
                าวประชาสัมพันธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
99 หมู่ ท่ี 15 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอเมืองห้วยแถลง  

จังหวัดนครราชสีมา 30240 
โทรศัพท์  0-4493-8864  โทรสาร 0-4493-8865 

 

ฉบับท่ี  1  ประจ าเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562    www.lungtakian.go.th 
  

การยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีท้องถิน่  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
   

   

1.  ภาษป้ีาย   ย่ืนแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน    มกราคม – มนีาคม  2563    
     และ  ช าระภายใน  15  วนั 

 

2.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
     ต่อใบอนุญาตทุกปี  และช าระภาษปีีละคร้ัง      
    

          3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์ จดทะเบียนภายใน 30 วนันับแต่เร่ิมประกอบ 
     กจิการ  

                                                                                                                                                         
 

ย่ืนแบบแสดงรายการ และช าระภาษ ี 
ณ  อบต.หลุ่งตะเคยีน  กองคลงั งานจดัเกบ็รายได้ (ในเวลาราชการ) 

 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                    กองคลัง  อบต.หลุ่งตะเคียน                                                                                                                                                                  
โทรศัพท์   044-938864 ต่อ 15 

 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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              าวประชาสัมพันธ์                               

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
99 หมู่ท่ี 15 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอเมืองห้วยแถลง  

จังหวดันครราชสีมา 30240 
โทรศัพท์  0-4493-8864  โทรสาร 0-4493-8865 
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ประชาสัมพนัธ์ภาษท้ีองถิน่  ประจ าปี พ.ศ.2563 

 
 

ภาษป้ีาย 
ภาษีป้ายเป็นภาษีทีเ่กบ็จากป้าย อนัหมายถึง ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ เคร่ืองหมายท่ีใชป้ระกอบการคา้ หรือ  ประกอบ
กิจกรรมอ่ืนเพื่อหารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะ สลกั 
จารึก หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิอ่ืนๆ 
ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีป้าย 

1. เจา้ของป้าย 
2. ผูค้รอบครองป้าย/ผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู ่

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
 ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี 
 ยืน่แบบและช าระทนัที หรือ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลงัเดือนมีนาคม ใหย้ืน่แบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีติดตั้ง  

ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาท่ีก าหนดจะตอ้งเสียเงิน
เพิ่มนอกจากเงินท่ีเสียภาษีป้ายในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 

 ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ภายในเวลาท่ีก าหนดใหเ้สียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี 
 ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง  ท าให้จ  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลง  ให้เสียเงินเพิ่ม 

10% ของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม 
 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี 

 
 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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 อตัราค่าภาษีป้าย 

การค านวณภาษีป้าย โดยค านวณจากขนาด กว้าง x ยาว  
 หารด้วย 500 คูณด้วย อตัราภาษี ตามประเภทของป้าย 

ประเภท 
ป้าย 

ลกัษณะป้าย 
อตัราภาษี 

(บาท/ตร.ซม.) 
1 
2 
3 

อกัษรไทยลว้น  
อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมายอ่ืน 
ป้ายดงัต่อไปน้ี                                                                      
(ก)ไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดหรือไม่ 
(ข)มีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ต ้หรือต ่ากวา่อกัษร
ต่างประเทศ 

3/500 
20/500  
40/500 

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เม่ือค านวณพื้นท่ีแลว้ ถา้มีอตัราภาษีท่ีตอ้งเสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ 
200 บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ 200 บาท 

 

  
“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ดงัน้ี   
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล   
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองแจง้การจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารในอาคารหรือ  พื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
 ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ   

พื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือสาธารณะ 
 ค่าใบอนุญาตด าเนินกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
            1. ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาต 
            2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
            3.  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพื้นท่ีและสถานท่ีตั้งประกอบกิจการพิจารณาออกใบอนุญาต 
เอกสารประกอบการพจิารณา 
            1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต 
            2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น ผูจ้ดัการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกบัผูถื้อ
ใบอนุญาต 
          3. ส าเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 
          4. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทน 
          5. ส าเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

6. หนงัสือมอบอ านาจ 
                ***ต่อใบอนุญาตทุกปี  และช าระภาษีปีละคร้ัง     ณ     ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุ่ง
ตะเคียน   
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การจดทะเบียนพาณชิย์ 

กจิการทีต้่องจดทะเบียนพาณชิย์    

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศใหผู้ป้ระกอบกิจการดงัต่อไปน้ี ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์คือ 
 1.ผูป้ระกอบกิจการโรงสีขา้วและโรงเล่ือยท่ีใชเ้คร่ืองจกัร 
 2.ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้ไม่วา่อยา่งใดๆอยา่งเดียวหรือหลายอยา่ง คิดรวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงขายได ้
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินคา้ดงักล่าวไวเ้พื่อขายมีค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
 3.นายหนา้หรือตวัแทนคา้ต่างซ่ึงท าการเก่ียวกบัสินคา้ไม่วา่อยา่งใด ๆ อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งก็ตาม และ
สินคา้นั้นมีค่ารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ข้ึนไป  
 4.ผูป้ระกอบกิจการหตัถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่วา่อยา่งใด ๆ อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งก็ตาม และ 
ขายสินคา้ท่ีผลิตไดคิ้ดราคารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวนัหน่ึงวนัใดมีสินคา้ท่ี 
ผลิตไดมี้ค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
 5.ผูป้ระกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนตป์ระจ าการ การขนส่งโดยรถไฟ 
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนตป์ระจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซ้ือขายท่ีดิน การใหกู้ย้มืเงิน การรับ
แลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือหรือขายตัว๋เงิน การธนาคาร การท าโรงรับจ าน า และการท า
โรงแรม 
 6.ขาย ใหเ้ช่า ผลิต หรือรับจา้งผลิตแผน่ซีดี แถบบนัทึก วีดีทศัน์ แผน่วีดิทศัน์ดีวีดีหรือแผน่วดีีทศัน์ระบบ
ดิจิทลัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง 

 7.ขายอญัมณีหรือเคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี 
8.ซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวธีิการใชส่ื้อเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 9.การใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชอิ้นเตอร์เน็ต 
 10.การใหบ้ริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
 11.การใหบ้ริการเคร่ืองเล่นเกมส์ 
 12.การใหบ้ริการตูเ้พลง 
ผู้มีหน้าทีจ่ดทะเบียนพาณชิย์ 

ผูมี้หนา้ท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หา้งหุน้ส่วนสามญั)หรือนิติบุคคล 
รวมทั้งนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย ต่างประเทศท่ีมาตั้งส านกังานสาขาในมีหนา้ท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์คือ บุคคล
ธรรมดาประเทศไทยซ่ึงประกอบกิจการอนัเป็นพาณิชยกิ์จตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์    

1.จดทะเบียนพาณิชยใ์หม่  50 บาท 
2.จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนคร้ังละ  20  บาท 
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20  บาท 
4.ขอใหอ้อกใบแทนใบทะเบียนพาณิชยฉ์บบัละ30 บาท 
5.ขอตรวจเอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชยค์ร้ังละ  20  บาท 
 6.ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีคดัส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารฉบบัละ  30  บาท 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการขอขึน้ทะเบียนพาณชิย์  
     ส าเนาทะเบียนบา้นพร้อมถ่ายเอกสารจ านวน1 ใบ 

      บตัรประจ าตวัประชาชน  จ านวน  1  ใบ 
      สัญญาเช่าบา้น  (กรณีเช่าบา้น) 
      หนงัสือยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ี 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณชิย์  
     จดทะเบียนพาณิชยใ์หม่ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่เร่ิมประกอบกิจการ 
     การเปล่ียนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไวต้าม (1) ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการ 
เปล่ียนแปลง 
     เลิกประกอบกิจการ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเลิกประกอบกิจการ 
     ใบทะเบียนพาณิชยสู์ญหายตอ้งยืน่ขอใบแทนภายใน 30 วนั นบัแต่สูญหาย 

ใหป้ระชาชนไปช าระภาษีไดที้          
 

    กองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  เลขท่ี 99  หมู่ท่ี  15  ต าบลหลุ่งตะเคียน    
อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา  โทรศพัท ์0-4493-8864 ต่อ 15  หรือสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้                           
www.lungtakian.go.th 
            
                

 

 
  กองคลัง  อบต.หลุ่งตะเคียน                                                                                                                                                                    

โทรศัพท์   044-938864 ต่อ 15 
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