การชำระภาษี ประจำป พ.ศ.2564
ภาษีปาย หมายถึง ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายในการประกอบการคาเพื่อหารายไดไมวาจะแสดงหรือ
โฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ เครื่องหมาย แกะสลัก จารึก หรือทำใหปรากฏดวยวิธีอื่น
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย คือ
1.เจาของปาย
2.เจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทน หรือผูแทนที่อยูในประเทศไทยดำเนินการแทน
3.ผูครอบครองปาย หรือเจาของที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งอยู
การคำนวณพื้นที่ปาย อัตราคาภาษีปาย
*ปายที่มีขอบเขต คำนวณดังนี้ สวนกวางที่สุด x สวนยาวที่สุดของปายนั้น
*ปายที่ไมมีขอบเขต คำนวณดังนี้ ใหถือตัวอักษรภาพที่อยูริมสุดเปนขอบเขตเพื่อกำหนดสวนกวางที่สุด
ยาวที่สุด
อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา
ลักษณะ

1.อักษรไทยลวน
2.อักษรไทยปนอักษรตางประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย
3.ปายที่ไมมีอักษรไทย หรืออักษรไทยอยูใตหรือต่ำกวา
อักษรตางประเทศ
***ปายใดที่เสียต่ำกวา 200 ใหเสีย 200 บาท***
**ทั้งนี้ตามบัญชีอัตราภาษีปาย**

ราคา (บาท)
3/500 ตร.ซม.
20/500 ตร.ซม.
40/500 ตร.ซม.

การคำนวณภาษีปาย ใหคำนวณโดยนำพื้นที่ปาย เชน ปายที่ตองเสียภาษีมีพื้นที่ กวาง 100 ซม. ยาว 100 ซม.
มีพื้นที่รวม 10,000 ตร.ซม. เปนปายประเภทที่ 2 เสียภาษี ดังนี้
10,000/500 x 20 = 400 บาท

ขั้นตอนการเสียภาษี
1.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) พรอมหลักฐานภายใน เดือนมีนาคม ของทุกป
2.พนักงานเจาหนาที่ทำการประเมินคาภาษี (ภ.ป.3)
3.เสียภาษีภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน
4.ไมเสียภาษีภายในกำหนด เสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของคาภาษีปาย
บทกำหนดโทษ
*ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต 5,00010,000 บาท (มาตรา 35)
*แจงขอความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 1 ป
หรือปรับตั้งแต 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 34)

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานถ้ำ
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ.2558
1.กิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตเทศบาลตำบลบานถ้ำ
1.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
2.กิจการที่เกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ
3.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
4.กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑชำระลาง
5.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
6.การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
7.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร เครื่องกล
8.กิจการเกี่ยวกับไม
9.กิจการเกี่ยวกับการบริการ
10.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
11.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
12.กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
13.กิจการอื่น ๆ
2.ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหยื่นคำขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น
พรอมหลักฐานตาง ๆ ตามที่เทศบาลตำบลบานถ้ำกำหนด
3.ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชำระคาธรรมเนียมตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ ภายในกำหนด
15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น หากมิไดมารับใบอนุญาต และชำระคาธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือวาสละสิทธิ์
4.ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตเทศบาลตำบลบานถ้ำ
5.การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอตอเจาพนักงานทองถิ่น กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากมิไดชำระคาธรรมเนียม
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะตองชำระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของจำนวนคาธรรมเนียมที่คางชำระ
6.ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบการ
7.หากผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไข เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่
เห็นสมควรครั้งละไมเกิน 15 วัน กรณีที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลว 2 ครั้ง และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพัก
ใบอนุญาตอีก เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได

การออกใบอนุญาต
ใหฆาสัตวเพื่อจำหนายในเขตเทศบาลตำบลบานถ้ำ

ตามที่เทศบาลตำบลบานถ้ำไดมีโรงฆาสัตวของเทศบาลฯ เพื่อใหผูประกอบการไดนำสัตวมาฆาเพื่ อ
จำหนาย ในเขตเทศบาลฯ โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1.เทศบาลตำบลถ้ ำ ได ป ระชาสั ม พั น ธ ให ผู ที่ ป ระกอบกิ จ การฆ า สั ต ว เพื่ อ จำหน า ย มายื่ น คำร อ ง
ขอใบอนุญาตเพื่อฆาและจำหนายเนื้อสัตว
2.แจงใหเจาของกิจการมายื่นคำรองขอใบอนุญาตฆาสัตวเพื่อจำหนาย
3.เมื่อเจาของกิจการยื่นคำรองขอใบอนุญาตฆาสัตวเพื่อจำหนาย พนักงานเจาหนาที่ไดพิจารณาคำรอง
และเอกสารหลักฐานตาง ๆ เมื่อครบถวนถูกตองจึงไดออกใบอนุญาตใหพรอมชำระคาใบอนุญาต
เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบการยื่นคำรองขอใบอนุญาตฆาสัตวเพื่อจำหนาย ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน
2.หลักฐานการประกอบกิจการ เชน ใบทะเบียนการคา ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
3.ใบมอบอำนาจใหผูอื่นกระทำการแทน
4.อื่น ๆ
คาธรรมเนียม
1.ใบอนุญาตฆาสุกร
-อากรฆาสัตว
-คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
-คาธรรมเนียมโรงพักสัตว
-คำรองจำหนายเนื้อสัตวและคำรองฆาสัตว
รวม

10 บาท/ตัว
15 บาท/ตัว
3 บาท/ตัว
2 บาท/ตัว
30 บาท/ตัว

2.ใบอนุญาตฆาโค
-อากรฆาสัตว
-คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
-คำรองจำหนายเนื้อสัตวและคำรองฆาสัตว
รวม

12 บาท/ตัว
12 บาท/ตัว
2 บาท/ตัว
26 บาท/ตัว

3.ใบอนุญาตฆากระบือ
-อากรฆาสัตว
-คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
-คำรองจำหนายเนื้อสัตวและคำรองฆาสัตว
รวม

15 บาท/ตัว
15 บาท/ตัว
2 บาท/ตัว
32 บาท/ตัว

ทะเบียนพาณิชย

1.ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย
1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว
1.2 หางหุนสวนสามัญ
1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
1.4 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจำกัด
1.5 บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
2.กิจการที่ตองจดทะเบียนพาณิชย
2.1 ผูประกอบกิจการโรงสีขาวและโรงเลื่อยที่ใชเครื่องจักร
2.2 ผูประกอบกิจการขายสินคาไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยาง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายไดเปน
เงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินคาดังกลาวไวเพื่อขายมีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาทขึ้นไป
2.3 นายหนาหรือตัวแทนการคาตางซึ่งทำการเกี่ยวกับสินคาไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม
และสินคานั้นมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไป
2.4 ผูประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม และขาย
สินคาที่ผลิตไดคิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินคาที่ผลิตได
มีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต 500 บาทขึ้นไป
2.5 ผูประกอบกิจการขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนตประจำการ การขนสงโดยรถไฟ
การขนส งโดยรถราง การขนสงโดยรถยนต ป ระจำทาง การขายทอดตลาด การับ ซื้อขายที่ ดิน การให กูยื ม เงิน
การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อ หรือ ขายตั๋วเงิน การธนาคาร การทำโรงรับจำนำ
และการทำโรงแรม
2.6 ขาย ใหเชา ผลิต หรือรับจางผลิต แผนซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน แผนวีดีทัศน ดีวีดี หรือแผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
2.7 ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี
2.8 ซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
2.9 บริการอินเทอรเน็ต
2.10 ใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
2.11 บริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต
2.12 การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชอินเทอรเน็ต
2.13 การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ
2.14 การใหบริการเครื่องเลนเกมส
2.15 การใหบริการตูเพลง
2.16 โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก การคาสงงาชางและผลิตภัณฑ
จากงาชาง

3. กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย
3.1 จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ
3.2 การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.2.1 เปลี่ยนชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ
3.2.2 เลิกประกอบพาณิชยกิจบางสวน หรือเพิ่มใหม
3.2.3 เพิ่มหรือลดเงินทุน
3.2.4 ยายสำนักงานใหญ
3.2.5 เปลี่ยนผูจัดการ
3.2.6 เจาของหรือผูจัดการเปลี่ยนที่อยู
3.2.7 ยาย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินคา หรือตัวแทนคาตาง
3.2.8 แกไขเพิ่มเติมผูเปนหุนสวน (หุนสวนเขา/ออก) เงินลงหุน จำนวนเงินลงทุนของหาง
3.2.9 จำนวนเงินทุน จำนวนหุน และมูลคาหุนของบริษัทจำกัด จำนวนและมูลคาหุนที่บุคคลแตละสัญชาติถือ
อยู
3.2.10 รายการอื่น ๆ เชน แกไขชื่อเว็บไซต ชื่ออักษรโรมัน ฯลฯ
3.3 เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตองจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแตวันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ
3.4 ใบทะเบียนพาณิชยสูญหายตองยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแตวันสูญหาย
4. เอกสารที่ใชประกอบการขอขึ้นทะเบียนพาณิชย
4.1 สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ
4.2 บัตรประจำตัวประชาชนพรอมถายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สัญญาเชาบาน (กรณีเชาบาน)
4.4 หนังสือยินยอมใหใชสถานที่
5. หนาที่ของผูประกอบพาณิชยกิจ
5.1 ตองขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันที่ เริ่มประกอบ เปลี่ยนแปลง หรือ เลิกกิจการ
5.2 ตองแสดงใบทะเบียนพาณิชยหรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชยไว ณ สำนักงานในที่เปดเผยและเห็นไดงาย
5.3 ตองจัดใหมีปายชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจไวหนาสำนักงานแหงใหญและสำนักงานสาขาโดย เปดเผย
ภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนพาณิชย ปายชื่อใหเขียนเปนอักษรไทย อานงายและชัดเจน จะมีอักษร
ตางประเทศในปายชื่อดวยก็ได และจะตองตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว หากเปนสำนักงานสาขาจะตองมีคำวา "สาขา" ไว
ดวย
5.4 ตองยื่นคำขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่สูญหาย หรือชำรุด
5.5 ตองไปใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน
5.6 ตองอำนวยความสะดวกแกนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเขาทำการตรวจสอบในสำนักงานของผู
ประกอบกิจการ

6. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย
การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยฯ จะตองเสียคาธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการดังตอไปนี้
6.1 จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 บาท
6.2 จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
6.3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
6.4 ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 30 บาท
6.5 ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
6.6 ขอใหเจาหนาที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท
(หนึ่งคำขอคิดเปน หนึ่งฉบับ)
<< ใหประชาชนไปชำระภาษีไดที่ >>
ฝายพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลตำบลบานถ้ำ
หมูที่ 4 ตำบลบานถ้ำ อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา
โทรศัพท 054-409850 ตอ 127
หรือสามารถดูรายละเอียดไดที่
www.bantham.go.th

