
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

กองคลัง 
 

 
 
 



คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                                        . 

 

 

 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก                            วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ทุกวัน  8.30 – 16.30 น. 

โทรศัพท์ : 056-466034                             

Facebook : อบต.กุดจอก   จังหวัดชัยนาท             

เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th                

 

              ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และที่ดินที่ใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 
 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล)ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการชําระภาษี 
 2.แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) 
 3.เจ้าของทรัพย์สินแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8) 
 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี(เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา) 
 6.กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งการประเมิน)
ต้องชําระเงินเพ่ิมด้วย 
 7.กรณีที่ผู้ประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน)ไม่พอใจในการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 

 

1.เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน   กองคลัง 
(ภ.ร.ด.2)ภายในเดือนกุมภาพันธ์     องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 
............................................................................................................................. ....................................................... 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.nongyar.com/


2.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ  กองคลัง 
แสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด 2)และแจ้งการประเมิน   
ภาษี (ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ   องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
3. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ชําระภาษีภายใน 30 วัน            กองคลัง 
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน(กรณีชําระภาษีเกิน 30 วัน   
จะต้องชําระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายกําหนด)   องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 
............................................................................................................................. ....................................................... 
4.หากของทรัพย์สินไม่พอใจการประเมินของพนักงาน  กองคลัง 
เจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น(ภ.ร.ด.9)    
เพ่ือขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ภายใน 15 วัน   องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
............................................................................................................................. ....................................................... 
5.ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ   กองคลัง 
(ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ   
ทางปกครอง พ.ศ. 2539)                องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น….....................วัน 
 
 

- เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน พร้อมสําเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง ได้แก่ 
 1.บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 
 2.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,ใบอนุญาตปลูกสร้าง,หนังสือสัญญาซื้อขาย
หรือให้โรงเรือนฯ 
 3.หลักฐานการประกอบกิจการ เช่นใบทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิช,ทะเบียนภาษีเพ่ิมหรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม,สัญญาเช่าอาคาร 
 4.หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน(กรณีนิติบุคคล) 
 5.ใบมอบอํานาจกรณีให้ผู้อ่ืนทําการแทน 
 6.อื่นๆ 
 
 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 



 

  ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

 
 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก โทรศัพท์ : 056-466034   

เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th                

Facebook : อบต.กุดจอก   จังหวัดชัยนาท             

 
 

1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 
2. แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 การรับเรื่องร้องเรียน 

http://www.nongyar.com/


คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ  การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                                        . 

 

 

 

  งานจัดเก็บรายได้                                                      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30น. 
   โทรศัพท์ : 056-466034 

   Facebook : อบต.กดุจอก   จงัหวดัชยันาท             

   เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th                

 
 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชําระ
ภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการค้า
หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล)ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการเสียภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคม 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและการแจ้งประเมินภาษีป้าย 

(ภ.ป.3) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี(เจ้าของป้ายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายใน

กําหนดเวลา) 
6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด(เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)ต้องชําระ

ภาษีและเงินเพ่ิม 
7. กรณีท่ีผู้ประเมิน (เจ้าของป้าย)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 

วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 
 

 
 

/ขั้นตอน... 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นค าขอ 

http://www.nongyar.com/


 
 

 

1.เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  กองคลัง 
(ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคม    องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 
............................................................................................................................. ......................................... 
2.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการป้าย   กองคลัง 
ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) และแจ้ง   
การประเมินภาษี(ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 
วิธีปฏิบัติราชการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ.2539) 
............................................................................................................................. ......................................... 
3.เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่ชําระภาษีภายใน 15 วัน  กองคลัง 
นับแต่ได้รับการแจ้งประเมิน(กรณีชําระเกิน 15 วัน   
จะต้องชําระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายกําหนด)  องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 
..................................................................................................................................................................... . 
4.หากเจ้าของป้ายไม่พอใจการประเมินของพนักงาน             กองคลัง 
เจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น(ภ.ป.4)   
เพ่ือขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ภายใน 30 วัน  องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 
นับแต่รับการแจ้งประเมิน 
............................................................................................................................. ......................................... 
5.ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ  กองคลัง 
(ภ.ป.5)(ภายใน 30 วันตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ  
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539)    องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก 
 
 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น…...................วัน 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



 
-เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบเอกสารรายการภาษีป้าย พร้อมสําเนาหลักฐาน 

และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่ 
1.บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 
2.สถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง 
3.หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์,ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
4.หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล) 
5.ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย(ถ้ามี) 
6.ใบมอบอํานาจกรณีให้ผู้อ่ืนทําการแทน 
7.อื่นๆ 
 

 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองคลงั  องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก โทรศัพท์ : 056-466034   

เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th                

Facebook : อบต.กดุจอก   จงัหวดัชยันาท             

 
 

1.แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
2.แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

 การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

http://www.nongyar.com/


คู่มือส าหรับประชาชน 

6.งานท่ีให้บริการ  งานรับจดทะเบียนพาณิชย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                                        

 

 

 

งานจดัเก็บรายได้                                                           วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ ทกุวนั  8.30 – 16.30 น. 
โทรศพัท์ : 056-466034        

Facebook : อบต.กดุจอก   จงัหวดัชยันาท                                  
เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th                

 
           รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ในทุกท้องที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (1) การทาโรงสีข้าว และการ
ทาโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร (2) การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้น ในวัน
หนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็น เงินตั้งแต่ 500 
บาทข้ึนไป (3)  

การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทาการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียว  หรือหลายอย่างก็
ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป (4) การประกอบหัตถกรรมหรือการ
อุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือ หลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวัน
ใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 
(5) การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่ง โดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง 
การขนส่งโดยรถยนต์ประจาทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรงรับจานา และการทาโรงแรม 
(6) ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดีแถบบันทึก วีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง (7) ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี (8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (9) การบริการอินเทอร์เน็ต (10) การให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 12) ผลิตรับจ้างผลิตแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ 
ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง (13) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต (14) การ
ให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ (15) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ (16) การให้บริการตู้เพลง (17) 
โรงงานแปรสภาพแกะสลักและการทาหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นค าขอ 

http://www.nongyar.com/


ในกรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจํากัด ประกอบพาณิชยกิจ
ตาม (1)-(5) จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากประกอบพาณิชยกิจตาม (6)-(17) จะไม่ได้รับ
การยกเว้น ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ พาณิชยกิจตามลาดับที่ (8)-(11) ถือเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)              กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก 
1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. 

และยื่นคําขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน  
 2.  เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนตรวจคําขอ และหลักฐานต่าง ๆ 
 3.  ผู้ประกอบการรับสําคัญทะเบียนพาณิชย์ และชาระค่าธรรมเนียม  
 
 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 นาที/ราย  
 
 
 

กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่)  
กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ – 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ – หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อย่างละ 1 ฉบับ - สําเนา
สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ จํานวน 1 ฉบับ  
กรณีจดเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย์  
กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ – 
ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสําคัญสูญหาย) - สําเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ – หนังสือมอบอํานาจ (กรณี
ผู้ประกอบการไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อย่างละ 1 ฉบับ  
เอกสารกรณีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ.) มีเอกสาร
เพ่ิมเติมที่ต้องยื่น - สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ -สกุล กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ (ชื่อร้าน) กรอกเอกสารคําขอ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



(แบบ ทพ.) ไม่ต้องใช้เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชยกิจ (วัตถุประสงค์ของร้าน) – กรอก
เอกสารคําขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินทุนที่น ามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
เป็นประจ า (เงินหมุนเวียนต่อเดือน) – กรอกเอกสารคําขอ ไม่ต้องใช้เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่ (ที่ตั้งร้าน) หรือเพิ่มสาขา กรอกเอกสารคําขอ มีเอกสารเพ่ิมเติม - สําเนาสัญญาเช่า หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมสําเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ อย่างละ 1 ฉบับ  
กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์  
กรอกเอกสารคําขอ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ – ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย์  
(ตัวจริง) หรือ - เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบสําคัญใบทะเบียนสูญหาย) – สาเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ หรือ – หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ 
ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  
 
 
1. จดทะเบียนตั้งใหม่    จํานวน 50 บาท  
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  จํานวน 20 บาท  
3. จดทะเบียนยกเลิก    จํานวน 20 บาท  
4. ขอตรวจค้นเอกสาร    จํานวน 20 บาท  
5. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์   จํานวน 30 บาท  
6. ขอคัดสําเนาเอกสาร    จํานวน 30 บาท  
7. ขอถ่ายข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  จํานวน 1,000 บาท  
 
 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก โทรศัพท์ : 056-466034   

เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th                

Facebook : อบต.กุดจอก   จังหวัดชัยนาท             

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ตัวอย่างฟอร์ม 

แบบขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) 
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