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 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง หมายถึง เทศบาล อบต. กทม.เมืองพัทยา และอปท.อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน อบจ. 
อปท. มีอำนาจจัดเก็บภาษี จากท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีอยูในเขต ทรัพยสินท่ีตองเสียภาษีท่ีดิน พ้ืนท่ีดิน พ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาและ
พ้ืนท่ีมีน้ำ)สิ่งปลูกสราง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีบุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได ท่ีหรือใชเปนท่ี
เก็บสินคาหรือประกอบการอุตสหกรรมหรือพาณิชยกรรม และหองชุดหรือแพ ท่ีใชอยูอาศัยหรือมีไวเพ่ือหาผลประโยชนหอง
ชุด (หองชุดท่ีไดออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดแลว เชน คอนโด/อาคารชุด) อปท.ภาษีท่ีจัดเก็บไดใหเปนรายไดของ อปท. 
และกำหนดใหยกเลิกกฎหมายท่ีเก่ียวของดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พรบ. ภาษีบำรุงทองท่ี 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
-ผูเปนเจาของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง 
-ผูครองครองหรือทำประโยชนในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง 
อันเปนทรัพยสนิของรัฐ 
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี 
1. อปท.แจงประเมินภายในเดือน ก.พ. 
2. ผูเสียภาษีชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
3. ไมชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพ่ิมรอยละ  1 ตอเดือน 
4. อปท.มีหนังสอืแจงเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจงเตือนไมนอยกวา  15  วัน (ชำระภาษีหนังเดือน 

เม.ย.แตกอนมีหนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ 10) 
5. ผูเสียภาษีไดรับหนังสือแจงเตือน (ชำระภาษีภายในกำหนดของหนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ 20) 
6. ครบกำหนด  15  วัน  ไมมาชำระภาษี เสียเบี้ยปรับรอยละ 40 ของภาษีคางชำระ แจงลูกหนี้ภาษีคางชำระให

สำนักงานท่ีดินภายในเดือน มิ.ย. 
7. ยึด อายัด เม่ือพนกำหนด 90 วัน นับแตไดรับหนังสือแจงเตือน 
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***อัตราภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง*** 

 ท่ีดินท่ีท่ีท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทำประโยชนตามควรแกสภาพท่ีดิน 3 ป ติดตอกัน : ปท่ี 4 ใหเก็บเพ่ิมข้ึนอีก 0.3 ทุก 
3 ป แตไมเกินรอยละ 3 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทกำหนดโทษ 
 

1. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสำรวจตามมาตรา 28 หรือมาตรา  29  หรือของผูบริหารทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีซึ่ง
ผูบริหารทองถ่ินมอบหมายตามมาตรา 63 (3) หรือ (4) ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาทหรือท้ังจำท้ังปรับ 

2.ผูใดไมปฎิบัตติามหนังสือเรียกของผูบริหารทองถ่ินตามมารา  45  หรือหนังสือเรยีกหรือคำสั่งของผูบริหารทองถ่ินมอบหมายตาม
มาตรา  63 (1) หรือ (2) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

3. ผูใดไมแจงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางตามท่ีกำหนดไวในมาตรา  33 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่น
บาท 

4. ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคำสั่งของผูบริหารทองถ่ินตามมาตรา  62 หรือทำลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคลอ่ืน
ซึ่งทรัพยสินท่ีผูบริหารทองถ่ินมีคำสั่งใหยึดหรือ อายดั ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรบั 

       (5).ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
 การประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

           (6).ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเปนเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตองระวางโทษจาคุก ไมเกิน      
สองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
           (7).ในกรณีท่ีผูกระทำความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทำความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ 
หรือผูจดัการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผดิชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองสั่งการหรือกระทำการและ
ละเวนไมสั่งการหรือไมกระทำการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลน้ันกระทำความผิด ผูน้ันตองรับโทษตามท่ีบัญญัตไิวสำหรับความผดิน้ัน ๆ ดวย 
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  (8).ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายมีอำนาจ
เปรียบเทียบไดเมื่อผูกระทำผิดไดชาระเงินคาปรับตามจำนวนท่ีเปรยีบเทียบภายในสามสิบวัน ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญตัิแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถาผูกระทำผิดไมยินยอมตามท่ีเปรยีบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชำระเงินคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
ใหดำเนินคดตีอไปเงินคาปรับท่ีไดจากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหตกเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 

ตัวอยางการคำนวณตามสัดสวน 
- ท่ีดิน  ขนาดพ้ืนท่ี  50  ตร.ว ราคาประเมิน  74,000  บาท  รวมราคาประเมินของท่ีดิน  3,700,000  บาท 
- สิ่งปลูกสราง  3  ช้ัน  ขนาดพ้ืนท่ีรวม  90  ตร.ม. ราคา  ประเมิน  45,000  บาท  รวมราคาสิ่งปลูกสราง 
  = 4,050,000  บาท  (ยังไมไดหกัคาเสื่อม) 
  รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง = 7,750,000  บาท 
ช้ันลางใชประกอบกิจการ  2  ช้ันบน  ใชอยูอาศัย  คำนวณ 

  ตามสัดสวน 
ชั้นลาง ขนาดพ้ืนท่ี  30  ตร.ม. คิดเปนสัดสวน 
= 30 x100/90 =33% 
7,750,000 x33/100=2,557,500x0.3/100 
= 7,672.50  บาท 
2 ชั้นบน ใชอยูอาศัย ขนาด พ้ืนท่ี  60  ตร.ม. 
= 60 x 100/90 
= 67% 
7,750,000 x 67/100 
= 5,192,500 
(ไมถึง  50 ลานบาท ไดรับยกเวน) 
-ทรัพยสินของรัฐท่ีไมไดหาผลประโยชนทรัพยสินท่ีใช 
-เพ่ือประโยชนสาธารณะ (รัฐ/เอกชน) 
-สหประชาชาติ สถานทูต 
-ทรัพยสวนกลางของอาคารชุด 
-ท่ีดินสาธารณูปโภคหมูบานจัดสรรและนิคมอุตสาหกรรม 
การลดหยอน 
-กิจการสาธารณะเชน โรงผลติไฟฟา สถานีรถไฟ ท่ีจอดรถโดยสาธารณะเปนตน 
-ทรัพยสินท่ีอยูระหวางพัฒนาเพ่ือทำโครงการพักอาศัยและนิคมอุตสาหกรรม (3  ป  ตั้งแตยื่นขออนุญาต)  
-ทรัพยสินท่ีเปน NPA ของสถาบันการเงิน (5 ป) 
-บานพักอาศัยซ่ึงไดกรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดกกอนท่ี พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางมีผลบังคับใช 
(ผอนปรน) 
ทยอยปรับภาษีสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม  25%  50%  และ  75% ในชวง  3  ปแรก 
(ผอนชำระ) 
สามารถผอนชำระได  3  งวด  เมษายน  พฤษภาคม  และมิถุนายน หากมียอดภาษีตั้งแต  3,000  บาท  ข้ึนไป 
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ความหมาย ปายแสดง ชื่อ  ยี่หอ หรือเครื่องหมายในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดหรือโฆษณา 
การคาหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใดๆ ดวยตัวอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมาย ท่ีเขียน 
แกะสลัก จารึกหรือทำใหปรากฎดวยวิธีอ่ืน 

 

 ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย  คือ 
1. เจาของปาย 

เม่ือไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นไดใหถือวาผูครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวา
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูเสียภาษีปายตามลำดับ 

2. ผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีคือเจาของปาย แตในกรณีท่ีปรากฏแกปพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไมอาจหาตังเจาของปาย (ภ.ป.1) 
สำหรับปายใดเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีหรือท่ีดินท่ีปายนั้นติดตั้ง
หรือแสดงอยูเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายตามลำดับและใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมินเปนหนังสือไปยังบุคคล
ดังกลาว 
-ใหเจาของปายมีหนาท่ีเสียภาษีปายโดยเสียเปนรายปยกเวน ปายท่ีเริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแต
วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปายเปนรายงวดงวดละ  3  เดือน ของปโดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแต
งวดท่ีติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป 
งวดท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 100% 
งวดท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 75% 
งวดท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน  50% 
งวดท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม  25 % 
- ใหเจาของปายซ่ึงจะตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตามแบบและวิธีท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด

ภายในเดือน มีนาคม ของทุกป  
ในกรณีท่ีเจาของปายอยูนอกเขตประเทศไทย ใหตัวแทนหรือผูแทนในประเทศมีหนาท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
แทนเจาของปาย 

1. ติดตั้งหรือแสดงปายอันอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
2. ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิมและมีพ้ืนท่ีขอความภาพและเครื่องหมายอยางเดียวกับปายเดิมท่ีเสียภาษีปายแลว 
3. เปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนท่ีท่ีปายขอความภาพหรือเครื่องหมายบางสวนในปายท่ีไดเสียภาษีปายแลวอันเปนเหตุใหตองเสีย   
ภาษีปายเพ่ิม 

ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนังงานเจาหนาท่ีภายใน  15 วันนับ แตวันท่ี
ติดตั้งหรือแสดงแสดงปาย หรือนับวันเปลี่ยนแปลงแกไขขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายปายเดิม แลวแตกรณี 
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-ใหเจาของปายหรือซ่ึงเจาของปายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานท่ี
ดังตอไปนี้ 
(1) สำนักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถ่ินซ่ึงการจดทะเบียนยานพาหนะไดกระทำในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 
(2) สำนักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถ่ินซ่ึงการจดทะเบียนยานพาหนะไดกระทำในเขตรายการสวนทองถ่ินนั้น 
(3) ไมชำระภาษีปายภายในเวลาท่ีกำหนดใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 2 ตอเดือนของจำนวนเงินท่ีตองเสียภาษีปายเศษของเดือนให
เปน  1  เดือนท้ังนี้ไมใหนำเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาคำนวณเงินเพ่ิม 
 -เม่ือปรากฎวาเจาของปายมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายหรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองให
พนักงานเจาหนาท่ีอำนาจแจงการประเมินยอนไดไมเกิน  5 ปนับ แตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงประเมิน 
 -ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายท่ีไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทรการประเมินตอ
ผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายไดภายใน  30  วัน นับแตวันท่ีไดแจงการประเมิน 

 
 
 
 

   การคำนวณภาษีปาย  
 นายดำติดตั้งปายขนาดกวาง 200 เซนติเมตร ยาว  200  เซนติเมตร มีขอความวา รานร่ำรวย (ข) ติดตั้งเดือน มีนาคม 
 วิธีคำนวณ  ขนาดปายกวาง x ยาว (หนวยเซนติเมตร) 
 600 x 200 =20.000  เซนติเมตา 
 20,000 หาร 500 = 40 
 อัตราภาษี  5  บาทตอ  500  ตารางเซนติเมตร 
 40 x l = 500  บาท 
 ดังนั้นนายดำตองชำระภาษีปายในอัตราข้ันต่ำของภาษีปาย คือ  600  บาท 
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หลักฐานในการยื่นเสียภาษีปาย 
กรณีติดตั้งใหม 
 1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหากิจ 
 2. สำเนาทะเบียนบาน 
 3. กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสำนักทะเบียนหุนสวนบริษัท,ทะเบียนพาณิชย หรือหลักฐาน
ของสรรพกรเชน ภ.พ.09,ภ.พ.20 
 4. ใบอนุญาตติดตั้งปาย,ใบเสร็จรับเงินคาทำปาย 
 5. รูปถายปาย,วัดขนาดความกวาง x ยาว 
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย) 

 กรณีภาษปีาย (รายเกา)  ใหย่ืนชำระทุกป 
 ****ใหเจาของปายยื่นแบบภาษีปาย (ภ.ป.1) พรอมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย 
 **กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรบัรองสำนักงานงานทะเบียนหุนสวนบริษัท พรอมกับยื่นแบบ ป.ภ.1 
 ****หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเองพรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)และใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี) 
 

ข้ันตอนการชำระภาษี 
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1)  พรอมหลกัฐานภายใน  เดือนมีนาคม ของทุกป  
2. พนักงานเจาหนาท่ีประเมินคาภาษีปาย 
3. เสียภาษีปายภายใน  15   วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 
4. ไมเสียภาษีภายในกำหนด  เสียเงินเพ่ิมรอยละ 2  ตอเดือนของคาภาษีปาย 

 
                      บทกำหนดโทษ 

 1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีกำหนดภายในเดือน มีนาคม หรือหลังติดตั้งปาย  15  วัน เสียเงินเพ่ิม
รอยละ  10  ของคาภาษี 

 2. ยื่นแสดงรายการภาษีปายไมถูกตอง ทำใหคาภาษีนอยลง ตองเสยีเงินเพ่ิมรอยละ  10  ของคาภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
 3. ไมชำระภาษีภายใน  15  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน เสียเงินเพ่ิมรอยละ 2  ตอเดือนของภาษี  เศษของเดือนใหนับเปน  1  

เดือน 
 4. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตัง้แต  5,000-50,000  บาท 
 5. ผูใดไมแจงรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว  ณ  ท่ีเปดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ ตองระวางโทษปรับตั้งแต  1,000-

10,000  บาท 
 6. ผูใดแจงความอันเปนเท็จ ใหถอยคำเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีปาย ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน  1  ป  

หรือปรับตั้งแต  5,000-50,000  บาท  หรือท้ังจำท้ังปรับ 
 7. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีหรือไมปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน  6  เดือน 
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  *****เม่ือผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอ

ผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองย่ืนอุทธรณภายใน  30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน***** 
 

****การขอคืนเงินภาษีปาย**** 
ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวาท่ีควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนไดเลยย่ืนคำรองขอคืน

ภายใน  1  ป  นับแตวันท่ีเสียภาษีปาย 
 

              
 

   ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย 
 

 ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสนสามัญ)หรือนิติบุคคล รวมท้ังนิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย ตางประเทศท่ีมาตั้งสำนักงานสาขาในมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาประเทศไทย
ซ่ึงประกอบกิจการอันเปนพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชยกำหนด 

              กิจการท่ีตองจดทะเบียนพาณิชย    
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดออกประกาศใหผูประกอบกิจการดังตอไปนี้ ตองจดทะเบียนพาณิชย คือ 
 1.ผูประกอบกิจการโรงสีขาวและโรงเลื่อยท่ีใชเครื่องจักร 
 2.ผูประกอบกิจการขายสินคาไมวาอยางใดๆอยางเดียวหรือหลายอยาง คิดรวมท้ังสิ้นในวันหนึ่งขายได 
เปนเงินตั้งแต 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินคาดังกลาวไวเพ่ือขายมีคารวมท้ังสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาทข้ึนไป 
 3.นายหนาหรือตัวแทนคาตางซ่ึงทำการเก่ียวกับสินคาไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตามและสินคานั้นมี
คารวมท้ังสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20 บาท ข้ึนไป  
 4.ผูประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม และ 
ขายสินคาท่ีผลิตไดคิดราคารวมท้ังสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20 บาทข้ึนไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินคาท่ี 
ผลิตไดมีคารวมท้ังสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาทข้ึนไป 
 5.ผูประกอบกิจการขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนตประจำการ การขนสงโดยรถไฟการขนสงโดย
รถราง การขนสงโดยรถยนตประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซ้ือขายท่ีดิน การใหกูยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขาย
เงินตราตางประเทศ การซ้ือหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม 
 6.ขาย ใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิตแผนซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน แผนวีดีทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศนระบบดิจิตอล
เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง 

 7.ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซ่ึงประดับดวยอัญมณี 
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8.ซ้ือขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่อเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

 9.การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชอินเตอรเน็ต 
 10.การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ 
 11.การใหบริการเครื่องเลนเกมส 
 12.การใหบริการตูเพลง 

                        คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย     

1.จดทะเบียนพาณิชยใหม  50 บาท 
2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละ  20  บาท 
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20  บาท 
4.ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชยฉบับละ 30 บาท 
5.ขอตรวจเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชยครั้งละ  20  บาท 
6.ขอใหเจาหนาท่ีคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารฉบับละ  30  บาท 

  เอกสารท่ีใชประกอบการขอข้ึนทะเบียนพาณิชย   
     สำเนาทะเบียนบานพรอมถายเอกสารจำนวน1 ใบ 

      บัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ใบ 
      สัญญาเชาบาน  (กรณีเชาบาน) 
      หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี 

 กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย  
     จดทะเบียนพาณิชยใหม ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตเริ่มประกอบกิจการ 
     การเปลี่ยนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไวตาม (1) ตองจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
     เลกิประกอบกิจการ ตองจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเลิกประกอบกิจการ 
     ใบทะเบียนพาณิชยสูญหายตองยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแตสูญหายใหประชาชนไปชำระภาษีไดที          

 
 
 
 
 

 

                                 

********************************************************************************************* 

ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลบอโพธิ์   เลขท่ี 115  หมูท่ี 2  ตำบลบอโพธิ์  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
โทร./โทรสาร.055-00980-9 , มือถือ 089-9388842 

http:www.boepho-nt.go.th 
 



 

 

กองคลัง งานพฒันารายได องคการบริหารสวนตำบลบอโพธ์ิ 
ตำบลบอโพธ์ิ  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
 

 
 

….การชำระภาษี... 
.....ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง…. 

....ภาษีปาย… 
...จดทะเบียนพาณิชย.... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


