
                าวประชาสัมพันธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

99 หมู่ที่  15 ต ำบลหลุ่งตะเคียน อ ำเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 30240 

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

 

ฉบับที่  1  ประจ ำเดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2565    www.lungtakian.go.th 
  

การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีท้องถ่ิน  ประจ าปี พ.ศ. 2566   

 
1.  ภาษีป้าย    

- ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 – มีนาคม  2566 และชำระภายใน  
15  วัน 
 

2.  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
- การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือน

กุมภาพันธ์ 2566  
 - การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายน 2566  

 

3.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
      - ต่อใบอนุญาตทุกปี  และชำระภาษีปีละคร้ัง      
    

          4. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบกิจการ                                                                                                                               
 

ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี  
ณ  อบต.หลุ่งตะเคยีน  กองคลัง งานพัฒนารายได้ (ในเวลาราชการ) 

 
                                                                                     กองคลัง  อบต.หลุ่งตะเคียน                                                                                                                                                                  

โทรศัพท์   044-938864 ต่อ 15 
 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
99 หมู่ ท่ี 15 ต ำบลหลุ่งตะเคียน อ ำเภอห้วยแถลง  

จังหวัดนครรำชสีมำ 30240  
โทรศัพท์  0-4493-8864  โทรสาร 0-4493-8865 
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ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น  ประจำปี พ.ศ.2566 

 
 

ภาษีป้าย 
ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือ ประกอบ
กิจกรรมอ่ืนเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะ สลัก 
จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย 

1. เจ้าของป้าย 
2. ผู้ครอบครองป้าย/ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ 

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 
❖ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี 
❖ ยื่นแบบและชำระทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
❖ กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้ง  

ไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียเงิน
เพ่ิมนอกจากเงินที่เสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

❖ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี 
❖ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง  ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง  ให้เสียเงินเพ่ิม 

10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม 
❖ ไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพ่ิม 2% ต่อเดือนของค่าภาษ ี

 
 
 
 
 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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 อัตราค่าภาษีป้าย 

การคำนวณภาษีป้าย โดยคำนวณจากขนาด กว้าง x ยาว  
 หารด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษี ตามประเภทของป้าย 

ประเภท 
ป้าย 

ลักษณะป้าย อัตราภาษี 
(บาท/ตร.ซม.) 

1 ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน 
(ก) ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอ่ืนได้     
(ข) ป้ายนอกจาก (ก)                                         

 
10/500 
5/500 

2 ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และหรือ
เครื่องหมายอ่ืน                                  
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ 
     เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้       
(ข) ป้ายนอกจาก (ก)                                                

 
 
 

52/500 
26/500 

3 ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย ไมว่าจะมีภาพหรือมีเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้าย
ที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ 
     เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้       
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) 
 

 
 
 

52/500 
50/500 

 
หมายเหตุ : ป้ายตามประเภท 1, 2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพ้ืนที่แล้ว ถ้ามีอัตราภาษีท่ีต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 
200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
ที่มา : กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และ อปท. อ่ืนที่ม ี

กฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น อบจ. อปท. มีอำนาจจัดเก็บภาษี จากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ที่ดิน (พ้ืนที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและพ้ืนที่มีน้ำ)สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจ
เข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และห้องชุดหรือแพ  
ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/
อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และกำหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่                 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 1) ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

  2) ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1) การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์  

2566  
 2) การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายน 2566  
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

                    อัตราการเก็บภาษีที่ดิน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ ที่ดิน
เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, ที่ดินอ่ืน ๆ (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) และที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยคิดอัตราภาษีเป็น
รูปแบบขั้นบันไดเพ่ิมข้ึนตามมูลค่าราคาประเมิน ดังต่อไปนี้ 

อัตราค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
มาตรา 37 และมาตรา 94  

1. ท่ีดินใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี 
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม คือ ที่ดินที่ใช้สำหรับการทำนา ไร่ สวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอ่ืน 

ตามท่ีประกาศกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 เจ้าของที่ดินเป็นบุคคลธรรมดา : จะได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
เท่ากับว่าหากเรา (บุคคลธรรมดา) มีที่ดินทำการเกษตรที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการยกเว้นไปโดยปริยาย  
ไม่ต้องเสียภาษีเลยสักปี 

1.2 เจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล : เสียภาษีท่ีดินตามอัตราปกติ คือ 
• ที่ดินมูลค่า 0 – 75 ล้านบาท อัตรา 0.01% หรือล้านละ 100 บาท 
• ที่ดินมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท 
• ที่ดินมูลค่า 100 – 500 ล้านบาท อัตรา 0.05% หรือล้านละ 500 บาท 
• ที่ดินมูลค่า 500 – 1,000 ล้านบาท อัตรา 0.07% หรือล้านละ 700 บาท 
• ที่ดินมูลค่ามากว่า 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป อัตรา 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท 

  2. ท่ีดินใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษี 
โดยการจัดเก็บภาษีท่ีอยู่อาศัยจะแบ่งเป็น 3 กรณี คือ  
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2.1 ที่อยู่อาศัยหลังหลัก(กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่          

                      ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  จะต้องเสียภาษีที่ดิน ดังนี้        
• บ้านหลังหลักพร้อมที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ยกเว้นภาษี 
• บ้านหลังหลักพร้อมที่ดินมูลค่า 50 - 70 ล้านบาท อัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท 
• บ้านหลังหลักพร้อมที่ดินมูลค่า 75 – 100 ล้านบาท อัตรา 0.05% หรือล้านละ 500 บาท 
• บ้านหลังหลักพร้อมที่ดินมูลค่ามากว่า 100 ล้านขึ้นไป อัตรา 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท 

2.2 ที่อยู่อาศัยหลังหลัก(กรณีสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยูในทะเบียนบ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  จะต้องเสียภาษีที่ดิน ดังนี้ 

• มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ยกเว้นภาษี 
• มูลค่า 10 - 50 ล้านบาท อัตรา 0.02% หรือล้านละ 200 บาท 
• มูลค่า 50 – 75 ล้านบาท อัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท 
• มูลค่า 75 – 100 ล้านบาท อัตรา 0.05% หรือล้านละ 500 บาท 
• มูลค่ามากกว่า 100 ล้านขึ้นไป อัตรา 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท 

  2.3 ที่อยู่อาศัยหลังอ่ืน(กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจาก    
                    การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม(2.1)และ(2.2)) จะต้องเสียภาษีที่ดิน ดังนี้ 

• มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตรา 0.02% หรือล้านละ 200 บาท 
• มูลค่า 50 – 75 ล้านบาท อัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท 
• มูลค่า 75 – 100 ล้านบาท อัตรา 0.05% หรือล้านละ 500 บาท 
• มูลค่ามากกว่า 100 ล้านขึ้นไป อัตรา 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท 

  3. ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2  
  ของฐานภาษี   

การเก็บภาษีในประเภทนี้จะหมายถึง ที่ดินอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรและการอยู่อาศัย 
เช่น เป็นที่ดินเพ่ือเชิงพาณิชย์ อย่างโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ โรงงาน หอพักรายวัน 
บ้านเช่ารายวัน โดยต้องเสียภาษีตามอัตราต่อไปนี้ 
• ที่ดินมูลค่า 0 – 50 ล้านบาท อัตรา 0.3% หรือล้านละ 3,000 บาท 
• ที่ดินมูลค่า 50 – 200 ล้านบาท อัตรา 0.4% หรือล้านละ 4,000 บาท 
• ที่ดินมูลค่า 200 – 1,000 ล้านบาท อัตรา 0.5% หรือล้านละ 5,000 บาท 
• ที่ดินมูลค่า 1,000 – 5,000 ล้านบาท อัตรา 0.6% หรือล้านละ 6,000 บาท 
• ที่ดินมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาทข้ึนไป อัตรา 0.7% หรือล้านละ 7,000 บาท 

  4. ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 3  
  ของฐานภาษี 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทิ้งไว้เฉยๆ ไม่ได้ใช้ทำเกษตรกรรม ไม่ได้พักอาศัยหรือใช้ประกอบกิจการใดๆ  
จะถูกจัดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสียภาษีแพงที่สุด คือ 
• ที่ดินมูลค่า 0 – 50 ล้านบาท อัตรา 0.3% หรือล้านละ 3,000 บาท 
• ที่ดินมูลค่า 50 – 200 ล้านบาท อัตรา 0.4% หรือล้านละ 4,000 บาท 
• ที่ดินมูลค่า 200 – 1,000 ล้านบาท อัตรา 0.5% หรือล้านละ 5,000 บาท 
• ที่ดินมูลค่า 1,000 – 5,000 ล้านบาท อัตรา 0.6% หรือล้านละ 6,000 บาท 
• ที่ดินมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตรา 0.7% หรือล้านละ 7,000 บาท 
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แม้ว่าที่ดินรกร้างจะเสียภาษีเท่ากับท่ีดินใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แต่หากเจ้าของท่ีดินปล่อยรกร้าง 

ไว้นานติดต่อกัน 3 ปี เม่ือไปเสียภาษีในปีที่ 4 จะถูกเก็บเพิ่มอีก 0.3% และจะเพ่ิมอัตราภาษีอีก 0.3% ในทุก ๆ 3 ปี
ที่ปล่อยที่ดินทิ้งไว้โดยไม่นำมาทำประโยชน์อะไร แต่โดยรวมทั้งหมดแล้วจะเก็บภาษีได้ไม่เกิน 3% ซึ่งเป็นเพดานสูงสุด 

ไม่ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก 
สร้างต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้  

1) ไม่ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน (เงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน) 
2) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า 15  

วัน (ชำระภาษีหลังเดือนเมษายน แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10) 
3) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชำระภาษีภายในกำหนดของ  หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ย 

ปรับร้อยละ 20) 
4) ครบกำหนด 15 วัน ไม่มาชำระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละละ 40 ของภาษีค้างชำระ แจ้ง 

ลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้ สำนักงานที่ดินภายในเดือนมิถุนายน 
5) ยึด อายัด เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ดังนี้   
☺ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   
☺ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   
☺ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน

อาคารหรือ  พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
☺ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ   

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
☺ ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ 
☺ ค่าใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
            1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาต 
            2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
            3.  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการพิจารณาออกใบอนุญาต 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
            1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
            2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 
          3. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
          4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทน 
          5. สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

6. หนังสือมอบอำนาจ 
                ***ต่อใบอนุญาตทุกปี  และชำระภาษีปีละครั้ง ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน   
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การจดทะเบียนพาณิชย์ 
กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์    

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

 7. ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

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

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

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

 

    กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  เลขที่ 99  หมู่ที่  15  ตำบลหลุ่งตะเคียน  อำเภอ
ห้ วยแถลง  จั งห วัดนครราชสี มา  โทรศั พท์  0 -4493 -8864 ต่ อ  15  หรือสามารถดู รายละเอียด ได้ที่  
www.lungtakian.go.th 
            
                

 
 

  กองคลัง  อบต.หลุ่งตะเคียน                                                                                                                                                                    
โทรศัพท์   044-938864 ต่อ 15 

 
 
 

 
 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://mblog.manager.co.th/uploads/247/images/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg&imgrefurl=http://www.poodeknaew.com/&usg=__HEmh63DO61jvb5cMi-Yo7yLi8RA=&h=418&w=500&sz=67&hl=th&start=3&tbnid=L6YlNQPZn5qX0M:&tbnh=109&tbnw=130&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&hl=th&sa=G
http://www.lungtakian.go.th/

