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การช าระภาษ ี  
 ภาษีบ ารุงท้องที ่
ที่ดิน หมายถึง พ้ืนท่ีดิน รวมถึงภูเขาและแหล่งน้้าด้วย  

เจ้าของที่ดิน หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน (ส้ารวจใหม่) ผูม้ีหน้าที่เสียภาษี ยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน 
(ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (สา้รวจใหม่ทุกระยะ 4 ปี )  
เสียภาษีภายใน เดือนมกราคม -เมษายน ของทุกปี หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจ้งประเมนิ  

ค้านวณราคาปานกลางของที่ดินท่ีคณะกรรมการตรีาคาปานกลางที่ดินก้าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี X กับอัตราภาษี  
เนื้อท่ีดินเพื่อค้านวณภาษี (ไร่= เนือ้ท่ีครอบครอง-เนื้อท่ีลดหย่อน) เนื้อที่ดินในเทศบาลต้าบลทุ่งหลวง เนื้อท่ีลดหย่อนไม่เกิน 1 ไร่  
เงินเพิ่มไมเ่สียภาษีในเวลาทีก่้าหนด เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี  

บทก าหนดโทษ  
โทษทางแพ่ง  
*ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภายใน เวลาก้าหนดเสยีเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี  
*ยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ถูกต้อง เสียเงินเพิม่ร้อยละ 5 ของค่าภาษี  
*แจ้งจ้านวนเนื้อท่ีดินไม่ถูกต้อง ให้เสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของค่าภาษี  
*ช้าระภาษีเกินวันที่ 30  เมษายน  ของทุกปี ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปคี่าภาษี   เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  
โทษทางอาญา  
*พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบา้รุงท้องที่ โทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ  
*ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจ้านวนเนื้อที่ดินโทษจ้าคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ  
*ขัดขวางเจ้าพนักงาน โทษจ้าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
*ผู้ใดฝ่าฝืนค้าสั่งของเจ้าพนักงาน โทษจ้าคุกไมเ่กิน 1 เดือน หรือปรบัไม่เกิน 1,000 หรือท้ังจ้าทั้งปรบั  

 
 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับท่ีดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสร้าง โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สา้นักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์  โรงพยาบาล   โรงเรียน 
แฟลต สนามมวย สนามม้า คลังสนิค้า หอพัก ฯลฯ  

จดหมายข่าว 

http://www.tungluang.go.th/


 

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ คือ เจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ  
ค่าภาษี ผู้เสียภาษีช้าระภาษีปีละครั้ง ตามค่ารายปีของ ทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี  

ขั้นตอนการเสียภาษี  
1. เจ้าของทรัพย์สิน ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพยส์ิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี  
2. เจ้าหน้าท่ีจะท้าการประเมินค่าภาษี  
3. เสียภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมินหรอืยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี)  
4. หากไม่เสียภาษภีายในก้าหนด ต้องเสียเงินเพิม่ดังนี้  

เสียภาษีไมเ่กิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อย 2.5 ของค่าภาษีค้าง  
เสียภาษีเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง  
เสียภาษีเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.50 ของค่าภาษีค้าง  
เสียภาษีเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง  
 

บทก าหนดโทษ  
          ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในก้าหนด ปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความเท็จ โดยเจตนาที่จะหลีกเลีย่งภาษี ต้อง     
ระวางโทษ จ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไมเ่กิน 500 บาท หรือท้ังจ้าทั้งปรับ (มาตรา 48 (ข)) 

 
 
 

ภาษีป้าย 
ภาษีป้าย ความหมาย ปา้ยแสดง ชื่อ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายไดไ้ม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา ไว้ที่
วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ เครื่องหมาย  
       ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ  
1. เจ้าของป้าย  
2. ผู้ครอบครองป้าย หรือ เจ้าของที่ดิน ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่  
 
การค านวณพ้ืนที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย  
ป้ายท่ีมีขอบเขต ค านวณดังน้ี  

ส่วนกว้างที่สุด x ส่วนยาวทีสุ่ดของป้ายนั้น  
ป้ายที่ไม่มีขอบเขต ค้านวณดังนี้ ให้ถือตัวอักษรภาพท่ีอยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อก้าหนดส่วนกว้างที่สุด ยาวท่ีสุด  
 
 

อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา  
 

 
 

ลักษณะ 

 
 

ราคา (บาท) 
1. อักษรไทยล้วน  
2. อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/   
ภาพ/เครื่องหมาย  
3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทย

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



 

 

อยู่ใต้หรือต่้ากว่าอักษรต่างประเทศ  
***ป้ายใดที่เสียต่้ากว่า 200 บาท ให้
เสีย 200 บาท***  
 

การค้านวณภาษีป้าย ให้ค้านวณโดยน้าพื้นที่ป้าย คูณด้วยอัตราภาษปี้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000 ตร.ซม.  
เป็นป้าย ประเภทท่ี 2 เสียภาษี ดงันี้  

10,000 / 500 x 20 = 400 บาท  
ขั้นตอนการชาระภาษี  

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภป.1) พร้อมหลักฐานภายใน เดือนมีนาคม ของทุกปี  
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษีป้าย  
3. เสียภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับแจ้งการประเมิน  
4. ไม่เสียภาษีภายในก้าหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย  
 

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

แจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจ้าคุกไมเ่กนิ 1 ปี หรือปรับตั้งแต ่5,000-50,000 บาท  
หรือท้ังจ้าทั้งปรับ (มาตรา 34)  
 

                                           
 
 

 
การขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

     “กิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ “  หมายความวา่ กิจการที่มีการบวนการผลติหรอืกรรมวิธีการผลติ กิจการเก่ียวกบัการเลีย้ง
สตัว ์หรอืกิจการเก่ียวกบัการบรกิาร ที่ก่อใหเ้กิดมลพษิหรอืสิง่ที่ท  าใหเ้กิดโรค ซึง่จะมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชนที่อยู่
ในบรเิวณขา้งเคยีงนัน้ไมว่า่จะเป็นเรือ่งมลพิษทางอากาศ ทางน า้ ทางดิน ทางเสยีง แสง ความรอ้น ความสั่นสะเทือน รงัส ีเขมา่ ฝุ่ น
ละออง  เถา้ เป็นตน้ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

     ใหอ้  านาจเทศบาล (หรอืทอ้งถ่ิน) ในการจดัเก็บคา่ธรรม -เนียมใบอนญุาตประเภทตา่งๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง  ซึง่
อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิการสธารณสขุ พ.ศ. 2535  ใหอ้  านาจทอ้งถ่ินในการออกเทศบญัญตัิ เพื่อน ามาบงัคบัใช ้กบั



 

 

ผูป้ระกอบการกิจการในเขตพืน้ทีข่องตนเอง  โดยเทศบาลต าบลทุง่หลวง ไดป้ระกาศใชเ้ทศบญัญตัเิทศบาลต าบลทุง่หลวง ไปแลว้ 
และมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 15 มกราคม  2557เป็นตน้ไป 

อัตราค่าธรรมเนียม  เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลทุ่งหลวง 
1. กิจการท่ีเก่ียวกบัการเกษตร                                                
  - โรงส ีขนาดไมเ่กิน 15 แรงมา้                                                                                                                       100  บาท                
   - โรงส ีขนาดเกินกวา่ 15 แรงมา้ขึน้ไป                                                                                                            200  บาท                      
   -  รถเก่ียวขา้ว ขนาดไมเ่กิน 90 แรงมา้                                                                                                           500  บาท            
  -  รถเก่ียวขา้ว ขนาดเกินกวา่  90 แรงมา้ขึน้ไป                                                                                              1,000  บาท 

 

2. กิจการเก่ียวกบัยานยนต ์ เครือ่งจกัร หรอืเครือ่งกล             
 - การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต ์ เครือ่งกล มีการซอ่มหรอืปรบัปรุง  เครือ่งหรอืเครือ่งกล (ขนาดเลก็)             100  บาท               
- การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต ์ เครือ่งกล มีการซอ่มหรอืปรบัปรุง  เครือ่งหรือเครือ่งกล (ขนาดใหญ่)             200  บาท 

 

3. กิจการท่ีเก่ียวกบัไม ้                                                
 -  การเลือ่ย การซอย  การแปรรูป การขดั เจาะ หรอืตดัไมด้ว้ยเครือ่งจกัร ตัง้แต ่50 แรงมา้แตไ่มเ่กิน100 แรงมา้    5,000  บาท                
-  การเลือ่ย การซอย  การแปรรูป การขดั การเจาะ หรอืตดัไมด้ว้ยเครือ่งจกัร ตัง้แต ่100 แรงมา้ขึน้ไป                  10,000  บาท                     
- การเผาถา่น หรอืสะสมถ่าน                                                                                                                                 50  บาท 

 

4. กิจการท่ีเก่ียวกบัการบรกิาร                                           
       -  การประกอบกิจการเสรมิสวยหรอืแตง่ผม                                                                                                    200  บาท 

5. กิจการท่ีเก่ียวกบัหิน ดิน ทราย ซีเมนต ์หรอืวตัถทุี่คลา้ยคลงึ 
 -  การสะสม การผสมซเีมนต ์หิน ดิน ทราย                                                                                                       3,000  บาท  
-  การขดุตกั ดดู โม ่บด ดว้ยเครือ่งจกัร (รถแม็คโฮ)        รวมทัง้รถบรรทกุดิน  ตัง้แต ่6 ลอ้  ขึน้ไป                              500  บาท 

 -  การยอ่ย ดิน ทราย หิน ดว้ยเครือ่งจกัร  (รถไถนา)          ตัง้แต ่ 25แรงมา้ ขึน้ไป                                                   100  บาท      
        

  ขัน้ตอนด าเนินการ 
1. ผูป้ระกอบการรบัแบบค าขอรบัใบอนญุาต  หรอืแบบค าขอตอ่อายใุบอนญุาตได ้ ณ ส านกังานเทศบาลต าบลทุง่หลวง                                 
******ส าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม ่  รบัแบบค าขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการฯ ก่อน หรอืขณะด าเนินการก่อสรา้งอาคาร  
โรงเรอืนหรอืก่อนประกอบกิจการ งวดแรก                  
****** ส  าหรบัผูป้ระกอบการรายเก่า   รบัแบบขอตอ่อายใุบอนญุาต ประกอบการ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัหมดอาย ุหรอืภายใน  
วนัท่ี 31 มกราคม ของทกุปี                                          
2. เจา้พนกังานสาธารสขุ   ด าเนนิการตรวจสอบสถานประกอบการท่ีขอรบัใบอนญุาตฯ หรอื ขอตอ่อายใุบอนญุาตฯ   
3. เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน                                                                  
**** ออกใบอนญุาตใหป้ระกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ หรอื                                                                                                    
*****ไมอ่นญุาต  ผูป้ระกอบการด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุง  ใหถ้กูตอ้งตามหลกัสาธารณสขุ 

หลักฐานที่น าไป 



 

 

         1. ส าเนาบตัรประจ าประชาชน 

         2. ส าเนาทะเบียนบา้น 

 
 

อัตราโทษและค่าปรับ 
          1.  ผูป้ระกอบการรายใดไมช่ าระคา่ธรรมเนียมตามเวลาทีก่  าหนด  จะตอ้งช าระคา่ปรบัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละยี่สบิ ของจ านวน
คา่ธรรมเนียมที่คา้งช าระเวน้แตจ่ะไดบ้อกเลกิการด าเนินกิจการกอ่นก าหนดการเสยีคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญตัินี ้
         2.  ผูป้ระกอบการรายใด  ไมป่ฏิบตัิตาม หรอืฝ่าฝืนขอ้บงัคบันีจ้ะตอ้งระวางโทษตามบทก าหนดโทษ  แหง่พระราชบญัญตัิการ
สาธารณสขุ พ.ศ.2535  และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาจสั่งเพิกถอนใบอนญุาตประกอบกิจการได ้

 

สถานบริการเสริมสวย – แต่งผม 
      การประกอบกิจการ เสริมสวย หรือแต่งผม หมายถงึ สถานท่ีที่ประกอบการเสรมิสวยของสภุาพสตร ีหรอืการแตง่ผมของ
สภุาพบรุุษ รวมทัง้การแตง่เลบ็ แตง่หนา้ นวดหนา้ อบหนา้ หรอือบผิว 

ข้อปฏิบตัิทีด่ีในการให้บริการเสริมสวย-แต่งผม 

     ๑.  อปุกรณป์ระเภทโลหะ เช่น กรรไกรตดัผม ตดัเลบ็  ใบมดีโกน ที่แคะห ูเครือ่งมอืแตง่เลบ็ก่อนและหลงัใชง้าน ตอ้งแช่
เอทิลแอลกอฮอล ์๗๐ % นาน ๓๐ นาที หรอือบในตูฆ้า่เชือ้โรค 

     ๒.  ใบมีดโกน ใหใ้ชค้รัง้เดียวตอ่คน  แลว้แยกทิง้ในภาชนะและติดปา้ย “อนัตราย “ ใบมีดโกนใชแ้ลว้ 

     ๓.  สขุวิทยาสว่นบคุคล  ช่างตดัผมตอ้งสวมชดุชา่ง  ใชผ้า้ปิดจมกู  ลา้งมือใหส้ะอาดทัง้ก่อนและหลงัการใหบ้รกิาร 

     ๔.  เครือ่งใชป้ระเภทพลาสตกิ เช่น หวี แปรง ท่ีมว้นผม ฯ ตอ้งลา้งท าความสะอาด ดว้ยผงซกัฟอกและแช่แอลกอฮอล ์ ๗๐ % 

     ๕.  เครือ่งใชไ้ฟฟา้  หมั่นตรวจสอบสายไฟฟา้ ปลัก๊ไฟและท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ  
 
 

ดา้นสขุลกัษณะของสถานท่ีและเครือ่งมือเครือ่งใช ้

     ๑.  สถานท่ี ตอ้งมั่นคงแขง็แรง  สะอาด  มีการระบายอากาศทีด่ ี มีแสงสวา่งเพียงพอ  
     ๒.  โต๊ะและเกา้อี ้ ส  าหรบัใหบ้รกิารลกูคา้  ตอ้งแขง็แรง  สะอาด และปลอดภยั 

     ๓.  มีเครือ่งหมาย หรอืสญัลกัษณร์ะบวุา่เป็นรา้นแตง่ผม ตัง้ไวบ้รเิวณหนา้รา้นและใหอ้ยูใ่นบรเิวณที่มองเห็นไดช้ดัเจน 

     ๔.  เครือ่งมือและเครือ่งใชใ้นการแตง่ผม  ไดแ้ก่ ผา้คลมุตวั  ผา้คลมุผม ผา้พนัคอ ผา้ขนหน ูตอ้งสะอาด   ไมข่ึน้รา และไมม่ีกลิน่ 

          อบัชืน้ โดยใชส้  าหรบัผูม้าใชบ้รกิารแตง่ผม  ๑  ครัง้ตอ่ ๑  คน 

     ๕.  กรรไกร  หวี  แปรงๆ ปัดผม และอปุกรณอ์ื่น ๆ ตอ้งสะอาดและปลอดภยั 

     ๖.  สบูโ่กนหนวด น า้ยาสระผม ผลติภณัฑบ์ ารุงผม และเครือ่งส าอางตา่ง ๆ  ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ดา้นผลติภณัฑ  ์

          สขุภาพ จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 

     ๗.  มีการจดัการดา้นความปลอดภยั มีการจดัเก็บและจดัวางเครือ่งมือ เครือ่งใชแ้ละอปุกรณอ์ยา่งเป็นระเบยีบ สวยงาม ตดิตัง้ 

          อยา่งมั่นคงปลอดภยั ใชส้ายไฟฟา้ถกูประเภท และมีระบบปอ้งกนัไฟฟา้ดดู หรอืไฟฟา้ช๊อต    จดัใหม้ีอปุกรณด์บัเพลงิไว ้

          ภายในรา้นแตง่ผม-เสรมิสวย 

     ๘.  จดัใหม้ีชดุปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ เช่น ยาสามญั ชดุท าแผล เป็นตน้ 

     ๙.  จดัใหม้ีน า้ดืม่ – น า้ใช ้ท่ีสะอาดและเพยีงพอ แกว้น า้ทีม่ีไวบ้รกิารลกูคา้ตอ้งสะอาด 

     ๑๐. มีภาชนะรองรบัมลูฝอยที่ถกูสขุลกัษณะ เช่น ไมร่ั่วซมึ มีฝาปิดมิดชิด และมีการแยกประเภทขยะทั่วไปและมลูฝอยอนัตราย 



 

 

     ๑๑. ตอ้งมีอา่งลา้งมือ ท่ีใชก้ารไดแ้ละสะอาด มีน า้ใชอ้ยา่งเพียงพอ และจดัใหม้ีสบู ่/ สบูเ่หลว 

     ๑๒. หอ้งสขุา  มีหอ้งแบบแยกเพศชาย/หญิง  อปุกรณแ์ละสขุภณัฑอ์ยูใ่นสภาพดี  สะอาด การระบายอากาศดี มีน า้สะอาดใช ้

            อยา่งเพียงพอ  
     ๑๓. อา่งสระผม เตียงสระผม แยกเป็นสดัสว่น อยูใ่นสภาพดี  ไมช่ ารุด สะอาด และไมม่คีราบสกปรก 

 

โรคตดิต่อและการแพร่กระจายของเชือ้โรคจากการประกอบกิจการร้านเสริมสวย 
      ท าไมตอ้งพฒันารา้นเสรมิสวย – แตง่ผม เป็นกิจการอนัตรายตอ่สขุภาพ เนื่องจากเป็นแหลง่แพรก่ระจายของโรคตดิตอ่ตา่ง ๆ  
โดยการสมัผสัโดยตรง จากการใชเ้ครือ่งมือตา่ง ๆ ที่มเีชือ้โรคปนเป้ือนหรอืไมส่ะอาด หรอืเกิดจากการสมัผสัเชือ้โดยตรงกบัผูบ้รโิภค  
  
 โรคติดต่อที่มาจากร้านเสริมสวย - แต่งผม ได้แก่... 
๑.  โรคเอดส ์

๒.  โรคผิวหนงั ไดแ้ก่ โรคติดเชือ้รา ,โรคติดเชือ้แคทเีรยี ,โรคติดเชือ้ปรสติและแมลง, โรคติดเชือ้ไวรสั เช่น กลาก,หดู,เรมิ,งศูวดั  
๓.  โรคติดเชือ้บรเิวณเลบ็ท่ีเกิดจากเชือ้ราและเชือ้แบคทเีรยี 

๔.  การแพส้ารสมัผสัชนิดตา่ง ๆ เช่น สารเคมีจากเครือ่งส  าอาง น า้ยาดดัผมยาทาเลบ็ เป็นตน้ 

การขออนุญาต“ร้านแต่งผมเสริมสวย”  ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข                    
 เอกสารประกอบการขออนุญาต  ได้แก่.... 
๑ ) ค าขอรบั หรอืขอตอ่อายใุบอนญุาต 

๒ ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ๑  ฉบบั 

๓ ) ส าเนาทะเบียนบา้น  ๑  ฉบบั 

   

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
     ขออนญุาตใหใ้ชส้ถานท่ีแตง่ผม  ฉบบัละ  ๒๐๐  บาทตอ่ปี                            
  

                 
 
 

ทุกท่านร่วมใจเสียภาษี 
เพือ่พัฒนาท้องถิ่นให้ดยีิ่งขึน้ 



 

 

และเพือ่ความก้าวหน้าในทุกด้านของเรา 

 

กิจกรรมของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
กองคลัง                            
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
เทศบาลต าบลทุ่งลวง 
อ าเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด 

โทร. 043 –501568  
 



 

 

จดทะเบียนพาณิชย์                                                                                        
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์  
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคล 

รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย ต่างประเทศท่ีมาตั้งส้านักงานสาขาในมีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล
ธรรมดาประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชย์กิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก้าหนด  
        กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ  
1.ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร  
2.ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้  
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  
3.นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท้าการเก่ียวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมี
ค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป  
4.ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ  
ขายสินค้าที่ผลิตได้คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าท่ี  
ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  
5.ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ้าการ การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดย
รถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ้าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือ
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การท้าโรงรับจ้าน้า และการท้าโรงแรม  
6.ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบันเทิง  
7.ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  
8.ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
9.การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต  
10.การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
11.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  
12.การให้บริการตู้เพลง  


ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียนพาณิชย์
1.จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 50 บาท  
2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละ 20 บาท  
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ 20 บาท  
4.ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ30 บาท  
5.ขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ครั้งละ 20 บาท  
6.ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส้าเนาและรับรองส้าเนาเอกสารฉบับละ 30 บาท  
 
 
 



 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนพาณชิย์ 
*ส้าเนาทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายเอกสารจ้านวน1 ใบ  
**บัตรประจ้าตัวประชาชน จ้านวน 1 ใบ  
***สัญญาเช่าบ้าน (กรณีเช่าบ้าน)  
****หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  
ก้าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
*จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนบัแต่เริ่มประกอบกิจการ  
**การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการ  
เปลี่ยนแปลง  
***เลิกประกอบกิจการ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ  
****ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่สูญหาย  
ให้ประชาชนไปช้าระภาษีได้ที  

ส้านักงานเทศบาลต้าบลทุ่งหลวง การคลัง หมู่ที่ 15 ต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด                   
โทร/โทรสาร (043)611-121 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tungluang.go.th 

 

 

                                  

 

 

http://www.tungluang.go.th/


 

 

         เทศบาลต าบลทุ่งหลวง          
อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 

www.tungluang.go.th 

………………………………………………………………………………………. 

 
สาระน่ารู้และข้อแนะน า 

เกีย่วกบัภาษแีละการช าระภาษต่ีางๆ 
 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 
กองคลัง 

งานพัฒนารายได ้

จดหมายข่าว 

http://www.tungluang.go.th/


 

 

ช่ือผู้ช าระภาษีทัง้หมด 

ในระบบ e-Laas 
 

 

                                                                   

 

 จัดท าโดย 
กองคลัง 

งานพัฒนารายได ้

043-501568 


