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คู่มืองานจัดเก็บรายได ้
 
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2562   โดยมีผลจัดเก็บภาษีตั้งแต่
วันที่  1  มกราคม  2563  เป็นต้นไป  รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
  ผู้เสียภาษี 

- เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
- เจ้าของห้องชุด 
- ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือท าประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ 

  ผู้จัดเก็บภาษี 
- เทศบาล 
- อบต. 
- กทม. 
- เมืองพัทยา 

  การท าประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1. เกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์  และกิจการอ่ืนตามที่ประกาศก าหนด  

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีใน 3 ปีแรก คือ ปี 2563 – 2565  ปีที่ 4 เป็นต้นไปได้รับการยกเว้นมูลค่า
ของฐานภาษีในแต่ละ อปท. รวมกันไม่เกิน 50  ล้านบาท  ส่วนที่เกินคิดในอัตราร้อยละ 0.01 

2. ที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 
- บ้านหลังหลัก เป็นเจ้าของบ้านและมีชื่อในทะเบียนบ้าน, โฉนด ยกเว้นมูลค่าของฐาน

ภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท  ส่วนที่เกินคิดในอัตราร้อยละ 0.03 
- บ้านหลังอ่ืน ๆ เป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในโฉนดแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  ไม่มีการ

ยกเว้นฐานภาษีให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 
- บ้านหลังรอง  ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน มีชื่อในทะเบียนบ้าน  ยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี

ไม่เกิน  10  ล้านบาท  ส่วนที่เกินคิดในอัตราร้อยละ 0.02 
3.  อ่ืน ๆ พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  โรงแรม  บ้านให้เช่า ฯลฯ  ไม่มีการยกเว้นฐานภาษี

ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.3 
4. ที่ดินว่างเปล่าไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  ไม่มีการยกเว้นฐานภาษีให้คิดในอัตราร้อย

ละ 0.3  เสียเพิ่มร้อยละ 0.3  ทุก 3 ปี  แต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ  3   
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กรณีลดหย่อน-ผ่อนปรนภาษีอ่ืน ๆ ท่ีควรรู้  

1. ทรัพย์สินที่ได้รับมรดก 
            บุคคลธรรมดาที่ได้รับมรดกเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด  โดยใช้เป็นบ้านหลัง
หลัก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น และรับโอนเป็นมรดกก่อนวันที่  13  มีนาคม  
2562 จะได้ลดภาษี 50% ของจ านวนภาษีท่ีจะต้องเสีย 

2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รอการพัฒนา  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลักษณะต่อไปนี้จะได้ลดภาษี
ร้อยละ 90 เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี 

   - ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นโครงการจัดสรร (ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน) ทั้ง
เพ่ืออยู่อาศัย หรือเพ่ืออุตสาหกรรม 

  - ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม (ตามกฎหมายการนิคมฯ) 
  - ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นอาคารชุด (ตามกฎหมายอาคารชุด) 
3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย 

        หากปีใดท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย หรือถูกท าลายด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะ
ป้องกันได้ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ตามที่ก าหนด จะได้รับการลดหรือยกเว้นภาษี ดังนี้ 

  - ทรัพย์สินเสียหายไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย 
  - ทรัพย์สินเสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี เท่ากับ

ไม่ต้องเสียภาษีท่ีดินในปีภาษีถัดไป 
4. กรณีต้องจ่ายภาษีที่ดินสูงกว่าภาษีโรงเรือน-ภาษีบ ารุงท้องที่ 

       ก่อนจะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  เจ้าของทรัพย์สินจะต้องเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน หรือภาษีบ ารุงท้องที่ ทุกปีอยู่แล้ว  แต่เมื่อเปลี่ยนมาเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างแทน หาก
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายสูงกว่าจ านวนภาษีเดิมที่เสียอยู่ กฎหมายก็ยังผ่อนปรนให้ทยอยปรับภาษีส่วนที่เพ่ิมจาก
เดิมในช่วง 3 ปีแรก ดังนี้ 

ปีที่ 1 จ่ายเท่ากับจ านวนภาษีเดิมที่จ่ายในปีก่อนใช้ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินฯ   ภาษีส่วนที่เหลือให้
จ่าย  25%  

ปีที่ 2 จ่ายเท่ากับจ านวนภาษีเดิมที่จ่ายในปีก่อนใช้ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินฯ  ภาษีส่วนที่เหลือให้
จ่าย  50% 

ปีที่ 3 จ่ายเท่ากับจ านวนภาษีเดิมที่จ่ายในปีก่อนใช้ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินฯ  ภาษีส่วนที่เหลือให้
จ่าย  75% 
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สรุปการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 
 
 

ที่ เรื่อง ข้อกฎหมาย ระยะเวลาตามกฎหมาย 
1 การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของ

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ 
และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บ
ภาษ ี

1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 39 
2.กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 
อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ข้อ 3 
 

ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์  
ของทุกปี 

2 การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบ
ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 

1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562  มาตรา 44 
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 6 
 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
ของทุกปี 

3 การช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 มาตรา 46 
 

ภายในเดือนเมษายน ของ
ทุกปี 

4 การผ่อนช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 52 วรรคสอง 
2.กฎกระทรวงการผ่อนช าระภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 3 
 

1 งวดที่หนึ่ง ภายในเดือน
มิถุนายน ของทุกปี 
2 งวดที่สอง ภายในเดือน
กรกฎาคม ของทุกปี 
3 งวดที่สาม ภายในเดือน
สิงหาคม ของทุกปี 
 

5 การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษี
ค้างช าระ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562  มาตรา 61 
 

ภายในเดือนพฤษภาคม 
ของทุกปี 

6 การแจ้งรายการภาษีค้างช าระให้ส านักงาน
ที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา 

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562  มาตรา 60 
 

ภายในเดือนมิถุนายน ของ
ทุกปี 
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กรณีเสียภาษีที่ดินเกินก าหนดเวลา  
ถ้าไมช่ าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียภาษีค้างช าระ รวมทั้งเบี้ยปรับและเงิน

เพ่ิม ดังนี้ 
            1. หากไม่ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต่อมาได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้ง
เตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจ านวนภาษีค้างช าระ 
                   2. หากช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 
ของจ านวนภาษีค้างช าระ 
                  3. หากช าระภาษีภายหลังจากท่ีก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของ
จ านวนภาษีค้างช าระ 
                     4. หากไม่ได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจ านวน
ภาษีค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 
                    5. กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษี และได้ช าระภายในก าหนดเวลาที่
ขยายให้นั้น คิดเงินเพ่ิมลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน  
            6. เบี้ยปรับอาจงดได้ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย  โดยจะต้อง
ยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างช าระ 
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2. ภาษีป้าย 

1. ป้ายที่ต้องเสียภาษี 
1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ

ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะ
ได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วย
วิธีอ่ืน 

1.2 ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย 
2. ป้ายทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีปา้ย ได้แก่ 

2.1 ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
2.2 ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
2.3 ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
2.4 ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
2.5 ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบกิจการการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน 

หรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(กฎกระทรวงก าหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพ้ืนที่ไม่เกินสามตารางเมตร) แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์ 

2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานทีห่ารายได้ส่งรัฐ 

2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของ
โรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

2.10 ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
2.11 ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินการกิจการเพื่อประโยชน์แก่ศาสนา หรือการกุศล

สาธารณะโดยเฉพาะ 
2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธ ิ
2.13 ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เช่นกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535 

ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
1) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือ

แทรกเตอร์ 
2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน  
3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือ 1) หรือ 2) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้า

ร้อยตารางเซนติเมตร 
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3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  ได้แก่ 
3.1 เจ้าของป้าย 
3.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่

อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายเป็นผู้มีหน้าที่เก็บภาษีป้าย   ถ้าไม่อาจหาตัวผู้
ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษปี้ายตามล าดับ 

4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีปา้ย 
4.1 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1 ) 

ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งหรือแสดงป้าย

ใหม่แทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น ให้เจ้าของยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

5.  การค านวณพ้ืนที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการค านวณภาษีป้าย 
5.1 การค านวณพ้ืนที่ป้าย ให้ค านวณเป็นตารางเซนติเมตร 
5.2 อัตราภาษีป้าย   

  ประกาศใช้กฎกระทรวง  เพ่ิมอัตราภาษีป้ายเริ่มใช้  1  มกราคม  2564  
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงภาษีป้ายฉบับใหม่   
   ส าหรับอัตราภาษีป้ายใหม่  ก าหนดไว้ทั้งสิ้น  3  ประเภท  ได้แก่   

1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 
(ก) ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอ่ืนได้ คิดอัตรา  10  

บาท ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร  
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา  5  บาท ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 

2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย
อ่ืน 

(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ
เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้  คิดอัตรา  52  บาท ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา  26  บาท ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพหรือมีเครื่องหมายใดๆ หรือไม่  และป้ายที่มี

อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
      ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ

เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้ คิดอัตรา  52  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
      ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา   50  บาท ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร  
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6. เงินเพ่ิม  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
6.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่า

ภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้
ทราบถึงการละเว้นนั้น 

6.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไข
แบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

6.3 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม 8.1 และ 8.2 มาค านวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 
  7. บทก าหนดโทษ 

7.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 
ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

7.2 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่
ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท  

7.3 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่     ซ่ึงสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอัน
สมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
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3.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

กระบวนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
การจัดท าแผนที่ภาษี เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ใน

เขตเทศบาลต าบลร่มเมือง ในด้านรูปร่าง ลักษณะ และขนาดไว้ในรูปแผนที่ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ เร่งรัด และ
ติดตามรายได้ การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน 
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้าต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลร่มเมืองไว้ในรูปของ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ เร่งรัด และติดตามรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประเมิน
และก าหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้องและ   เป็นธรรม 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
1. ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมการในด้านต่างๆ ไว้ให้พร้อม ส าหรับการด าเนินงานโดยการ

เตรียมบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประมาณงานและประเภทของงานที่จะเตรียมการ 
2. การจัดท าแผนที่แม่บท เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ดินเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ ของกรม

ที่ดิน เพื่อใช้เป็นพ้ืนฐานในการส ารวจข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและถูกต้องยิ่งขึ้น 
3. การคัดลอกข้อมูลที่ดิน เพ่ือรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลที่ดิน จากส านักงานที่ดินอ าเภอ

ไว้ในแบบส ารวจข้อมูล และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการส ารวจข้อมูลภาคสนามในขั้นตอนต่อไป 
4. การส ารวจข้อมูลภาคสนาม เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ใน

เขตเทศบาลต าบลร่มเมือง ได้แก่ ข้อมูลที่ดิน โรงเรือน ป้าย การประกอบกิจการค้า จากภาคสนาม 
5. การจัดท าแผนที่ภาษี เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งอยู่

ในเขตเทศบาลต าบลร่มเมืองในด้านรูปร่าง ลักษณะและขนาดไว้ในรูปแผนที่ 
6. การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ใน

เขตเทศบาลต าบลร่มเมือง ได้แก่ ข้อมูลที่ดิน โรงเรือน ป้าย การประกอบกิจการค้า ไว้ในรูปทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ เร่งรัด และติดตามรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถท าการประเมินและก าหนด
อัตราภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

7. การจัดเก็บข้อมูล เป็นการด าเนินการภายหลังจากจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เสร็จแล้ว โดยจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการคัดลอกข้อมูลที่ดินและการส ารวจข้อมูลภาคสนามไว้ในแฟ้มเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ การปรับข้อมูล และการน ามาใช้ 

8. การน าไปใช้เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีทุกขั้นตอน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ และแสดง
รายการ ทรัพย์สินการประเมินภาษี เพ่ือใช้ในการเร่งรัดติดตามภาษีค้างช าระรวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
อ่ืนๆ  
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Flow Chart การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลร่มเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 ขั้นตอนเตรียมการ 

1. จัดท าโครงการแผนที่ภาษี ฯ 

2. จัดท างบประมาณรองรับโครงการ 

3. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน 

4. เตรียมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 การจัดท าแผนที่

แม่บท 

1. ขอถ่ายระวางที่ดิน ( สนง.ที่ดินจ.พัทลุง ) 

2. เช่ือมตอ่ระวางที่ดิน ลงแนวเขตปกครอง 

3. แบง่เขต ( Zone ) แบง่เขตยอ่ย ( Block ) 

    และเลขประจ าแปลงที่ดิน  ( Lot ) 

 

 การคัดลอก 

ข้อมูลที่ดิน 

คัดลอกรายละเอียดข้อมลูเกีย่วกับแปลงท่ีดินแต่ละ

แปลงท่ีอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลร่มเมือง  

จากสนง.ท่ีดินจ.พัทลุง ได้แก ่

ช่ือ – สกุล ที่อยู่เจา้ของที่ดิน 

ประเภทเอกสารสิทธิ ( โฉนด ) 

จ านวนเนื้อท่ีไร่ ( ไร่ งาน วา) 

 การส ารวจ 

ข้อมูลภาคสนาม 

จัดเก็บรายละเอียดข้อมลูเกีย่วกับทรัพย์สินและ

การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ภายใน

เขตเทศบาลต าบลรม่เมือง ได้แก ่

ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดิน 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลกูสร้าง 

ข้อมูลเกี่ยวกับป้าย และการประกอบการค้า ลง

ในแบบส ารวจข้อมลูภาคสนาม ( ผ.ท.1, ผ.ท.2

และผ.ท.3) 
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ขั้นตอนการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( ต่อ ) 

 การจัดท า 

แผนที่ภาษี 
 

จัดท าแผนที่ในแตล่ะเขตย่อย ( Block ) โดยใช้

แผนที่แม่บทเป็นฐานข้อมลู ซึ่งประกอบด้วย

รูปร่างแปลงท่ีดิน ประเภทเอกสารสิทธิของ

แปลงท่ีดิน ลักษณะของโรงเรือนและสิ่งปลูก

สร้างบ้านเลขท่ี และต าแหน่งของป้าย เป็นต้น 
 

 การจัดท า 

ทะเบียนทรัพย์สิน 

จดัท าทะเบียนทรพัยส์นิ โดยใชข้อ้มลูจากการ

ส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ( ผ.ท.1, ผ.ท.2และผ.ท.3) 

มาใช้ในการด าเนินการ โดยยึดหลกัเจ้าทรัพย์สิน 

 

 

 การจัดเก็บข้อมูล 

ภายหลังจากการจดัแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินเสร็จแล้วให้จัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการ

คัดลอกข้อมลูที่ดินและการส ารวจข้อมูล

ภาคสนามไว้ในแฟ้มเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 

 การน าไปใช ้

ตรวจสอบข้อมลูเกีย่วกับทรัพย์สินต่างๆ ของ

ประชาชนท่ีอยู่ในข่ายที่จะต้องเสยีภาษี แล้ว

ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ( แจ้ง

เจ้าของทรัพย์สินมาช าระภาษี ประเมินภาษี และ

ติดตามเร่งรดั ) 
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การจดทะเบียนพาณิชย์ 
ตาม 

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
 

1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
      1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว(กิจการเจ้าของคนเดียว) 
      1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
      1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย 
      1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
      1.5 บริษัทจ ากัดบริษัทมหาชนจ ากัด 
         โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ต้องประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นพาณิชยกิจตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พาณิชย์ก าหนดตาม 2 
2.กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจท่ีต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
     2.1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้  ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 
          (1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 
          (2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่ง
ขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 
บาทข้ึนไป 
          (3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลาย
อย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป 
          (4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็
ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้  คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวัน
หนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
          (5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล  การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจ าทาง  การขนส่ง
โดยรถไฟ  การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด  การรับซื้อขายที่ดิน 
การให้กู้ยืมเงิน  การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  การซื้อหรือขายตั๋วเงิน  การธนาคาร 
การโพยก๊วน  การท าโรงรับจ าน า  และการท าโรงแรม 
          (6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
          (7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
          (8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
          (9) บริการอินเทอร์เน็ต 
          (10) ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
          (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
          (12) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
          (13) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
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          (14) การให้บริการเครื่องเล่นเกม 
          (15) การให้บริการตู้เพลง 
          (16) โรงงานแปรสภาพ  แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง  การค้าปลีก  การค้าส่งงาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
     2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  และบริษัทมหาชนจ ากัด  ตาม 
1.4-1.5 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้  ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
          (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
          (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
          (3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
          (4) บริการอินเทอร์เน็ต 
          (5) ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
          (6) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
          (7) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต 
          (8) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
          (9) การให้บริการเครื่องเล่นเกม 
          (10) การให้บริการตู้เพลง 
          (11) โรงงานแปรสภาพ  แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง  การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง 
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
   
***กรณีท่ีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นคนต่างด้าว  หรือนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้ง
ส านักงานสาขาในประเทศไทย  จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้าที่ด าเนินการนั้นต้องได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม ่ หากเป็นกิจการค้าท่ีต้องได้รับ
อนุญาต  ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์*** 
 
3. พาณิชยกิจท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
     3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
     3.2 พาณิชยกิจเพ่ือการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
     3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 
     3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
     3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
     3.6 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 
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4. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 
   รายละเอียดเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรดคลิก)     
*ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/
ทะเบียนพาณิชย์ หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ที่ 
     1. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร 
     2. ส านักงานเขตทุกเขต 
     3. เทศบาล 
     4. องค์การบริหารส่วนต าบล 
     5. เมืองพัทยา 
 
5. สถานที่จดทะเบียน 
     5.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร  ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ : 
          (1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ส านักการคลัง  กรุงเทพมหานคร  รับจดทะเบียนพาณิชยกิจ
ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
          (2) ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทุกแห่ง  รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มี
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
            ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ส านักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945 
หรือที่ ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์  www.bangkok.go.th/finance   
     5.2 ในภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนได้ที่ : เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือเมืองพัทยา  รับจด
ทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
            ส่วนก ากับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์และภูมิภาค  กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทร. 0-2547-4446-7  และส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
 
6. ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
     6.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่  ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 
     6.2 การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน  ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ตามรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
          6.2.1 เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 
          6.2.2 เลิกประกอบพาณิชยกิจบางส่วน หรือเพ่ิมใหม่ 
          6.2.3 เพ่ิมหรือลดเงินทุน 
          6.2.4 ย้ายส านักงานใหญ่ 
          6.2.5 เปลี่ยนผู้จัดการ 
          6.2.6 เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนที่อยู่ 
          6.2.7 ย้าย เลิก หรือเพ่ิมสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง 
          6.2.8 แก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (หุ้นส่วนเข้า/ออก) เงินลงหุ้น จ านวนเงินลงทุนของห้าง 

https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/user_upload/pdf/documents_used_in_reg5.pdf
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=946
http://www.bangkok.go.th/finance
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          6.2.9 จ านวนเงินทุน จ านวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจ ากัด จ านวนและมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่
ละสัญชาติถืออยู่ 
         6.2.10 รายการอื่นๆ เช่น แก้ไขชื่อเว็บไซต์ ชื่ออักษรโรมัน ฯลฯ  
     6.3 เลิกประกอบพาณิชยกิจ  ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ 
     6.4 ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย 
 
 
 
 
 

7. หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
     7.1 ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ เริ่มประกอบ เปลี่ยนแปลง หรือ 
เลิกกิจการ  
     7.2 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้  ณ ส านักงานในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย 
     7.3 ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขา
โดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์  ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย  อ่านง่าย
และชัดเจน  จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้  และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็น
ส านักงานสาขาจะต้องมีค าว่า "สาขา" ไว้ด้วย  
     7.4 ต้องยื่นค าขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สูญหาย หรือช ารุด 
     7.5 ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าสั่งของนายทะเบียน 
     7.6 ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งเข้าท าการตรวจสอบใน
ส านักงานของผู้ประกอบกิจการ 
 
8. บทก าหนดโทษ 
     8.1 ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน  แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยค า  ไม่ยอมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในส านักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  กรณีไม่จด
ทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ 
     8.2 ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นค าร้องขอใบรับแทน  หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่
ส านักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดท าป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท  และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง 
ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
     8.3 ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า 
หรือกระท าการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์  เมื่อถูกสั่ง
ถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้  เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่ง
ให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 
     8.4 ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว  ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป  มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจ า 
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9. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
     การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
     9.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่  50 บาท 
     9.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ  20 บาท 
     9.3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20 บาท 
     9.4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ  30 บาท 
     9.5 ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง  ครั้งละ  20 บาท 
     9.6 ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ  ฉบับละ 30 บาท 
(หนึ่งค าขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ) 
 


