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กองคลัง 

เทศบาลตําบลบ�านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 



คํานํา 
 
   เทศบาลตําบลบ�านกลาง  โดยกองคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารการเงินการคลัง
ท�องถิ่น  ซึ่งมีหน�าท่ีในการจัดเก็บรายได�  ประกอบด�วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท�องท่ี  
ภาษีป)าย  และค*าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพ่ือนํา
รายได�มาพัฒนาท�องถิ่นในด�านต*าง ๆ ได�อย*างครอบคลุม ท่ัวถึงและเกิดประโยชน8สูงสุดต*อ
ประชาชน    
   เทศบาลตําบลบ�านกลาง  จึงได�ดําเนินการจัดทําคู*มือระเบียบ กฎหมาย
พระราชบัญญัติเก่ียวด�วยการจัดเก็บรายได�ของท�องถิ่น  เพ่ือประชาสัมพันธ8ให�ประชาชนมีความรู�  
ความเข�าใจในแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ8ท่ีถูกต�อง และหวังเป>นอย*างย่ิงว*า คู*มือ
ฉบับน้ีคงเป>นประโยชน8สําหรับผู�มาเสียภาษีเป>นอย*างดี  
 
           กองคลัง 
          เทศบาลตําบลบ�านกลาง 
                  กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีป)าย 
ภาษีบํารุงท�องท่ี 
ค*าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 
  เร่ือง  กิจการท่ีเป>นอันตรายต*อสุขภาพ 
  เร่ือง  สถานท่ีจําหน*ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
การจดทะเบียนพาณิชย8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ. 2475                                                    
แก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2543 

 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสร�างอย*างอ่ืนกับท่ีดินท่ี
ใช�ต*อเน่ืองกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร�าง 
 
1. ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   
  ผู�ท่ีเป>นเจ�าของทรัพย8สินโรงเรือน ส่ิงปลูกสร�าง เช*น ตึก อาคาร หรือส่ิงปลูกสร�างอย*างอ่ืน 
ซึ่งใช�ประโยชน8เป>นสถานประกอบการพาณิชย8เพ่ือหารายได� หรือให�เช*าใช�เป>นท่ีทําการค�าขาย 
 
2. ทรัพย8สินท่ีต�องเสียภาษีโรงเรือนท่ีดิน  
  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร�างท่ีใช�ประโยชน8ทําการค�าขายหรือท่ีเก็บสินค�าหรือประกอบกิจการ
อ่ืน เพ่ือหารายได� หรือให�เช*าใช�เป>นท่ีทําการค�าขายท่ีอยู*ในข*ายต�องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เช*น 
หอพัก ร�านค�า อาคารตึกแถวให�เช*า บริษัท ห�างสรรพสินค�า ธนาคาร คลินิก โรงพยาบาล ฯลฯ   
 
3. กําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบเสียภาษี  
  เจ�าของทรัพย8สินมีหน�าท่ีต�องย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน
กุมภาพันธ8ของทุกปI 
  หากผู�ใดไม*ย่ืนแบบพิมพ8แสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พนักงานเจ�าหน�าท่ีมี
อํานาจดําเนินการประเมินย�อนหลังได�ไม*เกิน 10 ปI หรือย่ืนแบบพิมพ8ไม*ถูกต�องตามความจริง
หรือไม*บริบูรณ8ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจดําเนินการประเมินย�อนหลังได�ไม*เกิน 5  
 
4. ค*าภาษี คือ ผู�รับประเมินชําระภาษีปIละคร้ังตามค*ารายปI ในอัตราภาษีร�อยละ 12.5 ของค*า
รายปI (ค*าภาษี = ค*ารายปI × 12.5%) 
 
5. การคํานวณ การประเมินค*ารายปIและอัตราภาษี คือ ค*ารายปIของทรัพย8สินท่ีสมควรให�เช*าได�
ในปIหน่ึงๆ กรณีให�เช*าให�ถือว*าค*าเช*าคือค*ารายปI และนํามาคํานวณค*าภาษีในอัตราร�อยละ 12.5 
ของค*ารายปI เช*น บ�านให�เช*าในอัตราค*าเช*าเดือนละ 1,000 บาท ค*ารายปI คือ 12,000 บาท 
(1,000 บาท × 12 เดือน) ค*าภาษีจะเท*ากับ 1,500 บาท (12,000 บาท x 12.5%) 
 



6. ลดค*ารายปI คือ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร�างฯ ถูกร้ือถอนทําลายโดยประการอ่ืน  ให�ลดยอดค*า
รายปIตามส*วนท่ีถูกทําลายตลอดเวลาท่ียังมิได�ทําขึ้นหรือยังใช�ไม*ได� และโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร�าง
ท่ีทําขึ้นระหว*างปIถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและสําเร็จจนควรอยู*ได�แล�ว  เป>นเกณฑ8คํานวณค*ารายปI 
 
7. ระยะเวลาการชําระค*าภาษี 
 เม่ือเจ�าของทรัพย8สินได�รับแจ�งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แล�วต�องไปชําระค*าภาษีภายใน 
30 วัน นับแต*วันถัดจากท่ีได�รับแจ�งการประเมิน  
8. การไม*ชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา จะต�องเสียภาษีเพ่ิม ดังน้ี 
  1. ถ�าชําระไม*เกิน 1 เดือน นับแต*วันท่ีพ�นกําหนดให�เพ่ิมร�อยละ 2.5 ของค*าภาษีค�าง 
  2. ถ�าเกิน 1 เดือน แต*ไม*เกิน 2 เดือน นับแต*วันท่ีพ�นกําหนดให�เพ่ิมร�อยละ 5 ของค*าภาษี
ค�าง 
  3. ถ�าเกิน 2 เดือน แต*ไม*เกิน 3 เดือน นับแต*วันท่ีพ�นกําหนดให�เพ่ิมร�อยละ 7.5 ของค*า
ภาษีค�าง 
  4. ถ�าเกิน 3 เดือน แต*ไม*เกิน 4 เดือน นับแต*วันท่ีพ�นกําหนดให�เพ่ิมร�อยละ 10 ของค*า
ภาษีค�าง 
  ถ�ามิได�มีการชําระค*าภาษีและเงินเพ่ิมภายใน 4 เดือน ให�ผู�บริหารท�องถิ่นมีอํานาจออก
คําส่ังเป>นหนังสือให�ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย8สินของผู�ซึ่งค�างชําระภาษี  เพ่ือนําเงินมา
ชําระเป>นค*าภาษี เงินเพ่ิม ค*าธรรมเนียมและค*าใช�จ*ายโดยมิต�องขอให�ศาลส่ังหรือออกหมายยึด  
 
9. การผ*อนชําระค*าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน คือ การขอผ*อนชําระค*าภาษีท่ีมีวงเงินตั้งแต* 9,000 
บาท ขึ้นไป  โดยแจ�งความจํานงขอผ*อนชําระเป>นหนังสือต*อพนักงานเก็บภาษี ภายในกําหนด 30 
วันนับแต*วันถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน โดยแบ*งออกเป>น 3 งวด เท*า ๆ กัน (งวดละ 30 
วัน) และหากไม*ชําระภาษีงวดใดงวดหน่ึงภายในกําหนดเวลาให�หมดสิทธิท่ีจะขอผ*อนชําระสําหรับ
งวดท่ียังไม*ได�ชําระ 
 
10. การอุทธรณ8การประเมินภาษี  
  เม่ือผู�เสียภาษีได�รับแจ�งการประเมินแล�ว  ไม*พอใจในการประเมินของพนักงานเจ�าหน�าท่ี  
โดยเห็นว*าค*าภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม*ถูกต�อง ก็มีสิทธิย่ืนอุทธรณ8ได�โดยย่ืนอุทธรณ8ตามแบบท่ี
กําหนด (ภรด.9)  ภายใน 15 วัน นับแต*วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน และเม่ือได�รับแจ�งผลการช้ี
ขาดแล�วยังไม*เป>นท่ีพอใจก็มีสิทธินําเร่ืองร�องต*อศาลได�ภายใน 30 วัน นับแต*วันท่ีได�รับแจ�งความ
ให�ทราบคําช้ีขาด 
 
 
 



11. บทกําหนดโทษ  
  1. ผู�ใดละเลยไม*แสดงข�อความในแบบพิมพ8เพ่ือแจ�งรายการทรัพย8สินตามความเป>นจริง  
ตามความรู�เห็นของตนให�ครบถ�วนและรับรองความถูกต�องของข�อความดังกล*าวพร�อมท้ังลงวันท่ี  
เดือน  ปI  และลงลายมือช่ือของตนกํากับไว�  เว�นแต*จะเป>นด�วยเหตุสุดวิสัย  ต�องระวางโทษปรับ
ไม*เกิน  200  บาท 
  2.  ผู�ใดละเลยไม*ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ�าหน�าท่ี  ไม*แจ�งรายการเพ่ิมเติม
รายละเอียดย่ิงขึ้น  เม่ือเรียกร�องไม*นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม*ตอบคําถามเม่ือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีซักถาม  หรือไม*มาตอบคําถามเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีซักถามผู�รับประเมินในเร่ืองใบแจ�ง
รายการ  ต�องระวางโทษปรับไม*เกิน  500  บาท 
  3.  ผู�ใดย่ืนข�อความเท็จ  หรือให�ถ�อยคําเท็จ  หรือตอบคําถามด�วยคําอันเป>นเท็จ  หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียงหรือจัดหาทางให�ผู�อ่ืนหลีกเล่ียงการคํานวณค*ารายปIแห*ง
ทรัพย8สินของตนตามท่ีควรก็ดี  หรือโดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย  โดยฉ�อโกงโดยอุบาย  โดย
วิธีการอย*างหน่ึงอย*างใดท้ังส้ินท่ีจะหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการคํานวณค*ารายปIแห*ง
ทรัพย8สินของตนตามท่ีควรก็ดี  ต�องระวางโทษจําคุกไม*เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม*เกิน  500  
บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
12. หลักฐานท่ีต�องนําไป 
 - สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
 - บัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ�าน 
 - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผู�อ่ืนมาย่ืนแบบ ภ.ร.ด. แทน) 
 - ทะเบียนการค�า ทะเบียนพาณิชย8 ทะเบียนภาษีมูลค*าเพ่ิม ใบอนุญาตปลูกสร�างอาคาร 
 - ใบเสร็จรับเงินปIท่ีผ*านมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการค�า หนังสือ
รับรองห�างหุ�นส*วน/บริษัท หรืองบดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการ
อุทธรณ/ 

ต�องชําระเงิน
ตาม 

ใบแจ�ง

 

เจ�าหน�าที่ตรวจสอบแบบ
ประเมินค�าภาษี 

ผู�เสียภาษีรับ
แจ�งการ 
ประเมิน 

ย่ืนอุทธรณ/ภายใน 
15 วัน 

นับแต�วันท่ีได�รับ
ชําระเงินภายใน 30 วัน 
นับแต�วันถัดจากวันท่ี

ชําระเงินเกิน 
30 วัน 

นับแต�วันท่ีได�รับ

จบ ต�องเสียเงิน
เพ่ิม

ผลการ
อุทธรณ/ 

ชําระเงินตาม
ใบแจ�ง ชําระเงินตามใบ

ย่ืนฟ'องคดีภายใน 
30 วัน 

นับแต�วันท่ีได�รับคํา จบ

ไม�
พอใจ 

พอใจ 

ไม�เกิน 
30 วัน 

เกิน 30 
วัน 

ไม�
พอใ

พอใจ 

ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 
ผู�เสียภาษีย่ืนแบบ ภายในวันท่ี  2  มกราคม – 28  กุมภาพันธ8  ของทุกปI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เดือนท่ี 1 ปรับ 2.5% 
เดือนท่ี 2 ปรับ 5% 
เดือนท่ี 3 ปรับ 7.5% 
เดือนท่ี 4 ปรับ 10%   



 
 
ตัวอย*างทรัพย8สินท่ีต�องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาษีป'าย 
(พระราชบัญญัติภาษีป'าย  พ.ศ. 2510 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)                 

พ.ศ. 2534) 
 
1. ป)ายท่ีต�องเสียภาษี 
  ภาษีท่ีจัดเก็บจากป)ายแสดงช่ือ ย่ีห�อ หรือเคร่ืองหมายทีใช�ในการประกอบการค�า หรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได� หรือโฆษณาการค�า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได�ไม*ว*าจะแสดง
หรือโฆษณาไว�ท่ีวัตถุใด ๆ ด�วยอักษรภาพหรือเคร่ืองหมายท่ีเขียนแกะสลัก จารึกหรือทําให�ปรากฏ
ด�วยวิธีอ่ืน  
 
2. ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีป)าย   
  เจ�าของป)ายหรือผู�ครอบครองป)าย ในกรณีไม*มีผู�ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป)าย หรือเม่ือ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีไม*อาจหาตัวเจ�าของป)ายน้ันได�  ให�ถือว*าผู�ครอบครองป)ายน้ันเป>นผู�มีหน�าท่ีเสีย
ภาษีป)ายน้ัน  หรือถ�าไม*อาจหาตัวผู�ครอบครองป)ายน้ันได� ให�ถือว*าเจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคาร 
หรือท่ีดินป)ายน้ันติดตั้งหรือแสดงอยู*เป>นผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีป)ายตามลําดับ 
 
3. กําหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป)าย  
  - เจ�าของป)ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป)าย  (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปI 
  - ในกรณีท่ีติดตั้งหรือแสดงป)ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป)ายใหม*แทน
ป)ายเดิม   หรือเปล่ียนแปลงแก�ไขป)ายอันเป>นเหตุให�ต�องเสียภาษีป)ายเพ่ิมขึ้น ให�เจ�าของป)ายย่ืน
แบบแสดงรายการภาษีป)ายภายใน 15 วัน นับแต*วันติดตั้งหรือแสดงป)าย หรือนับแต*วัน
เปล่ียนแปลงแก�ไขแล�วแต*กรณี 
  - หากไม*ได�ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป)ายหรือย่ืนแบบแสดงรายการไม*ถูกต�อง ให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีมีอํานาจแจ�งการประเมินย�อนหลังได�ไม*เกินห�าปIนับแต*วันท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งการ
ประเมิน 
 
4. อัตราภาษีป)าย 
  1. ป)ายท่ีมีอักษรไทยล�วน คิดอัตราภาษี 3 บาท ต*อ 500 ตร.ซม.  
  2. ป)ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต*างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเคร่ืองหมายอ่ืน  
คิดอัตราภาษี 20 บาท ต*อ 500 ตร.ซม. 
  3. ป)าย (ก) ท่ีไม*มีอักษรไทย ไม*ว*าจะมีภาพและหรือเคร่ืองหมายใด ๆ  
          (ข) ป)ายท่ีมีอักษรไทยท้ังหมด หรือบางส*วนอยู*ใต�และหรืออยู*ต่ํากว*าอักษรต*างประเทศ  
คิดอัตราภาษี 40 บาท ต*อ 500 ตร.ซม. 
  4. ป)ายใดเม่ือคํานวณภาษีได�ต่ํากว*า 200 บาท ให�เสียภาษีป)ายละ 200 บาท 



5. การคํานวณพ้ืนท่ีป)าย คือ คํานวณพ้ืนท่ีเป>นตารางเซนติเมตร   
   - ป)ายท่ีมีขอบเขตกําหนดได� ส*วนกว�างท่ีสุด (ซม.)  X  ส*วนยาวท่ีสุดของขอบเขตป)าย 
(ซม.) 
   - ป)ายท่ีไม*มีขอบเขตกําหนดได� ให�ถือตัวอักษร  ภาพ  หรือเคร่ืองหมายท่ีอยู*ริมสุดเป>น
ขอบเขตเพ่ือกําหนด  ส*วนกว�างท่ีสุด (ซม.) X ยาวท่ีสุด (ซม.)   
 
6. การคํานวณภาษีป)าย คือ ให�คํานวณโดยนําพ้ืนท่ีป)ายคูณด�วยอัตราภาษีป)าย เช*น ป)ายท่ีต�องเสีย
ภาษีมีขนาดกว�าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. ลักษณะป)ายเป>นป)ายประเภทท่ี  2  (อัตรา ๒๐ บาท 
ต*อ 500 ตร.ซม.) คํานวณภาษีป)าย ดังน้ี 100 X 100 = พ้ืนท่ีป)าย 10,000 ตร.ซม. หารด�วย 
500 ตร.ซม. X  20 บาท =  400 บาท 
 
7. การชําระภาษี 
-   ให�เจ�าของป)ายชําระภาษีป)ายภายใน 15 วัน นับแต*วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน 
 -   ป)ายท่ีเร่ิมติดตั้ง หรือแสดงในปIแรกให�เสียภาษีป)าย ภายใน 15 วัน ตั้งแต*วันท่ีติดตั้ง 
จนถึงงวดสุดท�ายของปI (คิดภาษีป)ายเป>นรายงวด งวดละ 3 เดือน) 
  งวด 1  มกราคม  –  มีนาคม       =  100 % 
   งวด 2  เมษายน  –   มิถุนายน =   75 %  
  งวด 3  กรกฎาคม –  กันยายน  =   50 % 
  งวด 4  ตุลาคม –   ธันวาคม   =   25 % 
 
8. การไม*ชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา 
 -   ไม*ชําระภาษีป)ายภายในเวลาท่ีกําหนด  ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 2 ต*อเดือนของค*าภาษี
ป)าย 
  กรณีเป>นภาษีป)ายค�างชําระ ให�ผู�บริหารท�องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเป>นหนังสือให�ยึดหรือ
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย8สินของผู�เสียภาษีป)ายท่ีค�างชําระ  เพ่ือนําเงินมาชําระค*าภาษีป)าย  
ค*าธรรมเนียม  และค*าใช�จ*ายโดยมิได�ต�องขอให�ศาลส่ังหรือออกหมายยึด  ท้ังน้ี  ตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 
 
9.  การผ*อนชําระภาษีป)าย คือ ถ�าภาษีป)ายท่ีต�องชําระมีจํานวนตั้งแต*  3,000  บาทขึ้นไป  ผู�มี
หน�าท่ีเสียภาษีป)ายจะขอผ*อนชําระเป>น  3  งวด  งวดละเท*า ๆ กันก็ได�  โดยแจ�งความจํานงเป>น
หนังสือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทราบก*อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี (ภายใน  15  วันนับแต*วันท่ี
ได�รับแจ�งการประเมิน) และหากไม*ชําระภาษีป)ายงวดหน่ึงงวดใดภายในกําหนดเวลา  ให�หมดสิทธิ
ท่ีจะขอผ*อนชําระภาษีสําหรับงวดท่ียังไม*ได�ชําระ 
 



10. เงินเพ่ิมและบทกําหนดโทษ 
-   ไม*ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป)ายภายในกําหนด ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 10 ของค*าภาษี 
 -   ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป)ายไม*ถูกต�อง ทําให�จํานวนเงินท่ีจะต�องเสียภาษีป)ายลด
น�อยลงให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 10  ของค*าภาษีป)ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
 - ผู�ใดจงใจไม*ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป)าย  ต�องระวางโทษปรับตั้งแต*  5,000  บาท ถึง 
50,000  บาท 
 - ผู�ใดโดยรู�หรือจงใจแจ�งความเท็จ  ให�ถ�อยคําเท็จ  หรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีป)ายต�อง
ระวางโทษจําคุกไม*เกิน  1  ปI  หรือปรับตั้งแต*  5,000  บาท ถึง  50,000  บาท  หรือท้ังจํา  
ท้ังปรับ 
  - ผู�ใดไม*แจ�งรับโอนป)าย  หรือไม*แสดงรายการเสียภาษีป)ายไว�  ณ  ท่ีเป[ดเผยในสถานท่ี
ประกอบกิจการ  ต�องระวางโทษปรับตั้งแต*  1,000  บาท ถึง 10,000  บาท 
 
11.  การอุทธรณ8การประเมิน  
  เม่ือผู�เสียภาษีได�รับแจ�งการประเมิน (ภป.3)  แล�วเห็นว*าการประเมินน้ันไม*ถูกต�อง  มีสิทธิ
อุทธรณ8การประเมินต*อผู�บริหารท�องถิ่น  หรือผู�ได�รับมอบหมาย  โดยต�องย่ืนอุทธรณ8ภายใน  30  
วัน  นับแต*วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน 
  ผู�อุทธรณ8มีสิทธิอุทธรณ8คําวินิจฉัยของผู�บริหารท�องถิ่นต*อศาลภายใน  30  วัน  นับแต*วัน
รับแจ�งคําวินิจฉัยอุทธรณ8 
 
12. เอกสารหลักฐานท่ีนํามาใช�ประกอบการเสียภาษีป)าย 
  1. สําเนาทะเบียนบ�านและบัตรประจําตัวประชาชน 
  2. สําเนาหนังสือรับรองสํานักทะเบียนหุ�นส*วนบริษัท 
  3. รายละเอียดเก่ียวกับป)าย ท้ังลักษณะข�อความ ภาพขนาดรูปร*าง และรูปตัวของป)าย 
(ถ�ามี) 
  4. ใบอนุญาตติดตั้งป)าย สถานท่ีติดตั้งหรือแสดงป)าย 
  5. หนังสือมอบอํานาจพร�อมติดอากร (กรณีมอบอํานาจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการเสียภาษีป)าย 
ผู�เสียภาษีย่ืนแบบ  ภายในวันท่ี  2  มกราคม – 31  มีนาคม  ของทุกปI 

เจ�าหน�าท่ีรับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1) 

 

แจ�งการประเมินค�าภาษี 
(ภ.ป.3) 

ผู�เสียภาษีรับแจ�ง 
 การประเมิน (ภ.ป.

)

ชําระเงินภายใน 15 วัน 
นับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง 

ชําระเงินเกิน 15 วัน 
นับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง 

จบ ต�องเสียเงินเพ่ิม 
ร�อยละ 2  ต�อเดือน 

ย่ืนอุทธรณ/ 
ภายใน  30  วัน 

นับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง 

ผลการอุทธรณ/ 

ชําระเงิน 

จบ 

ให�ย่ืนฟ'องศาล 

ปฏิบัติตามคําส่ังศาล 

จบ 

พอใจ ไม�พอใจ 

พอใจ ไม�พอใจ 



ตัวอย*างป)ายท่ีต�องเสียภาษี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
         ป)ายสติ๊กเกอร8ติดกระจก 
 
 
 
 
 
    
   
              ป)ายผ�าใบแขวนหน�าร�าน    
 
 
 
 
 
 
 
ป)ายขาตั้ง ธงญี่ปุ]นหรือป)ายล�อเล่ือน 
มี 2 ด�าน คิดเป>น 2 ป)าย 
 
 



ตัวอย*าง ป)ายประเภท 1-3 
1. ป)ายท่ีมีอักษรไทยล�วน คิดอัตราภาษี 3 บาท ต*อ 500 ตร.ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ป)ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต*างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเคร่ืองหมายอ่ืน  
   คิดอัตราภาษี 20 บาท ต*อ 500 ตร.ซม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ป)าย (ก) ท่ีไม*มีอักษรไทย ไม*ว*าจะมีภาพและหรือเคร่ืองหมายใด ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ป)าย (ข) ป)ายท่ีมีอักษรไทยท้ังหมด หรือบางส*วนอยู*ใต�และหรืออยู*ต่ํากว*าอักษรต*างประเทศ  
คิดอัตราภาษี 40 บาท ต*อ 500 ตร.ซม.  
 
 
 



ภาษีบํารุงท�องท่ี 
(พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี  พ.ศ. 2508  แก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  3       

พ.ศ. 2543) 
      
1. ท่ีดินท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี 
 ได�แก*ท่ีดินท่ีเป>นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม*ว*าจะเป>นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งมี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินต�องเสียภาษีท�องท่ี  ได�แก* พ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีเป>นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด�วย  โดยไม*เป>น
ท่ีดินท่ีเจ�าของท่ีดินได�รับการยกเว�นภาษีหรืออยู*ในเกณฑ8ลดหย*อน 
 
2. ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ี 
 ผู�ท่ีเป>นเจ�าของท่ีดินในวันท่ี  1  มกราคม ของทุกปI  มีหน�าท่ีเสียภาษีสําหรับปIน้ัน 
 
3. การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบํารุงท�องท่ี 
 - ให�เจ�าของท่ีดินมีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน
เดือนมกราคมของปIแรก ท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน และแบบแสดงรายการท่ีย่ืนไว�นั้นใช�ได�
ทุกปIในรอบระยะเวลา 4 ปI 
  - เจ�าของท่ีดินท่ีได�มีการเปล่ียนแปลงจํานวนเน้ือท่ีดินหรือเป>นผู�ได�รับโอนท่ีดินขึ้นใหม* ต�อง
มาย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินหรือย่ืนคําร�องขอเปล่ียนแปลงจํานวนเน้ือท่ีดินต*อพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแต*วันท่ีได�รับโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 
  - หากเจ�าของท่ีดินซึ่งเป>นผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีไม*ได�ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน ให�
เจ�าพนักงานประเมินมีอํานาจแจ�งการประเมินย�อนหลังได�ไม*เกินสิบปIนับแต*วันท่ีเจ�าพนักงาน
ประเมินได�ทราบว*าเจ�าของท่ีดินไม*ได�ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน 
 
4. หลักฐานท่ีใช�ประกอบ 
 - หลักฐานท่ีแสดงถึงการเป>นเจ�าของท่ีดิน เช*น สําเนาโฉนดท่ีดิน นส.3 หรือ นส.3ก 
 - บัตรประจําตัวประชาชน 
 - ใบเสร็จรับเงินปIท่ีแล�ว (ถ�ามี) 
 - หนังสือมอบอํานาจ  กรณีท่ีให�ผู�อ่ืนมาทําการแทน 
 
5. การคํานวณภาษี 
 คํานวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการการตีราคาปานกลางท่ีดินกําหนดขึ้น
เพ่ือใช�            ในการจัดเก็บภาษีคูณกับเน้ือท่ีอัตราภาษี 
  เน้ือท่ีดิน (ไร*)   =  เน้ือท่ีถือครอง  -  เน้ือท่ีเกณฑ8ลดหย*อน 
  ค*าภาษีต*อไร*     =  ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ท�าย พรบ.ฯ 



6. การชําระภาษีบํารุงท�องท่ี 
 ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีนําเงินมาชําระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปI 
7.  การไม*ชําระภาษีภายในกําหนด  
 ไม*ชําระภาษีบํารุงท�องท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด  ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ  24  ต*อปIของ
จํานวนเงินท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี  เศษของเดือนให�นับเป>นหน่ึงเดือน  และไม*นําเงินเพ่ิมตาม  
ข�อ 1 – ข�อ 4 มารวมคํานวณด�วย 
  กรณีภาษีค�างชําระ  ทรัพย8สินของผู�ต�องรับผิดชําระภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ  อาจถูกยึด  
อายัด  หรือขายทอดตลาด  เพ่ือนําเงินมาชําระภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ  โดยให�นายอําเภอหรือ
นายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังเป>นหนังสือยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดได�  แต*คําส่ังเช*นว*า
น้ันจะออกได�ก็แต*โดยได�รับอนุญาตเป>นหนังสือจากผู�ว*าราชการจังหวัด 
 
8.  เงินเพ่ิมและบทกําหนดโทษ  
  1. ไม*ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด  ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ  10  ของค*า
ภาษีบํารุงท�องท่ีเว�นแต*กรณีท่ีเจ�าของท่ีดินได�ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินก*อนท่ีเจ�าพนักงานประเมิน
จะได�แจ�งให�ทราบถึงการละเว�นน้ัน  ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ  5  ของค*าภาษีบํารุงท�องท่ี 
   2. ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม*ถูกต�องทําให�จํานวนเงินท่ีจะต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี
ลดน�อยลง  ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ  10  ของค*าภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม  เว�นแต*กรณี
เจ�าของท่ีดินได�มาขอแก�ไขแบบแสดงรายการท่ีดินให�ถูกต�องก*อนท่ีเจ�าพนักงานประเมินแจ�งการ
ประเมิน 
   3. ช้ีเขตแจ�งจํานวนเน้ือท่ีดินไม*ถูกต�องต*อเจ�าพนักงานสํารวจ  โดยทําให�จํานวนเงินท่ี
จะต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ีลดน�อยลงให�เสียเงินเพ่ิมอีก  1  เท*า  ของภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีประเมิน
เพ่ิมเติม 
  4. ผู�ใดแจ�งข�อความอันเป>นเท็จ  ให�ถ�อยคําเท็จ  ตอบคําถามด�วยถ�อยคําอันเป>นเท็จ  หรือ
นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบํารุงท�องท่ี  ต�อง
ระวางโทษจําคุกไม*เกิน  6  ปI  หรือปรับไม*เกิน  2,000  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   5. ผู�ใดจงใจไม*มาหรือยอมช้ีเขต  หรือไม*ยอมแจ�งจํานวนเน้ือท่ีดิน  ต�องระวางโทษจําคุกไม*
เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม*เกิน  1,000  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   6. ผู�ใดขัดขวางเจ�าพนักงานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเน้ือท่ีดิน  หรือปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือการเร*งรัด
ภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระหรือขัดขวางเจ�าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน�าท่ี  ต�อง
ระวางโทษจําคุกไม*เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม*เกิน  1,000  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   7. ผู�ใดฝ]าฝ̀นคําส่ังของเจ�าพนักงานซึ่งส่ังให�มาให�ถ�อยคําหรือส*งบัญชีหรือเอกสารมา
ตรวจสอบ  หรือส่ังให�ปฏิบัติการเท*าท่ีจําเป>นเพ่ือประโยชน8ในการเร*งรัดภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ  
หรือไม*มาให�ถ�อยคํา  หรือไม*ส*งเอกสารอันควรแก*เร่ืองมาแสดงตามหนังสือเรียก  ต�องระวางโทษ
จําคุกไม*เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม*เกิน  1,000  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 



9.  การลดหย*อน / การยกเว�น / การลดภาษี  
การลดหย*อนภาษี  มาตรา  22   
  บุคคลธรรมดาซึ่งเป>นเจ�าของท่ีดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงท่ีอยู*ในจังหวัดเดียวกัน  
และใช�ท่ีดินน้ันเป>นท่ีอยู*อาศัยของตน  หรือประกอบกสิกรรมของตน  ให�ลดหย*อนไม*ต�องเสียภาษี
บํารุงท�องท่ีตามเกณฑ8  ดังต*อไปน้ี 
  (1)  เขตองค8การบริหารส*วนจังหวัด  ให�ลดหย*อน  3 – 5 ไร* 
  (2)  เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล  ให�ลดหย*อน  200 – 400  ตารางวา 
  (3)  เขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยาให�ลดหย*อน 50 – 
100 ตารางวา 
  (4)  ท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร  ให�ลดหย*อน  ดังต*อไปน้ี 
   -  ท�องท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน*นมาก  ให�ลดหย*อน  50 – 100 ตารางวา 
   -  ท�องท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน*นปานกลาง  ให�ลดหย*อน  100  ตารางวา  -  1  ไร* 
   -  ท�องท่ีชนบท  ให�ลดหย*อน  3 – 5 ไร* 
  บุคคลธรรมดาหลายคนเป>นเจ�าของท่ีดินร*วมกัน  ให�ได� รับลดหย*อนรวมกัน  ตาม
หลักเกณฑ8ข�างต�นการลดหย*อนให�ลดหย*อนสําหรับท่ีดินในจังหวัดเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการเสียภาษีบํารุงท�องท่ี 
ผู�ย่ืนภาษีย่ืนแบบ ภ.บ.ท.5  ภายในเดือน มกราคม  ของปIแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน (ทุก
รอบ 4 ปI) 
 
การชําระค*าภาษี  ตั้งแต*วันท่ี 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปI  
 

 

เจ�าหน�าท่ีรับแบบแจ�ง

ผู�เสียภาษีได�รับแจ�ง 
การประเมินค�าภาษี 

ชําระเงินภายใน 30 วัน 
นับแต�วันที่ได�รับแจ�ง 

 

ไม�ชําระภายในกําหนด 

จบ เสียเงินเพ่ิม 
ร�อยละ 2 ต�อเดือน 

ย่ืนอุทธรณ/ต�อเจ�าพนักงานประเมิน 
ภายใน  30  วัน  นับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง 

เสนออุทธรณ/
ตามลําดับ 
จนถึง ผวจ

ผลการอุทธรณ/ 

ชําระเงิน 

จบ 

อุทธรณ/คําวินิจฉัยของ ผวจ. 
ต�อศาล  ภายใน  30  วัน 

นับแต�วันที่ได�รับแจ�งคําวินิจฉัย 

พอใจ ไม�พอใจ 

พอใจ ไม�พอใจ 

มีสิทธิอุทธรณ/  



ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เร่ือง  กิจการที่เปCนอันตรายต�อสุขภาพ 

  กิจการท่ีเป>นอันตรายต*อสุขภาพ  หมายถึง  กิจการท่ีมีกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต  
หรือการบริการท่ีอาจก*อให�เกิดของเสียหรือส่ิงท่ีมีผลกระทบต*อสุขภาพอนามัยของผู�ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบกิจการและประชาชนท่ีอาศัยอยู*เคียงข�างได�  ซึ่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 5 และมาตรา 31 ได�กําหนดให�รัฐมนตรีว*าการกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศกิจการท่ีเป>นอันตรายต*อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 
5/2538  เร่ือง  กิจการท่ีเป>นอันตรายต*อสุขภาพ โดยมีอยู* 136 ประเภท เช*น  กิจการเล้ียงสัตว8  
ผลิตอาหารหรือเคร่ืองดื่ม  ผลิต / ชุป / เช่ือมโลหะ  ซ*อมเคร่ืองยนต8 / ซ*อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิคส8  
โรงเล่ือยไม� / โรงงานเฟอร8นิเจอร8  โรงสีข�าว  ขัด / บด / กะเทาะเมล็ดพืช  โรงทอผ�า / แพร / 
ไหม  โรงโม*หิน  ผลิตซีเมนต8  ปูนชนิดต*าง ๆ ผลิต / สะสมนํ้ามันป[โตรเลียมหรือผลิตภัณฑ8กรด 
ด*าง  สารเคมี  รวมท้ังสถานบริการอาบอบนวด  เสริมสวยแต*งผม  หอพัก  ซักอบรีด  คาราโอเกะ  
โรงมหรสพ  และอ่ืน ๆ  เป>นต�น 
  กรณีท่ีผู�ประกอบกิจการขออนุญาตเจ�าพนักงานท�องถิ่นและต�องเสียค*าธรรมเนียม 
  เม่ือมีประกาศกระทรวงกําหนดประเภทของกิจการท่ีเป>นอันตรายต*อสุขภาพแล�ว 
กฎหมายการสาธารณสุข มาตรา 32 กําหนดให�ราชการส*วนท�องถิ่นเป>นผู�กําหนดประเภทกิจการ
ท่ีประสงค8จะควบคุมในเขตท�องถิ่นของตนได�  โดยการออกข�อกําหนดของท�องถิ่นพร�อมกันน้ัน  
อาจกําหนดหลักเกณฑ8มาตรฐานด�านสุขลักษณะท่ีผู�ดําเนินกิจการน้ันต�องปฏิบัติได�ด�วย 
  ดังน้ัน  เทศบาลตําบลบ�านกลาง จึงได�กําหนดเทศบัญญัติ เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป>น
อันตรายต*อสุขภาพ พ.ศ.2554 เพ่ือใช�ในการควบคุมกิจการท่ีเป>นอันตรายต*อสุขภาพในตําบล
บ�านกลาง  โดยมีผลให�ผู�ประกอบกิจการน้ันท่ีทําการค�าต�องขออนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ่น
ก*อนประกอบกิจการ  เม่ือได�รับอนุญาตแล�วต�องเสียค*าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดของเทศบาล
ตําบลบ�านกลาง และใบอนุญาตมีอายุ 1 ปI ซึ่งต�องมีการต*ออายุทุกปI  และต�องดําเนินกิจการให�ถูก
สุขลักษณะตามท่ีกําหนดของเทศบาลตําบลบ�านกลางด�วย   
  บทกําหนดโทษ 
  หากฝ]าฝ̀นไม*มีใบอนุญาตหรือไม*ปฏิบัติตาม  ก็จะมีโทษจําคุกไม*เกิน  6  เดือน  หรือปรับ
ไม*เกิน  10,000  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา  71  และมาตรา  73 
  เอกสารท่ีต�องนํามาประกอบในการขอใบอนุญาต 
  1.  สําเนาทะเบียนบ�าน 
  2.  สําเนาบัตรประชาชน  หรือพาสปอร8ต 
  3.  ใบทะเบียนพาณิชย8หรือหนังสือรับรอง 
  4.  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม*ได�ดําเนินการด�วยตนเอง 
  5.  สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีขอต*ออายุใบอนุญาตฯ) 
  6.  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ 



ขั้นตอนการย่ืนขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ท่ีเป>นอันตรายต*อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (5) ผู�ประกอบการเสียค*าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีราชการส*วนท�องถ่ินกําหนด 
* กรณีไม�ชําระตามระยะเวลาท่ีกาํหนด จะต�องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร�อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค�างชําระ 

(4)  เจ�าพนักงานท�องถ่ิน   
    ออกใบอนุญาต 

(1) ผู�ประกอบการยื่นคําขอพร�อม
หลักฐานตามท่ีระบุในคู*มือประชาชน         
ต*อเจ�าหน�าท่ี  

(2)  เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความถูกต�องของ
คําขอและความถูกต�องครบถ�วนของ
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ�าพนักงานท�องถ่ิน มอบให�เจ�าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด�านสุขลักษณะ 

(4)  เจ�าพนักงานท�องถ่ิน   
    มีคําสั่งไม�อนุญาต 
(พร�อมแจ�งสิทธิอุทธรณ8) 

แนะนําต*อผู�ยื่นคําขอให�แก�ไข 
/แจ�งให�เพ่ิมเติมทันที นับแต*วันท่ีได�
รับคําขอ 

กรณไีม*ถูกต�อง/
ครบถ�วน 

กรณีถูกต�องและครบถ�วน 
กรณีท่ีสามารถแก�ไข/
เพ่ิมเตมิได�ในขณะน้ัน  
ให�แจ�งเพ่ือดําเนินการ 

กรณีท่ีไม*อาจดําเนินการได�ในขณะน้ัน 
ให�บันทึกความบกพร*องและเอกสาร          
ท่ีต�องยื่นเพ่ิมเติม ตามแบบ น.ส 3/1 

(ขยายได�ครั้งละไม*เกิน 7 วัน) 

ภายใน 30 วัน  

ถูกต�องตามหลักเกณฑ8  
ด�านสุขลักษณะ 

ไม*ถูกต�องตามหลักเกณฑ8  
ด�านสุขลักษณะ 

แนะนําให�ปรับปรุง 
ด�านสุขลักษณะ 

ไม*ถูกต�อง 
ตามหลักเกณฑ8ด�านสุขลักษณะ 

เจ�าหน�าท่ีจะปฏิเสธไม*ดําเนินการตามคําขอ  
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได� 

แก
ไขคําขอ/จัดส*งเอกสาร
ตามท่ีระบุในการแจ�ง

ครบถ�วนแล�ว 

กรณีไม�แก
ไขคําขอ/ 
ส*งเอกสารเพ่ิมเติมให�

ครบถ�วน 

ให�เจ�าหน�าท่ีส*งคืนคําขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร�อมแจ�งสิทธิในการอุทธรณ8   
และบันทึกการดําเนินการดังกล*าวไว� 



ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เร่ือง  สถานที่จําหน�ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
  สถานท่ีจําหน*ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร คือ สถานท่ีและการดําเนินการเก่ียวกับ
การจําหน*ายอาหารและสะสมอาหาร เพ่ือให�เป>นไปตามสุขลักษณะท่ีดีของอาหารและเป>นการ
คุ�มครองประโยชน8ของผู�บริโภค 
 กฎหมายกําหนดให�ต�องขออนุญาตต*อเจ�าพนักงานท�องถิ่นก*อนประกอบกิจการ ท่ีอาจก*อ
ผลกระทบต*อสาธารณชนได� เช*น กรณีของตลาดสดสถานท่ีจําหน*ายอาหารและสะสมอาหาร  ถือ
เป>นแหล*งบริโภคท่ีสําคัญของประชาชน หากมีการประกอบการท่ีไม*ถูกสุขลักษณะย*อมอาจมีผล
ต*อการแพร*ระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารได�ง*าย จึงจําเป>นต�องมีการควบคุม โดยการขอ
อนุญาตก*อนประกอบกิจการ ถ�าอนุญาตจึงประกอบการได�  แต*ถ�าไม*อนุญาตก็ไม*มีสิทธ์ิ
ประกอบการและใบอนุญาตมีอายุ 1 ปI ซึ่งต�องมีการต*ออายุทุกปI 
  เทศบาลตําบลบ�านกลาง ได�กําหนดเทศบัญญัติ เร่ือง สถานท่ีจําหน*ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร พ.ศ.2554 เพ่ือปฏิบัติการควบคุมสถานท่ีจําหน*ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
ให�เป>นไปอย*างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกํากับ ดูแล และป)องกันอนามัยส่ิงแวดล�อม
ของตําบล  
  1.  สถานท่ีจําหน*ายอาหาร คือ อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีจัดไว�เพ่ือประกอบ
อาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน*ายให�ผู�ซื้อสามารถบริโภคได�ทันที ท้ังน้ีไม*ว*าจะเป>นการ
จําหน*ายโดยจัดให�มีบริเวณไว�สําหรับการบริโภค ณ ท่ีน้ัน หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม เช*น ร�าน
ขายข�าวแกง กbวยเตี๋ยว ขนมจีน อาหารตามส่ัง สวนอาหาร ภัตตาคาร รวมท้ังร�านขายเคร่ืองดื่ม 
  2.  สถานท่ีสะสมอาหาร คือ อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใดๆ ท่ีไว�สําหรับเก็บอาหารอันมี
สภาพเป>นของสดหรือของแห�งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู�ซื้อต�องนําไปทํา ประกอบหรือ
ปรุงเพ่ือบริโภคภายหลัง เช*น ร�านขายของชํา มินิมาร8ท ซุปเปอร8มาเก็ต   
  โดยกําหนดการขออนุญาต  ดังต*อไปน้ี 
  1.  กําหนดให�ผู�ประสงค8ท่ีจะประกอบกิจการสถานท่ีจําหน*ายอาหารท่ีมีขนาดเกินกว*า  
200  ตารางเมตร  ต�องขออนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ่นก*อนประกอบกิจการ 
  2.  สําหรับสถานท่ีจําหน*ายอาหารและสะสมอาหารท่ีมีขนาดไม*เกิน  200  ตารางเมตร  
ต�องแจ�งให�เจ�าพนักงานท�องถิ่นทราบเพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ�งเม่ือได�แจ�งแล�วจึงสามารถ
ประกอบการได�เลย 
  3.  ผู�ได� รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ�งต�องปฏิบัติให�ถูกหลักสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล�อมตามท่ีกําหนดไว�ในข�อกําหนดของท�องถิ่น  ซึ่งได�แก*  การดูแลสถานท่ี (ห�องครัว  ท่ี
รับประทานอาหาร  ห�องนํ้า)  ให�สะอาดดูแลสุขลักษณะในการเก็บ  ปรุง  ประกอบ  ทําการเก็บ
สะสม  วางจําหน*ายอาหาร  สุขลักษณะส*วนบุคคลของผู�ประกอบการและผู�เสิร8ฟอาหารท่ีต�องไม*
เป>นพาหะของโรคภาชนะอุปกรณ8ท่ีสะอาด  ปลอดภัย  รวมท้ังการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  ดูแล
ทางระบายนํ้า  ซึ่งบางกรณีอาจต�องมีบ*อดักไขมัน  เป>นต�น 



 สําหรับเหตุผลท่ีผู�ได�รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับการแจ�งต�องเสียค*าธรรมเนียมน้ัน  เพราะ
การประกอบกิจการใด ๆ ท่ีเป>นการค�า (แสวงหากําไร)  และการประกอบกิจการน้ันอาจมี
ผลกระทบหรือต�องใช�ทรัพยากรธรรมชาติในท�องถิ่น  พึงจะต�องแบ*งส*วนกําไรจํานวนหน่ึงให�แก*
สาธารณะ  ซึ่งก็คือค*าธรรมเนียมท่ีต�องเสียให�ราชการส*วนท�องถิ่นน่ันเอง ซึ่งกฎหมายสาธารณสุข
ได�บัญญัติไว�ในมาตรา 65 ให�ต�องเสียตามอัตราและในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ของท�องถิ่น 
 
อัตราค*าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ�งจัดตั้งสถานท่ีจําหน*ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหาร 
  1.  มีพ้ืนท่ีไม*เกิน  10  ตารางเมตร  200  บาท 
  2.  มีพ้ืนท่ีเกิน  10 – แต*ไม*เกิน 25 ตารางเมตร  ฉบับละ 400 บาท ต*อปI 
  3.  มีพ้ืนท่ีเกิน  25 – แต*ไม*เกิน 50 ตารางเมตร  ฉบับละ 600 บาท ต*อปI 
  4.  มีพ้ืนท่ีเกิน  50 – แต*ไม*เกิน 150 ตารางเมตร ฉบับละ 800 บาท ต*อปI 
  5.  มีพ้ืนท่ีเกิน 150 ตารางเมตร แต*ไม*เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละ 1,000 บาท 
อัตราค*าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน*ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
  1.  มีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร  แต*ไม*เกิน  300  ตารางเมตร  ฉบับละ 2,000 บาท 
ต*อปI 
  2.  มีพ้ืนท่ีเกิน 300 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท ต*อปI 
เอกสารท่ีต�องนํามาประกอบในการขอใบอนุญาต 
  1.  สําเนาทะเบียนบ�าน 
  2.  สําเนาบัตรประชาชน  หรือพาสปอร8ต 
  3.  ใบทะเบียนพาณิชย8หรือหนังสือรับรอง 
  4.  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม*ได�ดําเนินการด�วยตนเอง) 
  5.  สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีขอต*ออายุใบอนุญาตฯ) 
  6.  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



การจดทะเบียนพาณิชย/ 
(ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย/ พ.ศ.2499) 
1. ผู�มีหน�าท่ีจดทะเบียนพาณิชย8 คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห�างหุ�นส*วนสามัญ) 
หรือนิติบุคคลรวมท้ังนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต*างประเทศท่ีมาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศ
ไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป>นพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย8กําหนด 
2. กิจการท่ีต�องจดทะเบียนพาณิชย8 คือ 
 1. ผู�ประกอบกิจการโรงสีข�าวและโรงเล่ือยท่ีใช�เคร่ืองจักร 
 2. ผู�ประกอบกิจการขายสินค�าไม*ว*าอย*างใดๆ อย*างเดียวหรือหลายอย*าง คิดรวมท้ังส้ินใน
วันหน่ึงขายได�เป>นเงินตั้งแต* 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค�าดังกล*าวไว�เพ่ือขายมีค*ารวมท้ังส้ินเป>นเงิน
ตั้งแต* 500 บาทขึ้นไป 
 3. นายหน�าหรือตัวแทนค�าต*างซึ่งทําการเก่ียวกับสินค�าไม*ว*าอย*างใด ๆ อย*างเดียวหรือ
หลายอย*างก็ตามและสินค�าน้ันมีค*ารวมท้ังส้ินในวันหน่ึงวันใดเป>นเงินตั้งแต* 20 บาทขึ้นไป 
 4. ผู�ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม*ว*าอย*างใด ๆ อย*างเดียวหรือหลาย
อย*างก็ตาม และขายสินค�าท่ีผลิตได� คิดราคารวมท้ังส้ินในวันหน่ึงวันใดเป>นเงินตั้งแต* 20 บาทขึ้น
ไปหรือในวันหน่ึงวันใดมีสินค�าท่ีผลิตได�มีราคารวมท้ังส้ินตั้งแต* 500 บาทขึ้นไป 
5. ผู�ประกอบกิจการขนส*งทางทะเล การขนส*งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต8ประจําทาง การขนส*ง
โดยรถไฟ การขนส*งโดยรถราง การขนส*งโดยรถยนต8ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขาย
ท่ีดิน การให�กู�ยืมเงิน การรับแลกเปล่ียน หรือซื้อขายเงินตราต*างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน 
การธนาคาร การโพยกdวน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม 
6. ขาย ให�เช*า ผลิต หรือรับจ�างผลิต แผ*นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน8 แผ*นวีดิทัศน8 ดีวีดี หรือแผ*นวีดิ
ทัศน8ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง 
7. ขายอัญมณี หรือเคร่ืองประดับซึ่งประดับด�วยอัญมณี 
8. ซื้อขายสินค�าหรือบริการโดยวิธีการใช�ส่ืออิเล็กทรอนิกส8ผ*านระบบเครือข*ายอินเตอร8เน็ต บริการ 
อินเตอร8เน็ต ให�เช*าพ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร8แม*ข*าย บริการเป>นตลอดกลางในการซื้อขายสินค�า
หรือบริการโดยวิธีการใช�ส่ืออิเล็กทรอนิกส8ผ*านระบบเครือข*ายอินเตอร8เน็ต 
9. การให�บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร8เพ่ือใช�อินเตอร8เน็ต 
10. การให�บริการฟeงเพลงและร�องเพลงโดยคาราโอเกะ 
11. การให�บริการเคร่ืองเล*นเกมส8 
12. การให�บริการตู�เพลง 
13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช�าง การค�าปลีก การค�าส*งงาช�างและ
ผลิตภัณฑ8 จากงาช�าง  
4. พาณิชยกิจท่ีได�รับการยกเว�นไม*ต�องจดทะเบียนพาณิชย8 คือ 
 4.1. การค�าเร* การค�าแผงลอย 
 4.2. พาณิชยกิจเพ่ือการบํารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 



 4.3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได�มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 
 4.4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
 4.5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ8 
 4.6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
5. เอกสารท่ีใช�ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย8 
 1. จดทะเบียนพาณิชย8 (ตั้งใหม*) ย่ืนคําขอและมีเอกสาร ดังน้ี 
    - สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�ประกอบพาณิชยกิจ หรือ หุ�นส*วน
ผู�จัดการหรือผู�รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีเป>นนิติบุคคลต*างประเทศ) ซึ่งรับรอง
ความถูกต�องโดยเจ�าของบัตรประจําตัว 
    - หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห�างหุ�นส*วนสามัญหรือคณะบุคคล หรือกิจการร*วมค�า 
     - หนังสือให�ความยินยอมให�ใช�สถานท่ีตั้งสํานักงานแห*งใหญ* 
     - สําเนาทะเบียนบ�านท่ีแสดงให�เห็นว*าผู�ให�ความยินยอมเป>นเจ�าบ�านหรือผู�ขอเลขท่ีบ�าน
หรือสําเนาสัญญาเช*า หรือเอกสารสิทธ์ิอย*างอ่ืนท่ีผู�เป>นเจ�าของกรรมสิทธ์ิเป>นผู�ให�ความยินยอม 
    - แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานใหญ*และสถานท่ีสําคัญบริเวณใกล�เคียงโดยสังเขป 
    - หนังสือมอบอํานาจ (ถ�ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวของผู�รับมอบอํานาจ 
2. จดทะเบียนพาณิชย8 (เปล่ียนแปลง) ย่ืนคําขอและมีเอกสารดังน้ี  
    -  สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�ประกอบพาณิชยกิจ หรือหุ�นส*วนผู�จัดการ
หรือผู�รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีเป>นนิติบุคคลต*างประเทศ) ซึ่งรับรองความ
ถูกต�องโดยเจ�าของบัตรประจําตัว 
   - ใบทะเบียนพาณิชย8  
   - สําเนาหลักฐานท่ีตั้งสํานักงานแห*งใหญ*  
     (ใช�ในกรณีแก�ไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานแห*งใหญ*) เหมือนกรณีตั้งใหม* 
   - สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัวและหรือช่ือสกุล  
     (ใช�กรณีแก�ไขเปล่ียนแปลงช่ือและหรือช่ือสกุล) 
   - หนังสือมอบอํานาจ (ถ�ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวของผู�รับมอบอํานาจ 
 
รายการท่ีต�องย่ืนจดทะเบียนเปล่ียนแปลง มีดังน้ี 
1. เลิกชนิดประกอบกิจการ บางส*วน และ/หรือเพ่ิมใหม* 
2. เปล่ียนช่ือท่ีใช�ในการประกอบกิจการ 
3. ย�ายสํานักงานใหญ* 
4. อ่ืน ๆ เช*น เจ�าของหรือผู�จัดการเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุล 
5. รายการท่ีจดทะเบียนไว�ไม*ตรงตามข�อเท็จจริง 
หมายเหตุ หากต�องการเปล่ียนแปลงรายการใด ให�กรอกรายละเอียดเฉพาะรายการท่ีต�องการ
เปล่ียนแปลงเท*าน้ัน 



3. จดทะเบียนพาณิชย8 (เลิก) ย่ืนคําขอและมีเอกสารดังน้ี  
-  สําเนาบัตรประจําตัวของผู�ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทท่ีย่ืนคําขอแทนหรือหุ�นส*วนผู�จัดการ
หรือผู�รับผิดชอบดําเนินการในประเทศไทย (กรณีเป>นนิติบุคคลต*างประเทศ) ซึ่งรับรองความ
ถูกต�องโดยเจ�าของบัตรประจําตัว 
-  ใบทะเบียนพาณิชย8 
- หนังสือมอบอํานาจ (ถ�ามี) สําเนาบัตรประจําตัวของผู�รับมอบอํานาจ 
- สําเนาใบมรณบัตรของผู�ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก*กรรม) 
- สําเนาหลักฐานแสดงความเป>นทายาทของทายาทผู�ลงช่ือแทนผู�ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก*ก 
6. ค*าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย8  
1. จดทะเบียนพาณิชย8ตั้งใหม* 50 บาท 
2. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน คร้ังละ 20 บาท 
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
4. ขอให�ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย8 ฉบับละ 30 บาท 
5. ขอตรวจเอกสารของผู�ประกอบพาณิชยกิจ คร้ังละ 20 บาท 
6. ขอให�เจ�าหน�าท่ีคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสาร ฉบับละ 30 บาท 
7. กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย8 
 1. จดทะเบียนพาณิชย8ตั้งใหม* ต�องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต*วันเร่ิมประกอบ
กิจการ 
 2. การเปล่ียนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไว�ตาม (1) ต�องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับ
แต*วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 3. เลิกประกอบกิจการ ต�องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต*วันท่ีเลิกประกอบกิจการ 
 4. ใบทะเบียนพาณิชย8สูญหายต�องย่ืนขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต*วันสูญหาย  
8. หน�าท่ีของผู�ประกอบกิจการ 
 1. ต�องขอจดทะเบียนต*อนายทะเบียนภายในกําหนดระยะเวลาดังกล*าวข�างต�น 
 2. ต�องแสดงใบทะเบียนพาณิชย8หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย8ไว� ณ สํานักงานในท่ี
เป[ดเผยและเห็นได�ง*าย 
 3. ต�องจัดให�มีป)ายช่ือท่ีใช�ในการประกอบกิจการไว�หน�าสํานักงานแห*งใหญ*และสํานักงาน
สาขาโดยเป[ดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต*วันท่ีจดทะเบียนพาณิชย8 ป)ายช่ือให�เขียนเป>น
อักษรไทย อ*านง*ายและชัดเจน จะมีอักษรต*างประเทศในป)ายช่ือด�วยก็ได� และจะต�องตรงกับช่ือท่ี
จดทะเบียนไว� หากเป>นสํานักงานสาขาจะต�องมีคําว*า "สาขา" ไว�ด�วย 
 4. ต�องไปให�ข�อเท็จจริงเก่ียวกับรายการจดทะเบียนตามคําส่ังของนายทะเบียน 
 5. ต�องอํานวยความสะดวกแก*นายทะเบียนและพนักงานเจ�าหน�าท่ี ซึ่งเข�าทําการ
ตรวจสอบในสํานักงานของผู�ประกอบกิจการ 



9. บทกําหนดโทษ 
 1. ประกอบกิจการโดยไม*จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม*ยอมให�ถ�อยคํา ไม*ยอมให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีเข�าไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดต�องระวางโทษปรับไม*เกิน 2,000 
บาท กรณีไม*จดทะเบียนอันเป>นความผิดต*อเน่ือง ปรับอีกวันละไม*เกิน 100 บาท จนกว*าจะได�
ปฏิบัติให�เป>นไปตามพระราชบัญญัติ 
 2. ถ�าใบทะเบียนพาณิชย8สูญหายไม*ย่ืนคําร�องขอใบรับแทน หรือไม*แสดงใบทะเบียน
พาณิชย8ไว�ท่ีสํานักงานท่ีเห็นได�ง*าย ไม*จัดทําป)ายช่ือ มีความผิดปรับไม*เกิน 200 บาท และถ�าเป>น
ความผิดต*อเน่ือง ปรับอีกวันละไม*เกิน 20 บาท จนกว*าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 
 3. ผู�ประกอบกิจการซึ่งกระทําการฉ�อโกงประชาชน ปนสินค�าโดยเจตนาทุจริต ปลอม
สินค�า หรือกระทําการทุจริตอ่ืนใดอย*างร�ายแรงในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียน
พาณิชย8 เม่ือถูกส่ังถอนใบทะเบียนพาณิชย8แล�วจะประกอบกิจการต*อไปไม*ได� เว�นแต*
รัฐมนตรีว*าการกระทรวงพาณิชย8จะส่ังให�รับจดทะเบียนพาณิชย8ใหม* 
 4. ผู�ประกอบกิจการท่ีถูกส่ังถอนใบทะเบียนพาณิชย8แล�ว ยังฝ]าฝ̀นประกอบกิจการต*อไป มี
ความผิดต�อง 
ระวางโทษปรับไม*เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือจําคุกไม*เกินหน่ึงปIหรือท้ังปรับท้ังจํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลบ�านกลาง กองคลัง  บริการประชาชน 
รับชําระภาษี  วันจันทร/ – วันศุกร/เวลา  08.30 – 16.30 

น. 
และบริการช�วงพักเท่ียง  เวลา  12.00 – 13.00 น. 
โทร. 053-090721  ต�อ 210 , 212 , 213 , 214 

โทรสาร  053-090721  ต�อ 115 


