
 
 
 
 

 
 

 

    
                                  

การช าระภาษี ประจ าปี พ.ศ. 2560     

                                                                                          

                                                                                                                
ที่ดนิ  หมายถงึ  พืน้ที่ดนิ  รวมถึงภูเขาและแหลง่น้า้ด้วย 

เจา้ของที่ดนิ  หมายถงึ  บุคคลหรอืคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสทิธิ์ในทีด่ิน  (ส้ารวจใหม่)  ผู้มหีน้าที่เสยีภาษี   

ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท.)  ภายในเดือนมกราคม    (ส้ารวจใหม่ทุกระยะ  4  ปี ) 

**เสียภาษีภายใน  เดือนมกราคม  -  เมษายน  ของทกุปี หรอืภายใน  30  วนั  นบัแต่วันที่ได้รับแจง้ประเมิน 

ค้านวณราคาปานกลางของทีด่ินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางทีด่ินก้าหนดขึน้เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี X กับอัตราภาษี  

 เนื้อที่ดินเพือ่ค้านวณภาษี  (ไร=่ เนื้อที่ครอบครอง-เนื้อทีล่ดหย่อน)  เนื้อทีด่ินในเขตองค์การบรหิารส่วนต้าบล   

เนื้อที่ลดหยอ่นไม่เกนิ  3 ไร ่ เงินเพิ่มไม่เสียภาษีในก้าหนด เสียเงินเพิม่ รอ้ยละ 2  ตอ่เดอืนของคา่ภาษ ี 

บทก าหนดโทษ 
โทษทางแพ่ง 

*ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภายใน  เวลาก้าหนดเสียเงนิเพิ่มรอ้ยละ  10  ของภาษี 

*ยื่นแบบแสดงรายการ  ไม่ถูกต้อง  เสยีเงินเพิม่รอ้ยละ 5  ของคา่ภาษี  

*แจง้จ้านวนเนือ้ที่ดนิไม่ถูกตอ้ง  ให้เสยีเงนิเพิ่ม 1  เท่าของภาษี 

*ไม่ช้าระภาษภีายในก้าหนดเสียเงนิเพิ่มรอ้ยละ  24  ตอ่ป ี  

โทษทางอาญา  

*พยายามหลีกเลี่ยงการเสยีภาษีบ้ารุงท้องที่  โทษจ้าคุกไม่เกนิ  6  เดือนหรือปรับไม่เกนิ  2,000  บาท   

หรอืทั้งจ้าทัง้ปรับ 

*ไม่ยอมชีเ้ขตหรอืไม่ยอมแจ้งจ้านวนเนือ้ที่ดนิโทษจ้าคุก 1  เดือน  หรอืปรับไม่เกนิ  1,000  บาท   

หรอืทั้งจ้าทัง้ปรับ  

*ขัดขวางเจา้พนักงาน โทษจา้คุกไม่เกนิ  1  เดอืน  หรอืปรับไม่เกนิ  1,000  บาท  

*ผู้ใดฝา่ฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงาน  โทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000 หรือท้ังจ าทั้งปรับ 



 

 

 

 

 

      

  

หมายถงึ  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดนิ ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือ 

สิ่งปลูกสร้างนัน้ 

 โรงเรือน  หมายถึง  บ้าน  ตึกแถว  อาคาร  ร้านค้า  ส้านักงาน  บริษัท  ธนาคาร  โรงแรม  โรงภาพยนตร์   

โรงพยาบาล    โรงเรียน  แฟลต  สนามมวย  สนามม้า  คลังสนิค้า  หอพัก  ฯลฯ  

 ผู้มหีนา้ที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  เจ้าของทรัพย์สนิน้ัน  ๆ    

 ค่าภาษี  ผู้เสียภาษีช้าระภาษีปีละครั้ง   ตามค่ารายปีของ ทรัพย์สิน  ในอัตราร้อยละ  12.5 ต่อปี   
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1. เจ้าของทรัพย์สิน  ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน  (แบบ  ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ของทุกปี   

2. เจ้าหน้าที่จะท าการประเมินค่าภาษี 
3. เสียภาษีภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือยื่นแบบ 

(ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 
4. หากไม่เสียภาษีภายในก าหนด  ต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ 

เสียภาษีไม่เกิน  1  เดือน  เสียเงินเพิ่มร้อย  2.5 ของค่าภาษีค้าง  
เสียภาษีเกิน 1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  เสียเงินเพ่ิมร้อยละ  5  ของค่า
ภาษีค้าง 
เสียภาษีเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เสียเงินเพ่ิมร้อยละ  7.50  ของ
ค่าภาษีค้าง  

             เสียภาษีเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของ
ค่าภาษีค้าง    
                บทก าหนดโทษ 

ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในก าหนด  ปรับ  200  บาท  (มาตรา 46) 
แจ้งข้อความเท็จ  โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษ  จ าคุกไม่เกิน 
 6  เดือน  ปรับไม่เกิน  500  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (มาตรา  48  (ข)) 

 



 

                                                
 

ความหมาย ป้ายแสดง ชื่อ  ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายไดไ้ม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุ

ใด ๆ  ดว้ยอักษร ภาพ เครื่องหมาย  
 

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คอื 
1. เจ้าของป้าย 

2. ผู้ครอบครองป้าย  หรือ  เจ้าของที่ดิน  ที่ป้ายนัน้ตดิต้ังอยู่   

การค านวณพื้นที่ป้าย  อัตราค่าภาษีป้าย 

ป้ายที่มีขอบเขต  ค านวณดังนี้  

             ส่วนกว้างท่ีสุด    x    ส่วนยาวที่สุดของป้ายนั้น 

ป้ายที่ไม่มีขอบเขต ค านวณดังนี้  ให้ถอืตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อก้าหนดสว่นกว้างที่สุด  ยาวที่สุด    

อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา   

 

ลักษณะ ราคา  (บาท) 

1. อักษรไทยล้วน 

2. อักษรไทยปนอักษรตา่งประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย 

3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรอือักษรไทยอยู่ใต้หรอืต่้า

กว่าอักษรตา่งประเทศ  

***ป้ายใดที่เสียต่้ากว่า  200  บาท  ให้เสีย200  บาท*** 

3/500    ตร.ซม. 

20/500  ตร. ซม. 

40/500  ตร.ซม. 

 

       การค านวณภาษีป้าย ให้ค้านวณโดยน้าพื้นที่ป้าย  คูณดว้ยอัตราภาษีป้าย  เช่น  ป้ายที่ต้องเสียภาษีมพีืน้ที่ 

10,000  ตร.ซม. เป็นปา้ย  ประเภทที่ 2  เสียภาษี  ดังนี้  10,000 / 500 x 20 =  400  บาท  

ขั้นตอนการช าระภาษี 
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีาย  (ภป.1)  พร้อมหลักฐานภายใน  เดือนมีนาคม ของทุกป ี 

2. พนักงานเจา้หน้าท่ีประเมินค่าภาษป้ีาย 

3. เสียภาษีป้ายภายใน  15   วัน  นับแตว่ันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

4. ไมเ่สียภาษีภายในก้าหนด  เสยีเงินเพิ่มร้อยละ 2  ตอ่เดอืนของคา่ภาษป้ีาย 

บทก าหนดโทษ 

   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1) ปรับตัง้แต่ 5,000-10,000  บาท  

(มาตรา35)แจ้งข้อความเท็จเพื่อหลกีเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกนิ 1  ปี   

หรือปรับตัง้แต ่5,000-50,000  บาทหรือทัง้จ้าทั้งปรับ  (มาตรา 34) 

 



 

 

           

 

 

                

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        กิจการดังต่อไปนี้ 
          1.กิจการท่ีเกี่ยวกบัการเลี้ยงสัตว์   

        2. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้้าด่ืม  

        3. กจิการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  

        4. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดนิ  ทราย  ซีเมนต์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง   
   

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ้งแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้

ง่าย  ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นมีอ้านาจสั่งพักใชใ้บอนุญาตไดภ้ายในเวลาที่เห็นสมควรครัง้ละไม่เกนิ  

15  วัน กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแลว้สองครัง้  และมีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอกี 

เจา้พนักงานทอ้งถิ่นมีอ้านาจออกค้าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

 



 

 
 

 

การจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ 

ค่าธรรมเนยีมโรงฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนยีมโรงพักสัตว์ 

        ขั้นตอน            การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตวโ์รงพักสัตว์ และการฆา่สัตว์สัต 

 

ว ์

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                          หมายเหต ุ:ถ้าไม่อนุญาตใหท้ าการฆา่สตัว์ให้ออกเป็นหนังสือค าสั่งและเหตุผล 

 

       ผู้ว่าราชการจังหวัด   หรือปลัดกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

     ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือปลัดกรุงเทพมหานคร 

นายอ าเภอ  ปลัดอ าเภอ  ผู้เป็นหัวหน้า  
ประจ ากิ่งอ าเภอ  หรือผู้อ านวยการเขต 

ไม่อนุญาต   อนุญาต 

ออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์  และการฆ่าสัตว์  (ฆจส.2) 

ผู้ประกอบการ 

ออกหนังสือ
แจ้งค าสั่งไม่
อนุญาต
พร้อมด้วย
เหตุผล 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



 

 
 

1. สัตว์  ที่แจ้งการฆ่าสัตว์และจ้าหน่ายเนื้อจะต้องไม่ใชส่ัตว์ป่า  ให้หมายความเฉพาะ  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  

สุกร  และสัตว์อื่นตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ได้แก่  เป็ด  ไก่  ห่าน 

2. โรงพักสัตว์  หมายความว่า  สถานที่พักสัตว์  หรือกักสัตว์ก่อนท้าการฆ่า  ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานโรงพัก

สัตว์ที่ก้าหนด 

3. โรงฆ่าสัตว์ หมายความว่า  สถานที่ที่ก้าหนดให้ท้าการฆ่าสัตว์  ใหเ้ป็นไปตาม  กฎกระทรวง  ฉบับที่  5   

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์  หมายความว่า  สัตว์แพทย์  หรือบุคคลอื่นผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์  หรอืราชการส่วน

ท้องถิ่นแตง่ตั้งให้มีอ้านาจหน้าที่ตรวจโรคซึ่งมีในสัตว์หรอืเนือ้สัตว์  ดังนี้ 

4.1  ตรวจโรคสัตว์ภายใน  24  ช่ัวโมง  ก่อนท้าการฆ่า  หากจ้าเป็นต้องกักสัตว์ไว้เกินกว่า  24  ช่ัวโมงให้

ตรวจซ้้าอีกครั้งก่อนท้าการฆ่า และลงบันทึกผลการตรวจในแบบรายงานผลการตรวจโรคสัตว์ก่อนฆา่ 

4.2  ตรวจโรคเนื้อสัตว์หลังการฆา่  แล้วบันทึกผลการตรวจในแบบรายงานผลการตรวจเนื้อสัตว์หลังการฆ่า 

น้าส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนประทับตรารับรองให้จ้าหน่ายเนื้อสัตว์  

4.3  ตรวจโรคเนื้อสัตว์ที่ตายเอง  แล้วบันทึกผลการตรวจในแบบรายงานผลการตรวจเนื้อสัตว์หลังการฆ่า  

น้าส่งพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนประทับตรารับรองให้จ้าหนา่ยเนื้อสัตว์ 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ควรพิจารณาคุณสมบัติ  ดังนี้ 

ก) เป็นผู้มคีวามรู้เกี่ยวกับโรคสัตวท่ี์สามารถติดต่อทางอาหาร  หรือได้รับปริญญาสัตว์แพทยศาสตร์บัณทิต  หรือ  

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาสัตว์แพทย ์  

ข) มสีุขภาพดี  ไมเ่ป็นโรคท่ีอาจตดิตอ่ผ่านทางอาหาร 

ค) เป็นผู้มคีวามรับผิดชอบ  มคีวามประพฤติด ี ไมเ่คยมปีระวัตเิสื่อมเสีย 

   5.   พนักงานเจา้หนา้ที่  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อธิบดีกรมปศุสัตว ์ หรือราชการสว่น

ท้องถิ่นแต่งต้ังให้ปฏบัิตกิารตามพระราชบัญญัติน้ี  มอี้านาจหนา้ที่ดังนี้  

 5.1  รับค้าขออนุญาตตัง้โรงพกัสัตว ์ โรงฆา่สัตวแ์ละการฆ่าสตัว์ 

 5.2  ตรวจสอบหลักฐานและดา้เนินการตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขออนุญาตตัง้โรงพักสัตว ์โรงฆา่สัตว ์และการฆา่สัตว ์ 

 5.3  รับแจ้งการฆ่าสัตว์  เก็บค่าอากร ค่าธรรมเนยีมโรงฆา่สัตวแ์ละโรงพักสัตว์  ออกหลักฐานการรับแจ้งเป็นหนังสอืแกผู่้

ประสงค์จะฆ่าสัตว ์ตามมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติน้ี  

 5.4  ตรวจสอบโรงพักสัตว์   โรงฆา่สัตว ์และการฆ่าสัตว์ (กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 )  และการแสดงใบอนุญาต (มาตรา 13)  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 5.5 ตรวจสอบการน้าสัตว ์เขา้โรงพักสัตว์  โรงฆา่สัตว ์ และการน้าสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ ออกจากโรงฆา่สัตว ์ ตามมาตรา  

20  21 และ  24  แห่งพระราชบัญญัติน้ี  

 5.6  ตรวจสอบการฆา่สัตว ์นอกโรงฆา่สัตว ์ตามมาตรา  22  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  

 5.7  ตรวจสอบรายงานการตรวจโรคสัตวก์่อนการฆา่สัตว์  ของพนักงานตรวจโรคสัตว ์ 

 5.8  ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเนื้อสัตว์  หลังการฆา่  หรือเนื้อสัตว์ของสัตวท่ี์ตายเอง  หรือท่ีมิได้ถูกฆา่ตาม

พระราชบัญญัติน้ี  

 5.9  ตรวจประทับตรารับรองให้จ้าหนา่ยเนื้อสัตว์ท่ีผ่านการตรวจโรคจากพนักงานตรวจโรคสตัว ์ โดยประทับตรารับรอง 

 5.10  เก็บคา่อากรการฆา่สัตว ์ ค่าธรรมเนยีมโรงฆา่สัตว ์ค่าธรรมเนยีมโรงพักสัตว์  ค่าธรรมเนยีมการประทับตรารับรองให้

จ้าหนา่ยเนื้อสัตว์  ค่าธรรมเนยีมการประทับตราให้จ้าหนา่ยเนื้อสัตว์ของสัตว์ท่ีตายเอง  

 5.11  ตรวจสอบผู้จ้าหนา่ยเนือ้สัตวม์ใิห้จ้าหนา่ยหรือมไีวเ้พื่อจ้าหนา่ยเนื้อสัตว์ท่ีถูกฆ่า  โดยมิได้มีการแจ้งตามมาตรา 15   

วรรคหนึ่ง   

  เนื้อสัตว์ดังต่อไปนี้ หากผูใ้ดจ้าหนา่ยหรือมไีวจ้้าหนา่ย  ถือวา่ไมช่อบด้วยกฎหมาย  

(ก) เนื้อสัตว์ของสัตว์ท่ีไม่แจ้งการฆา่สัตวใ์ห้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(ข) เนื้อสัตว์ท้ังตัว  ครึ่งตัวหรือท้ังขาของสัตวท่ี์ไม่มใีบก้ากับเนื้อสัตว์  

(ค) เนื้อสัตว์ท้ังตัว ครึ่งตัว  หรอืท้ังขา  ของสัตวท่ี์ไม่มตีราประทับรับรองให้จ้าหน่ายเนื้อสัตว์ได้  

5.12  เป็นผู้เสียหายในการแจง้ความ  ร้องทุกข์  เพื่อด้าเนนิคดแีก่บุคคลผูก้ระท้าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนตอ่ขอ้บัญญัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี                                           

6.การหยดุท าการฆา่สัตว์ในวนัพระและวันส าคัญ 

 1.  วันเฉลิมพระชนมพ์รรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  ในวันท่ี 5  ธันวาคม  ของทุกป ี  

 2.  วันเฉลิมพระชนมพ์รรษาของพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ  ในวันท่ี 12  สิงหาคม  ของทุกป ี 

 3.  วันมาฆบูชาของทุกป ี 

 4.  วันวิสาขบูชาของทุกป ี 

 5.   วันอาสาฬหบูชาของทุกป ี 

 6.   วันเข้าพรรษาของทุกป ี 

 

 



 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์
 

 ผู้มหีนา้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดยีว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนติบิุคคล 

รวมทั้งนติบิุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย ตา่งประเทศที่มาตั้งส้านักงานสาขาในมีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล

ธรรมดาประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยก์ิจตามที่กระทรวงพาณิชยก์้าหนด 

                                                          กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย ์   
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยไ์ด้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 

 1.ผู้ประกอบกิจการโรงสขี้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 

 2.ผู้ประกอบกิจการขายสนิค้าไมว่่าอย่างใดๆอย่างเดยีวหรือหลายอย่าง คิดรวมทัง้สิ้นในวันหนึ่งขายได้ 

เป็นเงินตัง้แต่ 20 บาทขึน้ไป หรือมีสนิค้าดังกลา่วไว้เพื่อขายมีคา่รวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต ่500 บาทขึน้ไป 

 3.นายหนา้หรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท้าการเกี่ยวกับสินค้าไมว่่าอย่างใด ๆ อย่างเดยีวหรือหลายอย่างก็ตาม และ

สนิค้าน้ันมีค่ารวมทัง้สิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาท ขึ้นไป  

 4.ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ 

ขายสนิค้าที่ผลติไดค้ิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตัง้แต ่20 บาทขึน้ไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสนิค้าที่ 

ผลิตได้มีคา่รวมทัง้สิ้นเป็นเงินต้ังแต ่500 บาทขึน้ไป 

 5.ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ้าการ การขนส่งโดยรถไฟ การ

ขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ้าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดนิ การให้กูย้ืมเงนิ การรับ

แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซือ้หรือขายตัว๋เงิน การธนาคาร การท้าโรงรับจ้าน้า และการท้าโรงแรม 

 6.ขาย ให้เช่า ผลติ หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีด ีแถบบันทกึ วีดทีัศน์ แผ่นวีดีทัศนด์ีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศนร์ะบบดิจิตอล

เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

 7.ขายอัญมณหีรือเครื่องประดับซึ่งประดับดว้ยอัญมณี 

8.ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธกีารใช้สื่อเล็กทรอนกิส์ผ่านระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 

 9.การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 

 10.การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 

 11.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 

 12.การให้บริการตู้เพลง 

 



 

 

            

                 

 
 

1.จดทะเบียนพาณชิยใ์หม่  50 บาท

2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละ  20  บาท 

3.จดทะเบยีนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ  20  บาท 

4.ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ30 บาท 

5.ขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ครั้งละ  20  บาท 

6.ขอให้เจ้าหน้าท่ีคัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารฉบับละ  30  บาท 

  เอกสารท่ีใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์   

     ส้าเนาทะเบยีนบา้นพร้อมถ่ายเอกสารจ้านวน1 ใบ 

      บัตรประจ้าตัวประชาชน  จ้านวน  1  ใบ 

      สัญญาเช่าบ้าน  (กรณีเช่าบา้น) 

      หนังสอืยินยอมให้ใชส้ถานที่ 
 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์  

     จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตเ่ร่ิม

ประกอบกจิการ 

     การเปลี่ยนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไวต้าม (1) ตอ้งจดทะเบียน

ภายใน 30 วัน นับแตว่ันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

     เลิกประกอบกิจการ ตอ้งจดทะเบยีนภายใน 30 วัน นับแตว่ันท่ีเลิก

ประกอบกจิการ 

     ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่สูญ

หาย  
     

 

 

 

    

 

 

 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์  กองคลัง  เลขที่ 9  ต าบลคอนสวรรค ์

อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวดัชยัภูมิ โทร/โทรสาร 044-848563 โทรสาร 044-848269  

       หรือสามารถดูรายละเอยีดได้ที่        www.khansawansao.co.th              



 

      

     

      

 

       

                

 


