คูมือภาษีทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานกลาง

ระเบียบ กฎหมายพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป'าย ภาษีบํารุงทองที่
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการสาธารณสุข
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คํานํา
เทศบาลตําบลบานกลาง โดยกองคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารการเงินการคลัง
ทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่ในการจัดเก็บรายได ประกอบดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีป)าย และค*าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อนํา
รายไดมาพัฒนาทองถิ่นในดานต*าง ๆ ไดอย*างครอบคลุม ทั่วถึงและเกิดประโยชน8สูงสุดต*อ
ประชาชน
เทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดดําเนินการจัดทําคู*มือระเบียบ กฎหมาย
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ8ใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ8ที่ถูกตอง และหวังเป>นอย*างยิ่งว*า คู*มือ
ฉบับนี้คงเป>นประโยชน8สําหรับผูมาเสียภาษีเป>นอย*างดี
กองคลัง
เทศบาลตําบลบานกลาง
กันยายน ๒๕๖๐

สารบัญ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป)าย
ภาษีบํารุงทองที่
ค*าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
เรื่อง กิจการที่เป>นอันตรายต*อสุขภาพ
เรื่อง สถานที่จําหน*ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
การจดทะเบียนพาณิชย8

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอย*างอื่นกับที่ดินที่
ใชต*อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
1. ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผูที่เป>นเจาของทรัพย8สินโรงเรือน สิ่งปลูกสราง เช*น ตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอย*างอื่น
ซึ่งใชประโยชน8เป>นสถานประกอบการพาณิชย8เพื่อหารายได หรือใหเช*าใชเป>นที่ทําการคาขาย
2. ทรัพย8สินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชน8ทําการคาขายหรือที่เก็บสินคาหรือประกอบกิจการ
อื่น เพื่อหารายได หรือใหเช*าใชเป>นที่ทําการคาขายที่อยู*ในข*ายตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เช*น
หอพัก รานคา อาคารตึกแถวใหเช*า บริษัท หางสรรพสินคา ธนาคาร คลินิก โรงพยาบาล ฯลฯ
3. กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบเสียภาษี
เจาของทรัพย8สินมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน
กุมภาพันธ8ของทุกปI
หากผูใดไม*ยื่นแบบพิมพ8แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจดําเนินการประเมินยอนหลังไดไม*เกิน 10 ปI หรือยื่นแบบพิมพ8ไม*ถูกตองตามความจริง
หรือไม*บริบูรณ8ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการประเมินยอนหลังไดไม*เกิน 5
4. ค*าภาษี คือ ผูรับประเมินชําระภาษีปIละครั้งตามค*ารายปI ในอัตราภาษีรอยละ 12.5 ของค*า
รายปI (ค*าภาษี = ค*ารายปI × 12.5%)
5. การคํานวณ การประเมินค*ารายปIและอัตราภาษี คือ ค*ารายปIของทรัพย8สินที่สมควรใหเช*าได
ในปIหนึ่งๆ กรณีใหเช*าใหถือว*าค*าเช*าคือค*ารายปI และนํามาคํานวณค*าภาษีในอัตรารอยละ 12.5
ของค*ารายปI เช*น บานใหเช*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 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางฯ ถูกรื้อถอนทําลายโดยประการอื่น ใหลดยอดค*า
รายปIตามส*วนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังมิไดทําขึ้นหรือยังใชไม*ได และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ที่ทําขึ้นระหว*างปIถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและสําเร็จจนควรอยู*ไดแลว เป>นเกณฑ8คํานวณค*ารายปI
7. ระยะเวลาการชําระค*าภาษี
เมื่อเจาของทรัพย8สินไดรับแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แลวตองไปชําระค*าภาษีภายใน
30 วัน นับแต*วันถัดจากที่ไดรับแจงการประเมิน
8. การไม*ชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลา จะตองเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้
1. ถาชําระไม*เกิน 1 เดือน นับแต*วันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของค*าภาษีคาง
2. ถาเกิน 1 เดือน แต*ไม*เกิน 2 เดือน นับแต*วันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 5 ของค*าภาษี
คาง
3. ถาเกิน 2 เดือน แต*ไม*เกิน 3 เดือน นับแต*วันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 7.5 ของค*า
ภาษีคาง
4. ถาเกิน 3 เดือน แต*ไม*เกิน 4 เดือน นับแต*วันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 10 ของค*า
ภาษีคาง
ถามิไดมีการชําระค*าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออก
คําสั่งเป>นหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย8สินของผูซึ่งคางชําระภาษี เพื่อนําเงินมา
ชําระเป>นค*าภาษี เงินเพิ่ม ค*าธรรมเนียมและค*าใชจ*ายโดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด
9. การผ*อนชําระค*าภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ การขอผ*อนชําระค*าภาษีที่มีวงเงินตั้งแต* 9,000
บาท ขึ้นไป โดยแจงความจํานงขอผ*อนชําระเป>นหนังสือต*อพนักงานเก็บภาษี ภายในกําหนด 30
วันนับแต*วันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน โดยแบ*งออกเป>น 3 งวด เท*า ๆ กัน (งวดละ 30
วัน) และหากไม*ชําระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกําหนดเวลาใหหมดสิทธิที่จะขอผ*อนชําระสําหรับ
งวดที่ยังไม*ไดชําระ
10. การอุทธรณ8การประเมินภาษี
เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว ไม*พอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่
โดยเห็นว*าค*าภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม*ถูกตอง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ8ไดโดยยื่นอุทธรณ8ตามแบบที่
กําหนด (ภรด.9) ภายใน 15 วัน นับแต*วันที่ไดรับแจงการประเมิน และเมื่อไดรับแจงผลการชี้
ขาดแลวยังไม*เป>นที่พอใจก็มีสิทธินําเรื่องรองต*อศาลไดภายใน 30 วัน นับแต*วันที่ไดรับแจงความ
ใหทราบคําชี้ขาด

11. บทกําหนดโทษ
1. ผูใดละเลยไม*แสดงขอความในแบบพิมพ8เพื่อแจงรายการทรัพย8สินตามความเป>นจริง
ตามความรูเห็นของตนใหครบถวนและรับรองความถูกตองของขอความดังกล*าวพรอมทั้งลงวันที่
เดือน ปI และลงลายมือชื่อของตนกํากับไว เวนแต*จะเป>นดวยเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับ
ไม*เกิน 200 บาท
2. ผูใดละเลยไม*ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไม*แจงรายการเพิ่มเติม
รายละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อเรียกรองไม*นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม*ตอบคําถามเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ซักถาม หรือไม*มาตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจง
รายการ ตองระวางโทษปรับไม*เกิน 500 บาท
3. ผูใดยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเป>นเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณค*ารายปIแห*ง
ทรัพย8สินของตนตามที่ควรก็ดี หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงโดยอุบาย โดย
วิธีการอย*างหนึ่งอย*างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค*ารายปIแห*ง
ทรัพย8สินของตนตามที่ควรก็ดี ตองระวางโทษจําคุกไม*เกิน 6 เดือน หรือปรับไม*เกิน 500
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
12. หลักฐานที่ตองนําไป
- สําเนาโฉนดที่ดิน หรือ สัญญาซื้อขายโรงเรือน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผูอื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน)
- ทะเบียนการคา ทะเบียนพาณิชย8 ทะเบียนภาษีมูลค*าเพิ่ม ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร
- ใบเสร็จรับเงินปIที่ผ*านมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการคา หนังสือ
รับรองหางหุนส*วน/บริษัท หรืองบดุล

ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผูเสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ8 ของทุกปI
เจาหนาที่ตรวจสอบแบบ
ประเมินคาภาษี

ไม
พอใจ

พอใจ

ผูเสียภาษีรับ
แจงการ
ประเมิน

ยื่นอุทธรณ/ภายใน
15 วัน
นับแตวันที่ไดรับ

ไมเกิน
30 วัน

ผลการ
อุทธรณ/

ชําระเงินภายใน 30 วัน
นับแตวันถัดจากวันที่

ชําระเงินเกิน
30 วัน
นับแตวันที่ไดรับ

จบ

ตองเสียเงิน
เพิ่ม

เกิน 30
วัน
ตองชําระเงิน
ตาม
ใบแจง

ไม
พอใ
ชําระเงินตาม
ใบแจง
ยื่นฟ'องคดีภายใน
30 วัน
นับแตวันที่ไดรับคํา

ผลการ
อุทธรณ/

พอใจ
ชําระเงินตามใบ

จบ

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

ตัวอย*างทรัพย8สินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีป'าย
(พระราชบัญญัติภาษีป'าย พ.ศ. 2510 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2534)
1. ป)ายที่ตองเสียภาษี
ภาษีที่จัดเก็บจากป)ายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายทีใชในการประกอบการคา หรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดไม*ว*าจะแสดง
หรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏ
ดวยวิธีอื่น
2. ผูมีหนาที่เสียภาษีป)าย
เจาของป)ายหรือผูครอบครองป)าย ในกรณีไม*มีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีป)าย หรือเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ไม*อาจหาตัวเจาของป)ายนั้นได ใหถือว*าผูครอบครองป)ายนั้นเป>นผูมีหนาที่เสีย
ภาษีป)ายนั้น หรือถาไม*อาจหาตัวผูครอบครองป)ายนั้นได ใหถือว*าเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
หรือที่ดินป)ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู*เป>นผูมีหนาที่เสียภาษีป)ายตามลําดับ
3. กําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป)าย
- เจาของป)ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป)าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปI
- ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป)ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป)ายใหม*แทน
ป)ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขป)ายอันเป>นเหตุใหตองเสียภาษีป)ายเพิ่มขึ้น ใหเจาของป)ายยื่น
แบบแสดงรายการภาษี ป) า ยภายใน 15 วั น นั บ แต* วั น ติ ด ตั้ ง หรื อ แสดงป) า ย หรื อ นั บ แต* วั น
เปลี่ยนแปลงแกไขแลวแต*กรณี
- หากไม*ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป)ายหรือยื่นแบบแสดงรายการไม*ถูกตอง ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจแจงการประเมินยอนหลังไดไม*เกินหาปIนับแต*วันที่พนักงานเจาหนาที่แจงการ
ประเมิน
4. อัตราภาษีป)าย
1. ป)ายที่มีอักษรไทยลวน คิดอัตราภาษี 3 บาท ต*อ 500 ตร.ซม.
2. ป)ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต*างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
คิดอัตราภาษี 20 บาท ต*อ 500 ตร.ซม.
3. ป)าย (ก) ที่ไม*มีอักษรไทย ไม*ว*าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ
(ข) ป)ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางส*วนอยู*ใตและหรืออยู*ต่ํากว*าอักษรต*างประเทศ
คิดอัตราภาษี 40 บาท ต*อ 500 ตร.ซม.
4. ป)ายใดเมื่อคํานวณภาษีไดต่ํากว*า 200 บาท ใหเสียภาษีป)ายละ 200 บาท

5. การคํานวณพื้นที่ป)าย คือ คํานวณพื้นที่เป>นตารางเซนติเมตร
- ป)ายที่มีขอบเขตกําหนดได ส*วนกวางที่สุด (ซม.) X ส*วนยาวที่สุดของขอบเขตป)าย
(ซม.)
- ป)ายที่ไม*มีขอบเขตกําหนดได ใหถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู*ริมสุดเป>น
ขอบเขตเพื่อกําหนด ส*วนกวางที่สุด (ซม.) X ยาวที่สุด (ซม.)
6. การคํานวณภาษีป)าย คือ ใหคํานวณโดยนําพื้นที่ป)ายคูณดวยอัตราภาษีป)าย เช*น ป)ายที่ตองเสีย
ภาษีมีขนาดกวาง 100 ซม. ยาว 100 ซม. ลักษณะป)ายเป>นป)ายประเภทที่ 2 (อัตรา ๒๐ บาท
ต*อ 500 ตร.ซม.) คํานวณภาษีป)าย ดังนี้ 100 X 100 = พื้นที่ป)าย 10,000 ตร.ซม. หารดวย
500 ตร.ซม. X 20 บาท = 400 บาท
7. การชําระภาษี
- ใหเจาของป)ายชําระภาษีป)ายภายใน 15 วัน นับแต*วันที่ไดรับแจงการประเมิน
- ป)ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปIแรกใหเสียภาษีป)าย ภายใน 15 วัน ตั้งแต*วันที่ติดตั้ง
จนถึงงวดสุดทายของปI (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)ายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ต*อเดือนของค*าภาษี
ป)าย
กรณีเป>นภาษีป)ายคางชําระ ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป>นหนังสือใหยึดหรือ
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย8สินของผูเสียภาษีป)ายที่คางชําระ เพื่อนําเงินมาชําระค*าภาษีป)าย
ค*าธรรมเนียม และค*าใชจ*ายโดยมิไดตองขอใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด
9. การผ*อนชําระภาษีป)าย คือ ถาภาษีป)ายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแต* 3,000 บาทขึ้นไป ผูมี
หนาที่เสียภาษีป)ายจะขอผ*อนชําระเป>น 3 งวด งวดละเท*า ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเป>น
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบก*อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี (ภายใน 15 วันนับแต*วันที่
ไดรับแจงการประเมิน) และหากไม*ชําระภาษีป)ายงวดหนึ่งงวดใดภายในกําหนดเวลา ใหหมดสิทธิ
ที่จะขอผ*อนชําระภาษีสําหรับงวดที่ยังไม*ไดชําระ

10. เงินเพิ่มและบทกําหนดโทษ
- ไม*ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป)ายภายในกําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของค*าภาษี
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป)ายไม*ถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีป)ายลด
นอยลงใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของค*าภาษีป)ายที่ประเมินเพิ่มเติม
- ผูใดจงใจไม*ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป)าย ตองระวางโทษปรับตั้งแต* 5,000 บาท ถึง
50,000 บาท
- ผูใดโดยรูหรือจงใจแจงความเท็จ ใหถอยคําเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป)ายตอง
ระวางโทษจําคุกไม*เกิน 1 ปI หรือปรับตั้งแต* 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
- ผูใดไม*แจงรับโอนป)าย หรือไม*แสดงรายการเสียภาษีป)ายไว ณ ที่เป[ดเผยในสถานที่
ประกอบกิจการ ตองระวางโทษปรับตั้งแต* 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
11. การอุทธรณ8การประเมิน
เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นว*าการประเมินนั้นไม*ถูกตอง มีสิทธิ
อุทธรณ8การประเมินต*อผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณ8ภายใน 30
วัน นับแต*วันที่ไดรับแจงการประเมิน
ผูอุทธรณ8มีสิทธิอุทธรณ8คําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นต*อศาลภายใน 30 วัน นับแต*วัน
รับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ8
12. เอกสารหลักฐานที่นํามาใชประกอบการเสียภาษีป)าย
1. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาหนังสือรับรองสํานักทะเบียนหุนส*วนบริษัท
3. รายละเอียดเกี่ยวกับป)าย ทั้งลักษณะขอความ ภาพขนาดรูปร*าง และรูปตัวของป)าย
(ถามี)
4. ใบอนุญาตติดตั้งป)าย สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป)าย
5. หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากร (กรณีมอบอํานาจ)

ขั้นตอนการเสียภาษีป)าย
ผูเสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปI

เจาหนาที่รับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1)

แจงการประเมินคาภาษี
(ภ.ป.3)

ผูเสียภาษีรับแจง
การประเมิน (ภ.ป.
)

พอใจ

ชําระเงินภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง

ชําระเงินเกิน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง

จบ

ตองเสียเงินเพิ่ม
รอยละ 2 ตอเดือน

ไมพอใจ
ยื่นอุทธรณ/
ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง

พอใจ
ชําระเงิน

จบ

ผลการอุทธรณ/

ไมพอใจ

ใหยื่นฟ'องศาล

ปฏิบัติตามคําสั่งศาล

จบ

ตัวอย*างป)ายที่ตองเสียภาษี

ป)ายสติ๊กเกอร8ติดกระจก

ป)ายผาใบแขวนหนาราน

ป)ายขาตั้ง ธงญี่ปุ]นหรือป)ายลอเลื่อน
มี 2 ดาน คิดเป>น 2 ป)าย

ตัวอย*าง ป)ายประเภท 1-3
1. ป)ายที่มีอักษรไทยลวน คิดอัตราภาษี 3 บาท ต*อ 500 ตร.ซม.

2. ป)ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต*างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
คิดอัตราภาษี 20 บาท ต*อ 500 ตร.ซม.

3. ป)าย (ก) ที่ไม*มีอักษรไทย ไม*ว*าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ

4. ป)าย (ข) ป)ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางส*วนอยู*ใตและหรืออยู*ต่ํากว*าอักษรต*างประเทศ
คิดอัตราภาษี 40 บาท ต*อ 500 ตร.ซม.

ภาษีบํารุงทองที่
(พระราชบัญญัติภาษีบาํ รุงทองที่ พ.ศ. 2508 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
พ.ศ. 2543)
1. ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ไดแก*ที่ดินที่เป>นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม*ว*าจะเป>นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตองเสียภาษีทองที่ ไดแก* พื้นที่หรือพื้นที่เป>นภูเขาหรือที่มีน้ําดวย โดยไม*เป>น
ที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยู*ในเกณฑ8ลดหย*อน
2. ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ผูที่เป>นเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปI มีหนาที่เสียภาษีสําหรับปIนั้น
3. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่
- ใหเจาของที่ดินมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน
เดือนมกราคมของปIแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน และแบบแสดงรายการที่ยื่นไวนั้นใชได
ทุกปIในรอบระยะเวลา 4 ปI
- เจาของที่ดินที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเป>นผูไดรับโอนที่ดินขึ้นใหม* ตอง
มายื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินต*อพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแต*วันที่ไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
- หากเจาของที่ดินซึ่งเป>นผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ไม*ไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ให
เจาพนักงานประเมินมีอํานาจแจงการประเมินยอนหลังไดไม*เกินสิบปIนับแต*วันที่เจาพนักงาน
ประเมินไดทราบว*าเจาของที่ดินไม*ไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
4. หลักฐานที่ใชประกอบ
- หลักฐานที่แสดงถึงการเป>นเจาของที่ดิน เช*น สําเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3ก
- บัตรประจําตัวประชาชน
- ใบเสร็จรับเงินปIที่แลว (ถามี)
- หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ใหผูอื่นมาทําการแทน
5. การคํานวณภาษี
คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดินกําหนดขึ้น
เพื่อใช
ในการจัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อที่อัตราภาษี
เนื้อที่ดิน (ไร*) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ8ลดหย*อน
ค*าภาษีต*อไร*
= ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ทาย พรบ.ฯ

6. การชําระภาษีบํารุงทองที่
ผูมีหนาที่เสียภาษีนําเงินมาชําระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปI
7. การไม*ชําระภาษีภายในกําหนด
ไม*ชําระภาษีบํา รุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงิ นเพิ่มรอยละ 24 ต*อปIของ
จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเป>นหนึ่งเดือน และไม*นําเงินเพิ่มตาม
ขอ 1 – ขอ 4 มารวมคํานวณดวย
กรณีภาษีคางชําระ ทรัพย8สินของผูตองรับผิดชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ อาจถูกยึด
อายัด หรือขายทอดตลาด เพื่อนําเงินมาชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ โดยใหนายอําเภอหรือ
นายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเป>นหนังสือยึด อายัด หรือขายทอดตลาดได แต*คําสั่งเช*นว*า
นั้นจะออกไดก็แต*โดยไดรับอนุญาตเป>นหนังสือจากผูว*าราชการจังหวัด
8. เงินเพิ่มและบทกําหนดโทษ
1. ไม*ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของค*า
ภาษีบํารุงทองที่เวนแต*กรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก*อนที่เจาพนักงานประเมิน
จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของค*าภาษีบํารุงทองที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม*ถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของค*าภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแต*กรณี
เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองก*อนที่เจาพนักงานประเมินแจงการ
ประเมิน
3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไม*ถูกตองต*อเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่
จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท*า ของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมิน
เพิ่มเติม
4. ผูใดแจงขอความอันเป>นเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเป>นเท็จ หรือ
นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตอง
ระวางโทษจําคุกไม*เกิน 6 ปI หรือปรับไม*เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
5. ผูใดจงใจไม*มาหรือยอมชี้เขต หรือไม*ยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน ตองระวางโทษจําคุกไม*
เกิน 1 เดือน หรือปรับไม*เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
6. ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหนาที่เพื่อการเร*งรัด
ภาษีบํารุงทองที่คางชําระหรือขัดขวางเจาพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตอง
ระวางโทษจําคุกไม*เกิน 1 เดือน หรือปรับไม*เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
7. ผูใดฝ] าฝ` น คํ าสั่ ง ของเจาพนั กงานซึ่ ง สั่ งใหมาใหถอยคํ าหรื อ ส*ง บั ญชี ห รื อเอกสารมา
ตรวจสอบ หรือสั่งใหปฏิบัติการเท*าที่จําเป>นเพื่อประโยชน8ในการเร*งรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ
หรือไม*มาใหถอยคํา หรือไม*ส*งเอกสารอันควรแก*เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษ
จําคุกไม*เกิน 1 เดือน หรือปรับไม*เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

9. การลดหย*อน / การยกเวน / การลดภาษี
การลดหย*อนภาษี มาตรา 22
บุคคลธรรมดาซึ่งเป>นเจาของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยู*ในจังหวัดเดียวกัน
และใชที่ดินนั้นเป>นที่อยู*อาศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหย*อนไม*ตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ตามเกณฑ8 ดังต*อไปนี้
(1) เขตองค8การบริหารส*วนจังหวัด ใหลดหย*อน 3 – 5 ไร*
(2) เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล ใหลดหย*อน 200 – 400 ตารางวา
(3) เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยาใหลดหย*อน 50 –
100 ตารางวา
(4) ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหย*อน ดังต*อไปนี้
- ทองที่ที่มีชุมชนหนาแน*นมาก ใหลดหย*อน 50 – 100 ตารางวา
- ทองที่ที่มีชุมชนหนาแน*นปานกลาง ใหลดหย*อน 100 ตารางวา - 1 ไร*
- ทองที่ชนบท ใหลดหย*อน 3 – 5 ไร*
บุ ค คลธรรมดาหลายคนเป> น เจาของที่ ดิ น ร* ว มกั น ใหไดรั บ ลดหย* อ นรวมกั น ตาม
หลักเกณฑ8ขางตนการลดหย*อนใหลดหย*อนสําหรับที่ดินในจังหวัดเดียวกัน

ขั้นตอนการเสียภาษีบํารุงทองที่
ผูยื่นภาษียื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดือน มกราคม ของปIแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน (ทุก
รอบ 4 ปI)
การชําระค*าภาษี ตั้งแต*วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปI

เจาหนาที่รับแบบแจง

พอใจ

ผูเสียภาษีไดรับแจง
การประเมินคาภาษี

ไมพอใจ
มีสิทธิอุทธรณ/

ยื่นอุทธรณ/ตอเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
ชําระเงินภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง

จบ

ไมชําระภายในกําหนด

เสนออุทธรณ/
ตามลําดับ
จนถึง ผวจ

เสียเงินเพิ่ม
รอยละ 2 ตอเดือน

พอใจ

ชําระเงิน

จบ

ผลการอุทธรณ/

ไมพอใจ

อุทธรณ/คําวินิจฉัยของ ผวจ.
ตอศาล ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เรื่อง กิจการที่เปCนอันตรายตอสุขภาพ
กิจการที่เป>นอันตรายต*อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต
หรือการบริการที่อาจก*อใหเกิดของเสียหรือสิ่งที่มีผลกระทบต*อสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานใน
สถานประกอบกิจการและประชาชนที่อาศัยอยู*เคียงขางได ซึ่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ.2535 มาตรา 5 และมาตรา 31 ไดกํ า หนดใหรั ฐ มนตรี ว* า การกระทรวง
สาธารณสุขออกประกาศกิจการที่เป>นอันตรายต*อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่
5/2538 เรื่อง กิจการที่เป>นอันตรายต*อสุขภาพ โดยมีอยู* 136 ประเภท เช*น กิจการเลี้ยงสัตว8
ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม ผลิต / ชุป / เชื่อมโลหะ ซ*อมเครื่องยนต8 / ซ*อมเครื่องอิเล็กทรอนิคส8
โรงเลื่อยไม / โรงงานเฟอร8นิเจอร8 โรงสีขาว ขัด / บด / กะเทาะเมล็ดพืช โรงทอผา / แพร /
ไหม โรงโม*หิน ผลิตซีเมนต8 ปูนชนิดต*าง ๆ ผลิต / สะสมน้ํามันป[โตรเลียมหรือผลิตภัณฑ8กรด
ด*าง สารเคมี รวมทั้งสถานบริการอาบอบนวด เสริมสวยแต*งผม หอพัก ซักอบรีด คาราโอเกะ
โรงมหรสพ และอื่น ๆ เป>นตน
กรณีที่ผูประกอบกิจการขออนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นและตองเสียค*าธรรมเนียม
เมื่ อ มี ป ระกาศกระทรวงกํ า หนดประเภทของกิ จ การที่ เ ป> น อั น ตรายต* อ สุ ข ภาพแลว
กฎหมายการสาธารณสุข มาตรา 32 กําหนดใหราชการส*วนทองถิ่นเป>นผูกําหนดประเภทกิจการ
ที่ประสงค8จะควบคุมในเขตทองถิ่นของตนได โดยการออกขอกําหนดของทองถิ่นพรอมกันนั้น
อาจกําหนดหลักเกณฑ8มาตรฐานดานสุขลักษณะที่ผูดําเนินกิจการนั้นตองปฏิบัติไดดวย
ดังนั้น เทศบาลตําบลบานกลาง จึงไดกําหนดเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป>น
อันตรายต*อสุขภาพ พ.ศ.2554 เพื่อใชในการควบคุมกิจการที่เป>นอันตรายต*อสุขภาพในตําบล
บานกลาง โดยมีผลใหผูประกอบกิจการนั้นที่ทําการคาตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ก*อนประกอบกิจการ เมื่อไดรับอนุญาตแลวตองเสียค*าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดของเทศบาล
ตําบลบานกลาง และใบอนุญาตมีอายุ 1 ปI ซึ่งตองมีการต*ออายุทุกปI และตองดําเนินกิจการใหถูก
สุขลักษณะตามที่กําหนดของเทศบาลตําบลบานกลางดวย
บทกําหนดโทษ
หากฝ]าฝ`นไม*มีใบอนุญาตหรือไม*ปฏิบัติตาม ก็จะมีโทษจําคุกไม*เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม*เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 71 และมาตรา 73
เอกสารที่ตองนํามาประกอบในการขอใบอนุญาต
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร8ต
3. ใบทะเบียนพาณิชย8หรือหนังสือรับรอง
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม*ไดดําเนินการดวยตนเอง
5. สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีขอต*ออายุใบอนุญาตฯ)
6. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการ

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป>นอันตรายต*อสุขภาพ
(1) ผูประกอบการยื่นคําขอพรอม

หลักฐานตามที่ระบุในคูม* ือประชาชน
ต*อเจาหนาที่

(2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความถูกตองครบถวนของ
เอกสารหลักฐาน

กรณีถูกตองและครบถวน

กรณีไม*ถูกตอง/
ครบถวน

กรณีที่สามารถแกไข/
เพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ใหแจงเพื่อดําเนินการ

แนะนําต*อผูยื่นคําขอใหแกไข
/แจงใหเพิ่มเติมทันที นับแต*วันที่ได
รับคําขอ

กรณีที่ไม*อาจดําเนินการไดในขณะนั้น
ใหบันทึกความบกพร*องและเอกสาร
ที่ตองยื่นเพิ่มเติม ตามแบบ น.ส 3/1

(3) เจาพนักงานทองถิ่น มอบใหเจาพนักงาน

สาธารณสุขตรวจดานสุขลักษณะ

ถูกตองตามหลักเกณฑ8
ดานสุขลักษณะ

ไม*ถูกตองตามหลักเกณฑ8
ดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรับปรุง
ดานสุขลักษณะ

ไม*ถูกตอง
ตามหลักเกณฑ8ดานสุขลักษณะ

แกไขคําขอ/จัดส*งเอกสาร
ตามที่ระบุในการแจง
ครบถวนแลว

กรณีไมแกไขคําขอ/
ส*งเอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวน

ใหเจาหนาที่ส*งคืนคําขอ
และเอกสารหลักฐาน
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ8
และบันทึกการดําเนินการดังกล*าวไว

เจาหนาที่จะปฏิเสธไม*ดําเนินการตามคําขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได

ภายใน 30 วัน
(ขยายไดครั้งละไม*เกิน 7 วัน)
(4) เจาพนักงานทองถิ่น

ออกใบอนุญาต

(4) เจาพนักงานทองถิ่น

มีคําสั่งไมอนุญาต
(พรอมแจงสิทธิอุทธรณ8)

(5) ผูประกอบการเสียค*าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีร่ าชการส*วนทองถิ่นกําหนด
* กรณีไมชําระตามระยะเวลาที่กาํ หนด จะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
สถานที่จําหน*ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร คือ สถานที่และการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจําหน*ายอาหารและสะสมอาหาร เพื่อใหเป>นไปตามสุขลักษณะที่ดีของอาหารและเป>นการ
คุมครองประโยชน8ของผูบริโภค
กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาตต*อเจาพนักงานทองถิ่นก*อนประกอบกิจการ ที่อาจก*อ
ผลกระทบต*อสาธารณชนได เช*น กรณีของตลาดสดสถานที่จําหน*ายอาหารและสะสมอาหาร ถือ
เป>นแหล*งบริโภคที่สําคัญของประชาชน หากมีการประกอบการที่ไม*ถูกสุขลักษณะย*อมอาจมีผล
ต*อการแพร*ระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารไดง*าย จึงจําเป>นตองมีการควบคุม โดยการขอ
อนุ ญ าตก* อ นประกอบกิ จ การ ถาอนุ ญ าตจึ ง ประกอบการได แต* ถ าไม* อ นุ ญ าตก็ ไ ม* มี สิ ท ธิ์
ประกอบการและใบอนุญาตมีอายุ 1 ปI ซึ่งตองมีการต*ออายุทุกปI
เทศบาลตําบลบานกลาง ไดกําหนดเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จําหน*ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ.2554 เพื่อปฏิบัติการควบคุมสถานที่จําหน*ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ใหเป>นไปอย*างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกํากับ ดูแล และป)องกันอนามัยสิ่งแวดลอม
ของตําบล
1. สถานที่จําหน*ายอาหาร คือ อาคาร สถานที่ห รือบริ เวณใดๆ ที่ จัดไวเพื่อประกอบ
อาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน*ายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ไม*ว*าจะเป>นการ
จําหน*ายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม เช*น ราน
ขายขาวแกง กbวยเตี๋ยว ขนมจีน อาหารตามสั่ง สวนอาหาร ภัตตาคาร รวมทั้งรานขายเครื่องดื่ม
2. สถานที่สะสมอาหาร คือ อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่ไวสําหรับเก็บอาหารอันมี
สภาพเป>นของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบหรือ
ปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง เช*น รานขายของชํา มินิมาร8ท ซุปเปอร8มาเก็ต
โดยกําหนดการขออนุญาต ดังต*อไปนี้
1. กําหนดใหผูประสงค8ที่จะประกอบกิจการสถานที่จําหน*ายอาหารที่มีขนาดเกินกว*า
200 ตารางเมตร ตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก*อนประกอบกิจการ
2. สําหรับสถานที่จําหน*ายอาหารและสะสมอาหารที่มีขนาดไม*เกิน 200 ตารางเมตร
ตองแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบเพื่อขอหนังสือรับรองการแจงเมื่อไดแจงแลวจึงสามารถ
ประกอบการไดเลย
3. ผู ไดรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการแจงตองปฏิ บั ติ ใ หถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล
สิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น ซึ่งไดแก* การดูแลสถานที่ (หองครัว ที่
รับประทานอาหาร หองน้ํา) ใหสะอาดดูแลสุขลักษณะในการเก็บ ปรุง ประกอบ ทําการเก็บ
สะสม วางจําหน*ายอาหาร สุขลักษณะส*วนบุคคลของผูประกอบการและผูเสิร8ฟอาหารที่ตองไม*
เป>นพาหะของโรคภาชนะอุปกรณ8ที่สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ดูแล
ทางระบายน้ํา ซึ่งบางกรณีอาจตองมีบ*อดักไขมัน เป>นตน

สําหรับเหตุผลที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับการแจงตองเสียค*าธรรมเนียมนั้น เพราะ
การประกอบกิ จ การใด ๆ ที่ เ ป> น การคา (แสวงหากํ า ไร) และการประกอบกิ จ การนั้ น อาจมี
ผลกระทบหรือตองใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น พึงจะตองแบ*งส*วนกําไรจํานวนหนึ่งใหแก*
สาธารณะ ซึ่งก็คือค*าธรรมเนียมที่ตองเสียใหราชการส*วนทองถิ่นนั่นเอง ซึ่งกฎหมายสาธารณสุข
ไดบัญญัติไวในมาตรา 65 ใหตองเสียตามอัตราและในระยะเวลาที่กําหนดไวของทองถิ่น
อัตราค*าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหน*ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร
1. มีพื้นที่ไม*เกิน 10 ตารางเมตร 200 บาท
2. มีพื้นที่เกิน 10 – แต*ไม*เกิน 25 ตารางเมตร ฉบับละ 400 บาท ต*อปI
3. มีพื้นที่เกิน 25 – แต*ไม*เกิน 50 ตารางเมตร ฉบับละ 600 บาท ต*อปI
4. มีพื้นที่เกิน 50 – แต*ไม*เกิน 150 ตารางเมตร ฉบับละ 800 บาท ต*อปI
5. มีพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร แต*ไม*เกิน 200 ตารางเมตร ฉบับละ 1,000 บาท
อัตราค*าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน*ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
1. มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แต*ไม*เกิน 300 ตารางเมตร ฉบับละ 2,000 บาท
ต*อปI
2. มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท ต*อปI
เอกสารที่ตองนํามาประกอบในการขอใบอนุญาต
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร8ต
3. ใบทะเบียนพาณิชย8หรือหนังสือรับรอง
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม*ไดดําเนินการดวยตนเอง)
5. สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีขอต*ออายุใบอนุญาตฯ)
6. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการ

การจดทะเบียนพาณิชย/
(ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย/ พ.ศ.2499)
1. ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย8 คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนส*วนสามัญ)
หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต*างประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศ
ไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป>นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย8กําหนด
2. กิจการที่ตองจดทะเบียนพาณิชย8 คือ
1. ผูประกอบกิจการโรงสีขาวและโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร
2. ผูประกอบกิจการขายสินคาไม*ว*าอย*างใดๆ อย*างเดียวหรือหลายอย*าง คิดรวมทั้งสิ้นใน
วันหนึ่งขายไดเป>นเงินตั้งแต* 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินคาดังกล*าวไวเพื่อขายมีค*ารวมทั้งสิ้นเป>นเงิน
ตั้งแต* 500 บาทขึ้นไป
3. นายหนาหรือตัวแทนคาต*างซึ่งทําการเกี่ยวกับสินคาไม*ว*าอย*างใด ๆ อย*างเดียวหรือ
หลายอย*างก็ตามและสินคานั้นมีค*ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป>นเงินตั้งแต* 20 บาทขึ้นไป
4. ผูประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม*ว*าอย*างใด ๆ อย*างเดียวหรือหลาย
อย*างก็ตาม และขายสินคาที่ผลิตได คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป>นเงินตั้งแต* 20 บาทขึ้น
ไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินคาที่ผลิตไดมีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต* 500 บาทขึ้นไป
5. ผูประกอบกิจการขนส*งทางทะเล การขนส*งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต8ประจําทาง การขนส*ง
โดยรถไฟ การขนส*งโดยรถราง การขนส*งโดยรถยนต8ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขาย
ที่ดิน การใหกูยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต*างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน
การธนาคาร การโพยกdวน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม
6. ขาย ใหเช*า ผลิต หรือรับจางผลิต แผ*นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน8 แผ*นวีดิทัศน8 ดีวีดี หรือแผ*นวีดิ
ทัศน8ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี
8. ซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส8ผ*านระบบเครือข*ายอินเตอร8เน็ต บริการ
อินเตอร8เน็ต ใหเช*าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร8แม*ข*าย บริการเป>นตลอดกลางในการซื้อขายสินคา
หรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส8ผ*านระบบเครือข*ายอินเตอร8เน็ต
9. การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร8เพื่อใชอินเตอร8เน็ต
10. การใหบริการฟeงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ
11. การใหบริการเครื่องเล*นเกมส8
12. การใหบริการตูเพลง
13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก การคาส*งงาชางและ
ผลิตภัณฑ8 จากงาชาง
4. พาณิชยกิจที่ไดรับการยกเวนไม*ตองจดทะเบียนพาณิชย8 คือ
4.1. การคาเร* การคาแผงลอย
4.2. พาณิชยกิจเพื่อการบํารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

4.3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งไดมีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
4.4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
4.5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ8
4.6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5. เอกสารที่ใชประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย8
1. จดทะเบียนพาณิชย8 (ตั้งใหม*) ยื่นคําขอและมีเอกสาร ดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ หรือ หุนส*วน
ผูจัดการหรือผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีเป>นนิติบุคคลต*างประเทศ) ซึ่งรับรอง
ความถูกตองโดยเจาของบัตรประจําตัว
- หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งหางหุนส*วนสามัญหรือคณะบุคคล หรือกิจการร*วมคา
- หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแห*งใหญ*
- สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นว*าผูใหความยินยอมเป>นเจาบานหรือผูขอเลขที่บาน
หรือสําเนาสัญญาเช*า หรือเอกสารสิทธิ์อย*างอื่นที่ผูเป>นเจาของกรรมสิทธิ์เป>นผูใหความยินยอม
- แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานใหญ*และสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
- หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ
2. จดทะเบียนพาณิชย8 (เปลี่ยนแปลง) ยื่นคําขอและมีเอกสารดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ หรือหุนส*วนผูจัดการ
หรือผูรับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทย (กรณีเป>นนิติบุคคลต*างประเทศ) ซึ่งรับรองความ
ถูกตองโดยเจาของบัตรประจําตัว
- ใบทะเบียนพาณิชย8
- สําเนาหลักฐานที่ตั้งสํานักงานแห*งใหญ*
(ใชในกรณีแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห*งใหญ*) เหมือนกรณีตั้งใหม*
- สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล
(ใชกรณีแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อและหรือชื่อสกุล)
- หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ
รายการที่ตองยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีดังนี้
1. เลิกชนิดประกอบกิจการ บางส*วน และ/หรือเพิ่มใหม*
2. เปลี่ยนชื่อที่ใชในการประกอบกิจการ
3. ยายสํานักงานใหญ*
4. อื่น ๆ เช*น เจาของหรือผูจัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
5. รายการที่จดทะเบียนไวไม*ตรงตามขอเท็จจริง
หมายเหตุ หากตองการเปลี่ยนแปลงรายการใด ใหกรอกรายละเอียดเฉพาะรายการที่ตองการ
เปลี่ยนแปลงเท*านั้น

3. จดทะเบียนพาณิชย8 (เลิก) ยื่นคําขอและมีเอกสารดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคําขอแทนหรือหุนส*วนผูจัดการ
หรือผูรับผิดชอบดําเนินการในประเทศไทย (กรณีเป>นนิติบุคคลต*างประเทศ) ซึ่งรับรองความ
ถูกตองโดยเจาของบัตรประจําตัว
- ใบทะเบียนพาณิชย8
- หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ
- สําเนาใบมรณบัตรของผูประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก*กรรม)
- สําเนาหลักฐานแสดงความเป>นทายาทของทายาทผูลงชื่อแทนผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก*ก
6. ค*าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย8
1. จดทะเบียนพาณิชย8ตั้งใหม* 50 บาท
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
4. ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย8 ฉบับละ 30 บาท
5. ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจ ครั้งละ 20 บาท
6. ขอใหเจาหนาที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสาร ฉบับละ 30 บาท
7. กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย8
1. จดทะเบียนพาณิชย8ตั้งใหม* ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต*วันเริ่มประกอบ
กิจการ
2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไวตาม (1) ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับ
แต*วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เลิกประกอบกิจการ ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต*วันที่เลิกประกอบกิจการ
4. ใบทะเบียนพาณิชย8สูญหายตองยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต*วันสูญหาย
8. หนาที่ของผูประกอบกิจการ
1. ตองขอจดทะเบียนต*อนายทะเบียนภายในกําหนดระยะเวลาดังกล*าวขางตน
2. ตองแสดงใบทะเบียนพาณิชย8หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย8ไว ณ สํานักงานในที่
เป[ดเผยและเห็นไดง*าย
3. ตองจัดใหมีป)ายชื่อที่ใชในการประกอบกิจการไวหนาสํานักงานแห*งใหญ*และสํานักงาน
สาขาโดยเป[ดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต*วันที่จดทะเบียนพาณิชย8 ป)ายชื่อใหเขียนเป>น
อักษรไทย อ*านง*ายและชัดเจน จะมีอักษรต*างประเทศในป)ายชื่อดวยก็ได และจะตองตรงกับชื่อที่
จดทะเบียนไว หากเป>นสํานักงานสาขาจะตองมีคําว*า "สาขา" ไวดวย
4. ตองไปใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคําสั่งของนายทะเบียน
5. ตองอํานวยความสะดวกแก*นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเขาทําการ
ตรวจสอบในสํานักงานของผูประกอบกิจการ

9. บทกําหนดโทษ
1. ประกอบกิจการโดยไม*จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม*ยอมใหถอยคํา ไม*ยอมให
พนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดตองระวางโทษปรับไม*เกิน 2,000
บาท กรณีไม*จดทะเบียนอันเป>นความผิดต*อเนื่อง ปรับอีกวันละไม*เกิน 100 บาท จนกว*าจะได
ปฏิบัติใหเป>นไปตามพระราชบัญญัติ
2. ถาใบทะเบียนพาณิชย8สูญหายไม*ยื่นคํารองขอใบรับแทน หรือไม*แสดงใบทะเบียน
พาณิชย8ไวที่สํานักงานที่เห็นไดง*าย ไม*จัดทําป)ายชื่อ มีความผิดปรับไม*เกิน 200 บาท และถาเป>น
ความผิดต*อเนื่อง ปรับอีกวันละไม*เกิน 20 บาท จนกว*าจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
3. ผูประกอบกิจการซึ่งกระทําการฉอโกงประชาชน ปนสินคาโดยเจตนาทุจริต ปลอม
สินคา หรือกระทําการทุจริตอื่นใดอย*างรายแรงในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียน
พาณิชย8 เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย8แลวจะประกอบกิจการต*อไปไม*ได เวนแต*
รัฐมนตรีว*าการกระทรวงพาณิชย8จะสั่งใหรับจดทะเบียนพาณิชย8ใหม*
4. ผูประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย8แลว ยังฝ]าฝ`นประกอบกิจการต*อไป มี
ความผิดตอง
ระวางโทษปรับไม*เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม*เกินหนึ่งปIหรือทั้งปรับทั้งจํา

เทศบาลตําบลบานกลาง กองคลัง บริการประชาชน
รับชําระภาษี วันจันทร/ – วันศุกร/เวลา 08.30 – 16.30
น.
และบริการชวงพักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
โทร. 053-090721 ตอ 210 , 212 , 213 , 214
โทรสาร 053-090721 ตอ 115

