
 

 

 

 

 

 

“สรงน ้ำภูถ ำ้พระ สักกำระพระธำตุอำจำรย์ลิ่น  ถิ่นอู่ข้ำวยำงพำรำ ปู่ตำสบืสำนประเพณี              

แหล่งน ้ำดีห้วยโทนำงออ หนองบ่อเผ่ำกะเลงิ” 

 

กำรจัดเก็บภำษีป้ำย ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง ประจ้ำปี  2566 

กองคลงั  ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบช าระภาษีปา้ย และช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าป ี

2566  ณ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ     ด้วยใกล้ถงึก าหนดเวลาที่ต้องยืน่แบบแสดงรายการ

แห่งทรัพย์สนิและช าระภาษีประจ าป ี2566      จึงประกาศให้เจ้าของทรัพยส์ินและผู้ครอบครองป้าย ทีต่ั้งอยู่

ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  และอยูใ่นขา่ยต้องช าระภาษี  ไปยื่นแบบแสดงรายการและช าระ

ภาษี  ประจ าป ี 2566  ดังนี ้

1. ภำษปี้ำย   

ก าหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2566 ช าระภาษี ภายใน 15 วนั  นับ

แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  ไม่มาช าระภายใน 15 วันนับแต่วันแจง้ประเมิน  คดิเงินเพิ่ม 2%  

ของ คา่ภาษีต่อเดือน 

2. ภำษท่ีีดินและสิง่ปลูกสร้ำง   

- แจ้งรายการทีด่ินและสิ่งปลกูสร้าง    พฤศจกิายน – ธันวาคม    2565  

- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์  ก่อนวันที ่  1  กุมภาพันธ์   2566 

- แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษ ี ภายในเดือน   กุมภาพันธ์   2566 

- ช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน  ภายในเดือน    เมษายน     2566 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  จึงขอใหท้่านที่มีทรพัย์สินและป้ายประกอบกิจการ ที่อยูใ่นขา่ย 

ต้องช าระภาษี  โปรดไปยืน่แบบและช าระภาษีตามเวลาขา้งต้น  ณ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  หากพน้ก าหนดแลว้ทา่นจะมีความผิด  และต้องช าระเงินเพิ่มหรือถูกปรับ

ตามที่กฎหมายก าหนด 

/งานเคหะและชุมชน...... 

จดหมำยข่ำว 
กองคลงั  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  องคก์ำรบริหำรส่วนต้ำบลหนองบ่อ 

ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2565  
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งำนเคหะและชุมชน 

กำรขออนุญำตก่อสร้ำงและช้ำระค่ำธรรมเนียม  ประจ้ำป ี 2566 

กองช่าง   ขอประชาสัมพันธ ์การขออนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคารและการผังเมือง  

หากท่านใดประสงค ์จะท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ถอน หรือเคลื่อนยา้ยอาคาร  ท่านจะต้องยื่นค าร้อง ขอ

อนุญาตต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ก่อนท าการก่อสร้าง ทกุครั้ง  โดยเอกสารทีน่ ามายื่นเพื่อขอใบอนุญาต มีดังนี ้

1. ค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข1)รบัแบบได้ที่ กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2. แผนผังบริเวณ         จ านวน  1   ชุด 

3. แบบแปลน(โดยละเอียด) ที่มีวิศวกรและสถาปนกิผู้ออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น   

(กรณีพื้นที่ก่อสร้างเกิน 150 ตารางเมตร)     จ านวน  5   ชุด  

4. ส าเนาโฉนดทีด่ิน / น.ส.3 / ส.ค.1/ สปก. หรือเอกสารสทิธิ์อ่ืนที่ครอบครอง จ านวน  2   ชุด 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  2   ชุด 

6. ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน  2   ชุด 

7. ใบค าร้องขอเลขรหัสประจ าบา้น (ท.ร.9) /ใบรบัแจง้การยา้ยออก(ท.ร.6) จ านวน  2  ชุด  

8. หนังสือแสดงความยนิยอมให้ปลกูสร้างอาคารในทีด่ิน  

กรณกี่อสร้างในที่ดินของผู้อ่ืน       จ านวน 2  ชุด 

9. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  ออกใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 

 

***ขั นตอนในกำรขออนุญำต เมื่อด้ำเนินกำรตำมขั นตอนแล้ว เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะแจ้ง

ผลกำรพิจำรณำภำยใน 45 วัน และหำกมีเหตุจ้ำเปน็ท่ีไม่สำมำรถแจ้งผลกำรพิจำรณำได้ 

จะขยำยไปอีก 2  ครำวๆละ 45 วัน 

 

 

         /อัตรำค่ำธรรมเนียม... 
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อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรควบคุมอำคำรและค่ำใบอนุญำตก่อสร้ำง 

 

ประเภทค่ำธรรมเนียมก่อสร้ำง 

-ค่ำธรรมเนยีมควบคมุอำคำร(ตรวจแบบก่อสร้ำง) ตารางเมตร ละ 0.50 บาท(-ห้าสบิสตางค์) 

 

ประเภทค่ำใบอนุญำต 

-ค่ำใบอนญุำตก่อสร้ำง    ฉบบัละ  20  บำท 

-ค่ำใบอนญุำตดัดแปลง    ฉบบัละ  10   บำท 

-ค่ำใบอนญุำตรื นถอน    ฉบบัละ  10   บำท  

-ค่ำใบอนญุำตเคล่ือนย้ำย   ฉบบัละ  10   บำท 

-ค่ำใบอนญุำตเปล่ียนกำรใช ้   ฉบบัละ  20   บำท 

-ค่ำใบอนญุำตรับรองกำรก่อสร้ำง  ฉบบัละ  10   บำท 

-ค่ำใบแทนใบอนญุำตหรือใบรับรอง  ฉบบัละ   5   บำท 

  

ประเภทกำรต่ออำยุใบอนุญำต 

-คา่ใบอนญุาตก่อสรา้ง    ฉบบัละ     20  บาท 

-คา่ใบอนญุาตดดัแปลง    ฉบบัละ  10  บาท 

-คา่ใบอนญุาตรือ้ถอน    ฉบบัละ  10  บาท 

-คา่ใบอนญุาตเคลื่อนยา้ย   ฉบบัละ  10  บาท 
 

 

 

        /งานสาธารณสุข...... 
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งำนสำธำรณสุข  

การย่ืนค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 

และย่ืนค าร้องเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูล ประจ าปี  2566 

 
งานสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นค าขอใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

ตามขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ วา่ดว้ยการควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.

2553  และ ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ วา่ด้วยการจัดการสิง่ปฏิกลู พ.ศ.2560  ประจ าป ี

2566    โดยผู้ที่มีความประสงค ์ยื่นค าร้องและช าระคา่ธรรมเนียม ใบอนุญาต ได ้ณ ที่ท าการองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหนองบ่อ   โดยอัตราคา่ธรรมเนียม ใบอนุญาต  รายละเอียด ดังนี ้

ประเภทกิจกำร/อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 

ประเภทกจิกำรท่ีเข้ำข่ำยควบคมุประกอบกจิกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ มีดงันี  

1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลีย้งสตัว ์

2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวแ์ละผลิตสัตว ์การฆา่สัตว ์ยกเวน้สถานที ่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การ

ขายในตลาด และการฆา่เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอางผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร ่

7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต ์เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

12. กิจการที่เกี่ยวกับปโิตรเลี่ยม ถ่านหนิ สารเคมี 

13. กิจการอื่นๆ เช่น การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และการก่อสร้าง

ฯลฯ 

/ประเภทค่าธรรมเนียม...... 
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ประเภทค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

-ตามบัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม แนบท้าย 

  

ประเภทค่ำเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือก้ำจัดสิ่งปฏิกูล  

 -ตามบัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตแนบท้าย 

 

******************************* 

 

 

 

 


