
 
 

    
                                     
 
 

 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
99 หมู่ที่ 15 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง 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
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนรายได้อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  ประจําปี พ.ศ. 2564 
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดําเนินการดังนี้ 

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า ภาษีที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (เช่น ที่ดิน บ้าน อาคาร) ที่ครอบครองโดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการจัดเก็บ เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และ  จะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้น
ไป โดยอัตราภาษีจะคํานวณตามประเภทการใช้ประโยชน์ ซึ่งอัตราสูงสุดที่เป็นไปได้อยู่ที่  ปีละ 3% ของมูลค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
 2.  ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ  เครื่องหมายในการประกอบการค้า
หรือกิจการอ่ืนๆ  เพ่ือการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตสถานองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ต้ังแต่วันที่ 1  มกราคม  2564 ถึงวันที่  31  มีนาคม  2564 
          3. ค่าธรรมเนียมและต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อทุกปี และช าระปีละครั้ง 
          4.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบกิจการ  

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

จึงประชาสัมพันธ์มาเพ่ือทราบ                                                            

ข่าวฉบับที่ 1/2563 

 งานจัดเก็บรายได้ 

 

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


 
 

 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

การช าระภาษ ีประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 ยกเว้น อบจ. อปท. มีอํานาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดิน       
(พ้ืนที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและพ้ืนที่มีน้ํา)สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้า
อยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และห้องชุดหรือแพ  
ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/
อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และกําหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที ่                

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

 - ผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
         อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษ ี
(1).อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. 
(2).ผู้เสียภาษีชาระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
(๓).ไม่ชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพ่ิมร้อยละ ๑ ต่อเดือน) 
(๔).อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาใน หนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  

(ชําระภาษีหลังเดือน เม.ย. แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐) 
(๕).ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชําระภาษีภายในกําหนดของ  หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 

 ๒๐) 
(๖).ครบกําหนด ๑๕ วัน ไม่มาชําระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละละ๔๐ ของภาษีค้างชําระ แจ้งลูกหนี้ภาษีค้าง 

ชําระให้ สํานักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย. 
(7).ยึด อายัด เมื่อพ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ดินที่ท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 ปี ติดต่อกัน : ปีที่ 4ให้เก็บเพ่ิมข้ึนอีก 

0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ 
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บทก าหนดโทษ 

(1).ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙หรือของผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจาทั้งปรับ 

(2).ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา 
๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) 
หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

(3).ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๓ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

(4).ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น 
หรือโอนไปให้แก่บคุคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ยึดหรือ 
อายัด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาท้ังปรับ 

(5).ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

(6).ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาท้ังปรับ 

(7).ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือ
การกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

(8).ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบ
วัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมตามที่
เปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ดาเนินคดีต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จาก
การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ตัวอย่างการค านวณ 
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ตัวอย่างการค านวณตามสัดส่วน 

- ที่ดิน ขนาดพื้นที่ 50 ตร.ว   ราคาประเมิน 74,000 บาท รวมราคาประเมินของที่ดิน3,700,000 
บาท  

- สิ่งปลูกสร้าง 3 ชั้น ขนาดพื้นที่รวม  90 ตร.ม.  ราคาประเมิน 45,000 บาท    
รวมราคาสิ่งปลูกสร้าง = 4,050,000 บาท (ยังไม่ได้หักค่าเสื่อม) 
รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  = 7,750,000 บาท  
ชั้นล่างใช้ประกอบกิจการ 2 ชั้นบน ใช้อยู่อาศัย ค านวณตามสัดส่วน 
ชั้นล่าง ขนาดพื้นที่ 30 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน  =  30 X 100/90  =  33% 
7,750,000 X 33/100  =  2,557,500 X 0.3/100 = 7,672.50 บาท 
2 ชั้นบนใช้อยู่อาศัย ขนาดพื้นที่ 60 ตร.ม.  = 60 X 100/90 = 67% 
7,750,000 X 67/100 =  5,192,500 (ไม่ถึง 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้น) 

 
 

 
 
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   
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อัตราค่าภาษีป้าย 

การค านวณภาษีป้าย โดยค านวณาากนนาดกกวาา กx ยาว  
 หารดาวยก500 คูณดาวยกอัตราภาษี ตามประเภทนอ ป้าย 

ประเภท 
ป้าย 

ลักษณะป้าย อัตราภาษี 
(บาท/ตร.ซม.) 

1 ป้ายท่ีมีอักษรไทยลาวน 
(ก) ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอ่ืนได้     
(ข) ป้ายนอกจาก (ก)                                         

 
10/500 
5/500 

2 ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่า ประเทศกหรือปนกับภาพกและหรือ
เครื่อ หมายอ่ืน                                  
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ 
     เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้       
(ข) ป้ายนอกจาก (ก)                                                

 
 
 

52/500 
26/500 

3 ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทยกไมว่าาะมีภาพหรือมีเครื่อ หมายใดๆกหรือไม่กและป้าย
ที่มีอักษรไทยบา ส่วนหรือทั้ หมดอยู่ใตาหรือต่ ากว่าอักษรต่า ประเทศ 
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ 
     เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้       
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) 
 

 
 
 

52/500 
50/500 

 
หมายเหตุ : ป้ายตามประเภท 1, 2 หรือ 3 เมื่อค่านวณพ้ืนที่แล้ว ถ้ามีอัตราภาษีท่ีต้องเสียภาษีต่่ากว่าป้ายละ 
200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
ที่มาก: กฎกระทรว ก าหนดอัตราภาษีป้ายกพ.ศ.2563 
 
 
 
 - 

การคํานวณภาษีป้าย ให้คํานวณโดยนําพ้ืนที่ป้าย  คูณด้วยอัตราภาษีป้าย  เช่น   ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพ้ืนที่ 
10,000  ตร.ซม.  เป็นป้าย  ประเภทที่ 2 (ก)  เสียภาษี  ดังนี้   
 10,000 / 500 x 52 =  1,040 บาท   
 

บทก าหนดโทษ 
ไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (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  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ 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/

