคํานวณโครงสรางควบคุมของผูออกแบบและคํานวณโครงสราง

27

คูมือแนะนําประชาชนติดตองานราชการคูมือแนะนําประชาชนติดตองานราชการ

เทศบาลตําบลหนองไผลอมเทศบาลตําบลหนองไผลอม



การขออนุญาตรื้อถอนอาคารในเขตเทศบาลตําบลหนองไผลอมการขออนุญาตรื้อถอนอาคารในเขตเทศบาลตําบลหนองไผลอม
 ข้ันตอนการใหบริการข้ันตอนการใหบริการ
 1. ผูอนญุาตยืน่คาํขอนญุาตกอสรางอาคารตามแบบคาํขออนญุาตกอสราง  1. ผูอนญุาตยืน่คาํขอนญุาตกอสรางอาคารตามแบบคําขออนญุาตกอสราง 
รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พรอมเอกสารรื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พรอมเอกสาร
 2. นายชางตรวจสอบเอกสารและออกสํารวจพืน้ท่ีท่ีขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร 2. นายชางตรวจสอบเอกสารและออกสํารวจพืน้ท่ีท่ีขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร
 3. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 3. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
 เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 2. สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต 2. สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต
 3. สําเนาโฉนดท่ีดินขนาดเทากับตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของท่ีดินลงนาม 3. สําเนาโฉนดท่ีดินขนาดเทากับตนฉบบัทุกหนาพรอมเจาของท่ีดินลงนาม
รับรองสําเนา (กรณีผูขอไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน) รับรองสําเนา (กรณีผูขอไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน) 
พรอมภาพถายพรอมภาพถาย

การขออนุญาตดัดแปลงการขออนุญาตดัดแปลง
 ข้ันตอนการใหบริการข้ันตอนการใหบริการ
 1. ผูอนญุาตยืน่คาํขอนญุาตกอสรางอาคารตามแบบคาํขออนญุาตกอสราง  1. ผูอนญุาตยืน่คาํขอนญุาตกอสรางอาคารตามแบบคําขออนญุาตกอสราง 
รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พรอมเอกสารรื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พรอมเอกสาร
 2. นายชางตรวจสอบเอกสารและออกสํารวจพื้นท่ีท่ีขออนุญาตดัดแปลง 2. นายชางตรวจสอบเอกสารและออกสํารวจพื้นท่ีท่ีขออนุญาตดัดแปลง
 3. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขออนุญาตดัดแปลง 3. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขออนุญาตดัดแปลง
 เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 2. สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต 2. สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต
 3. สําเนาโฉนดท่ีดินขนาดเทากับตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของท่ีดินลงนาม 3. สําเนาโฉนดท่ีดินขนาดเทากับตนฉบบัทุกหนาพรอมเจาของท่ีดินลงนาม
รับรองสําเนา (กรณีผูขอไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน) รับรองสําเนา (กรณีผูขอไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน) 
พรอมภาพถายพรอมภาพถาย
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การดําเนินการติดต้ังไฟฟาสาธารณะและอื่นๆการดําเนินการติดต้ังไฟฟาสาธารณะและอื่นๆ
 ข้ันตอนการใหบริการข้ันตอนการใหบริการ
 1. ผูขอยื่นคํารอง 1. ผูขอยื่นคํารอง
 2. นายชางไฟฟาตรวจสอบสถานท่ีพรอมเอกสาร 2. นายชางไฟฟาตรวจสอบสถานท่ีพรอมเอกสาร
 3. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและดําเนินตามข้ันตอน 3. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและดําเนินตามข้ันตอน
  เอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
 1.  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมภาพถายบรเิวณขอติดต้ังไฟฟาสาธารณะสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน พรอมภาพถายบริเวณขอติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
 คาธรรมเนียมการขออนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคารหรือ           คาธรรมเนียมการขออนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคารหรือ           
รื้อถอนอาคารรื้อถอนอาคาร 
 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 20 บาท  ใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 20 บาท 
 ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท  ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท 
 คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนบานพักอาศัยท่ัวไป สูงไมเกิน 2 ชั้น                คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนบานพักอาศัยท่ัวไป สูงไมเกิน 2 ชั้น               
คิดคาธรรมเนียม ตารางเมตรละ 0.50 บาท คิดคาธรรมเนียม ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
 คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนอาคารท่ีสูงเกิน 2 ชัน้ แตไมเกิน 3 ชัน้   คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนอาคารท่ีสูงเกิน 2 ชัน้ แตไมเกิน 3 ชัน้  
คิดคาธรรมเนียม ตารางเมตรละ 2 บาท คิดคาธรรมเนียม ตารางเมตรละ 2 บาท 
 คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนอาคารท่ีสูงเกิน 3 ชัน้ ข้ึนไป คดิคาธรรมเนยีมคาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนอาคารท่ีสูงเกิน 3 ชัน้ ข้ึนไป คดิคาธรรมเนยีม
ตารางเมตรละ 4 บาทตารางเมตรละ 4 บาท
 คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารสาธารณะอื่นๆ สวนรั้ว/กําแพง            คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนอาคารสาธารณะอ่ืนๆ สวนรั้ว/กําแพง           
คิดคาธรรมเนียม ตารางเมตรละ 1 บาทคิดคาธรรมเนียม ตารางเมตรละ 1 บาท
 * สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีกองชาง เทศบาลตําบลหนองไผลอม * สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีกองชาง เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
044 - 934036 - 7 ตอ 116 * 044 - 934036 - 7 ตอ 116 *044 - 934036 - 7 ตอ 116 *
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กองสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคม

การรับข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพการรับข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพ 
 กําหนดรบัข้ึนทะเบียนผูสูงอายผุูพกิาร และผูปวยเอดสระหวางวนัท่ี 1 - 30  กําหนดรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายผุูพกิาร และผูปวยเอดสระหวางวนัท่ี 1 - 30 
พฤศจิกายนของทุกป ในวันและเวลาราชการ จะไดรับเงินเบ้ียยังชีพ เริ่มต้ังแตพฤศจิกายนของทุกป ในวันและเวลาราชการ จะไดรับเงินเบ้ียยังชีพ เร่ิมต้ังแต
เดือนตุลาคมของปถัดไปเดือนตุลาคมของปถัดไป
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุคุณสมบัติของผูมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
 1. สัญชาติไทย 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุ 60 ป 2. มีอายุ 60 ป
 3. มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลหนองไผลอม 3. มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลหนองไผลอม
 4. ไมเปนผูไดรบัสวสัดิการหรอืสิทธปิระโยชนอืน่ใดจากหนวยงานของรฐั  4. ไมเปนผูไดรบัสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอืน่ใดจากหนวยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกิจ หรอืเทศบาล อบต. ไดแก ผูรบัเงนิบํานาญ เบ้ียหวดั บํานาญพเิศษ รฐัวสิาหกิจ หรอืเทศบาล อบต. ไดแก ผูรบัเงินบํานาญ เบ้ียหวดั บํานาญพเิศษ 
ผูท่ีไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอื่นผูท่ีไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอ่ืน
ท่ีรัฐหรือเทศบาล อบต.จัดใหประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดส ตามระเบียบท่ีรัฐหรือเทศบาล อบต.จัดใหประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดส ตามระเบียบ
 เอกสารประกอบดวยเอกสารประกอบดวย 
 1. แบบฟอรมคําขอข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ  1. แบบฟอรมคําขอข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ 
 2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ              2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ             
ท่ีมีรูปถาย พรอมสําเนา 1 ฉบับ ท่ีมีรูปถาย พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
 3. ทะเบียนบานพรอมสําเนา 1 ฉบับ  3. ทะเบียนบานพรอมสําเนา 1 ฉบับ 
 4. สมดุบัญชเีงนิฝากธนาคารกรงุไทย นครราชสีมา พรอมสําเนา 1 ฉบับ  4. สมุดบัญชเีงินฝากธนาคารกรงุไทย นครราชสมีา พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
(กรณีผูสูงอายุมีความประสงคใหโอนเงินเขาบัญชี)(กรณีผูสูงอายุมีความประสงคใหโอนเงินเขาบัญชี)
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 คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพคนพิการคุณสมบัติของผูมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพคนพิการ
 1. สัญชาติไทย 1. สัญชาติไทย
 2. มีบัตรประจําตัวคนพิการ 2. มีบัตรประจําตัวคนพิการ
 3. มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลหนองไผลอม 3. มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลหนองไผลอม
 4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ
 เอกสารประกอบดวยเอกสารประกอบดวย  
 1. แบบฟอรมคําขอข้ึนทะเบียนผูพิการ  1. แบบฟอรมคําขอข้ึนทะเบียนผูพิการ 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวผูพกิาร จํานวน 1 ฉบับ (จดทะเบียนความพกิาร 2. สําเนาบัตรประจาํตัวผูพกิาร จํานวน 1 ฉบบั (จดทะเบียนความพกิาร
ไดท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดนครราชสีมา)ไดท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดนครราชสีมา)
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสูติบัตร จํานวน 1 ฉบับ 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสูติบัตร จํานวน 1 ฉบับ
 4. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ  4. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
 4. สมดุบัญชเีงนิฝากธนาคารกรงุไทย นครราชสีมา พรอมสําเนา 1 ฉบับ  4. สมุดบัญชเีงินฝากธนาคารกรงุไทย นครราชสมีา พรอมสําเนา 1 ฉบับ 
(กรณีผูพิการมีความประสงคใหโอนเงินเขาบัญชี)(กรณีผูพิการมีความประสงคใหโอนเงินเขาบัญชี)
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส
 1. สัญชาติไทย 1. สัญชาติไทย
 2. มีใบรับรองแพทยท่ีระบุวาเปนผูติดเชื้อเอดส 2. มีใบรับรองแพทยท่ีระบุวาเปนผูติดเช้ือเอดส
 เอกสารประกอบดวยเอกสารประกอบดวย
 1. แบบฟอรมคํารองขอข้ึนทะเบียนผูปวยเอดส 1. แบบฟอรมคํารองขอข้ึนทะเบียนผูปวยเอดส
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
 3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย 4. ใบรับรองแพทย
 5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยนครราชสีมา  5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยนครราชสีมา 
พรอมสําเนา 1 ฉบับ (กรณีผูพิการมีความประสงคใหพรอมสําเนา 1 ฉบับ (กรณีผูพิการมีความประสงคให
โอนเงินเขาบัญชี)โอนเงินเขาบัญชี)
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 ** หมายเหตุ** หมายเหตุ  
 - แบบฟอรมหรือแบบคํารองการขอข้ึนทะเบียนสามารถขอรับไดท่ี              - แบบฟอรมหรือแบบคํารองการขอข้ึนทะเบียนสามารถขอรับไดท่ี             
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหนองไผลอมกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหนองไผลอม
 - กรณท่ีีผูสูงอาย ุผูพกิารหรอืผูปวยเอดสไมสามารถมาลงทะเบียนไดดวย - กรณท่ีีผูสูงอาย ุผูพกิารหรือผูปวยเอดสไมสามารถมาลงทะเบียนไดดวย
ตนเอง สามารถมอบอํานาจใหผูอื่นแทนได แตตองมีหนังสือมอบอํานาจ พรอมตนเอง สามารถมอบอํานาจใหผูอื่นแทนได แตตองมีหนังสือมอบอํานาจ พรอม
สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับสําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ
 - เอกสารตองลงลายมอืชือ่สําเนาถูกตองทุกฉบับ หากไมสามารถเขียนได           - เอกสารตองลงลายมอืช่ือสําเนาถูกตองทุกฉบับ หากไมสามารถเขียนได          
ใหพิมพลายมือแทนใหพิมพลายมือแทน
 * สอบถามขอมลูเพิม่เติมไดท่ีกองสวสัดิการสังคม เทศบาลตําบลหนองไผลอม* สอบถามขอมลูเพ่ิมเติมไดท่ีกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
044 - 934036 - 7 ตอ 105 *044 - 934036 - 7 ตอ 105 *
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