
 
 

    
                                     
 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
99 หมู่ที่ 15 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอเมืองห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 30240 

โทรศัพท์  0-4493-8864  โทรสาร 0-4493-8865 

www.lungtakian.go.th 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

“เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิเช่น ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย   และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนรายได้อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  ประจําปี พ.ศ. 2561 
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดําเนินการดังนี้ 

1.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชําระ 
ภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2561  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2561 
 2.  ภาษีบ ารุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี  ตั้งแต่วันที่  1  
มกราคม  2561  ถึงวันที่  30  เมษายน 2561 
 3.  ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ  เครื่องหมายในการประกอบการค้า
หรือกิจการอ่ืนๆ  เพ่ือการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสถาน  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2561 ถึงวันที่  31  มีนาคม  2561 
          4. ค่าธรรมเนียมและต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อทุกปี และช าระปีละครั้ง 
          5.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบกิจการ  

อนึ่ง  ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือชําระ
ภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  ใน
วันและเวลาราชการ ตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หาดพ้นกําหนดแล้วท่านจะมีความผิด และต้องชําระเงิน
เพ่ิมหรือถูกปรับตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

จึงประชาสัมพันธ์มาเพ่ือทราบ        
                                                        

ข่าวฉบับที่ 1/2561 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

http://www.lungtakian.go.th/


 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 

การช าระภาษ ีประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษีภาษีบ ารงุท้องที่บ ารงุท้องที่ 
 

ภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ        
นิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ที่ดินที่ต้องเสียภาษี
บํารุงท้องที่ตามกฎหมายนี้ “ที่ดิน” หมายถึง พ้ืนที่ดินและให้หมายความรวมถึง พ้ืนที่  ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ําด้วย 
การยื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
 ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 
 บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5)ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือจํานวนที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง 
 ชําระเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 

การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนได้ไม่เกิน  5  ไร่   
 ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย  โดยไม่ทําการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใด  ลดหย่อนได้ 5 ไร่  ส่วนที่เกิน

ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กําหนด  
 ที่ดินเจ้าของปลูกบ้านให้เช่า  หรือปลูกบ้านเพ่ือทําการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว  จะได้รับการ

ยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่ในอาคารนั้นตั้งอยู่ 
 ที่ดินว่างเปล่า  หรือไม่ทําประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็นสองเท่าของอัตราปกติ 

หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
1.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  
2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน  
3.  สําเนาโฉนด/นส.3 (เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน)  
4.  แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5) 

บทก าหนดโทษ 
โทษทางแพ่ง 
*ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภายใน  เวลากําหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของภาษี 
*ยื่นแบบแสดงรายการ  ไม่ถูกตอ้ง  เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5  ของค่าภาษี  
*แจ้งจํานวนเนื้อที่ดนิไม่ถูกต้อง  ให้เสียเงินเพิ่ม 1  เท่าของภาษี 
*ไม่ชาํระภาษีภายในกาํหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ  24  ต่อปี   
โทษทางอาญา  
*พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษบีํารุงท้องที่  โทษจาํคุกไม่เกิน  6  เดือนหรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 
*ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดนิโทษจําคุก 1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ  
*ขัดขวางเจ้าพนักงาน โทษจําคกุไม่เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  
*ผู้ใดฝ่าฝืนคาํสั่งของเจ้าพนักงาน  โทษจาํคุกไม่เกิน  1  เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ภาษโีรงเรอืนและทีด่ิภาษโีรงเรอืนและทีด่ินน 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่มิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างนั้นๆ ที่ใช้ประกอบกิจการเพ่ือ
หาผลประโยชน์ 
 

โรงเรือน  หมายถึง  บ้าน  ตึกแถว  อาคาร  ร้านค้า  สํานักงาน  บริษัท  ธนาคาร  โรงแรม  โรงภาพยนตร์   
โรงพยาบาล    โรงเรียน  แฟลต  สนามมวย  สนามม้า  คลังสินค้า  หอพัก  ฯลฯ  
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
1. เจ้าของทรัพย์สิน    
2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละคน  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่ง 
    ปลูกสร้างมีหน้าที่เสียภาษี    
3. ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทายาท หรือผู้จัดการมรดก 
 

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
ผู้รับประเมินต้องชําระภาษีปีละครั้ง ในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี (ค่าเช่า) 
 
        

 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

      
 
 
 

 
 

--  

ขั้นตอนการยื่นแบบและช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

1. เจ้าของทรัพย์สิน  ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน  (แบบ  ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   
2. เจ้าหน้าท่ีจะทําการประเมินค่าภาษี 
3. เสยีภาษีภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งการประเมินหรือยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 
4. หากไม่เสียภาษภีายในกําหนด  ต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ 

เสียภาษีไมเ่กิน  1  เดือน  เสียเงินเพิ่มร้อย  2.5 ของค่าภาษีค้าง  
เสียภาษีเกิน  1  เดือน  แตไ่ม่เกิน  2  เดือน  เสียเงินเพิม่ร้อยละ  5  ของค่าภาษีค้าง 
เสียภาษีเกิน  2  เดือน  แตไ่ม่เกิน  3  เดือน  เสียเงินเพิม่ร้อยละ  7.50  ของค่าภาษีค้าง  
เสียภาษีเกิน  2  เดือน  แตไ่ม่เกิน  3  เดือน  เสียเงินเพิม่ร้อยละ 10  ของค่าภาษีค้าง    

                บทก าหนดโทษ 
ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกําหนด  ปรับ  200  บาท  (มาตรา 46) 
แจ้งข้อความเท็จ  โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษ  จําคุกไม่เกิน 6  เดือน  ปรับไม่
เกิน  500  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  (มาตรา  48  (ข) 
 

http://play.kapook.com/photo/show-25392
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ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือ 
ประกอบกิจกรรมอื่นเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะ 
สลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนๆ  
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  
1. เจ้าของป้าย 
2. ผู้ครอบครองป้าย  หรือ  เจ้าของที่ดิน  ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่   

 

ขั้นตอนการยื่นแบบและช าระภาษีป้าย  
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภป.1)  พร้อมหลักฐานภายใน  เดือนมีนาคม ของทุกปี  
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษีป้าย 
4. เสียภาษีป้ายภายใน  15   วนั  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
5. ไม่เสียภาษีภายในกําหนด  เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2  ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
 

การค านวณพื้นที่ป้าย/อัตราค่าภาษีป้าย   
ป้ายที่มีขอบเขต  คํานวณดังนี้  
ส่วนกว้างที่สุด  x   ส่วนยาวทีสุ่ดของป้ายนั้น 
ป้ายที่ไม่มีขอบเขต คํานวณดังนี้  ให้ถือตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือกําหนดส่วนกว้างที่สุด  ยาวที่สุด    
อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา   

ประเภท
ป้าย 

ลักษณะป้าย 
อัตราภาษี 

(บาท/ตร.ซม.) 
1 
2 
 

3 

อักษรไทยล้วน 
อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/
เครื่องหมาย 
ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทยอยู่ใต้หรือ
ต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ  
***ป้ายใดที่เสียต่ํากว่า  200  บาท  ให้เสีย
200  บาท*** 

3/500    ตร.ซม. 
20/500  ตร. ซม. 
 
40/500  ตร.ซม. 

 
 
 - 

การคํานวณภาษีป้าย ให้คํานวณโดยนําพ้ืนที่ป้าย  คูณด้วยอัตราภาษีป้าย  เช่น   ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพ้ืนที่ 
10,000  ตร.ซม.  เป็นป้าย  ประเภทที่ 2  เสียภาษี  ดังนี้   
 10,000 / 500 x 20 =  400  บาท   
 

 
 

           บทก าหนดโทษ 
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000  บาท  (มาตรา35) 

แจ้งข้อความเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1  ปี   หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000  
บาทหรือท้ังจําทั้งปรับ  (มาตรา 34) 
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 กิจการดังต่อไปนี้ 
        1.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   
        2. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  
        3. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
        4. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

 5. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
 6. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  

   

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไม่เกิน  15  วัน 
กรณีท่ีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

                ***ต่อใบอนุญาตทุกปี  และชําระภาษีปีละครั้ง     ณ     สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
            1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต 
            2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
            3.  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการพิจารณาออกใบอนุญาต 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
            1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
            2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือ
ใบอนุญาต 
          3. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
          4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน 
          5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

6. หนังสือมอบอํานาจ 
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  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
 

 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคล 
รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย ต่างประเทศท่ีมาตั้งสํานักงานสาขาในมีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล
ธรรมดาประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชย์กิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด 
 

   กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์    
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี ้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 
 1.ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 
 2.ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้ 
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 
 3.นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทําการเก่ียวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ
สินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป  
 4.ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ 
ขายสินค้าที่ผลิตได้คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าท่ี 
ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
 5.ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําการ การขนส่งโดยรถไฟ การ
ขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การทําโรงรับจํานํา และการทํา
โรงแรม 
 6.ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

 7.ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
8.ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 9.การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 
 10.การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
 11.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
 12.การให้บริการตู้เพลง 
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์    

1.จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่  50 บาท 
2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละ  20  บาท 
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20  บาท 
4.ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ30 บาท 
5.ขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ครั้งละ  20  บาท 
 6.ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารฉบับละ  30  บาท 
 

  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์   

     สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายเอกสารจํานวน1 ใบ 
      บัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ใบ 
      สัญญาเช่าบ้าน  (กรณีเช่าบ้าน) 
      หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์  

     จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบกิจการ 
     การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการ 
เปลี่ยนแปลง 
     เลิกประกอบกิจการ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ 
     ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่สูญหาย 

ให้ประชาชนไปชําระภาษีได้ที          
 

    กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  เลขที ่99  หมู่ที่  15  ตําบลหลุ่งตะเคียน    
อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท ์0-4493-8864 ต่อ 15  หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่                           
www.lungtakian.go.th 
     

      
 

       
                
 
 
 
 
                      
 

http://www.lungtakian.go.th/

