
 
ข่าวประชาสัมพันธ์      ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกำด 
ฉบับท่ี 2 เดือน ธันวาคม 2561     อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ 
        โทร.0-5392-8125 
 

--------------------------------------------------- 
 
  ก ำหนดกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร เพ่ือช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมประจ ำปี 2562 ซึ่งก ำหนดให้
เจ้ำของ หรือผู้ประกอบกิจกำรค้ำ (ที่ดิน,อำคำร,บ้ำนเรือน,ป้ำย ฯลฯ) ที่ตั้ง, ติดตั้งหรือด ำเนินกำรในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกำด มีหน้ำที่ยื่นแบบและช ำระภำษีที่เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น ตำมรำยละ เอียด
ต่อไปนี้ 
ล าดับที่ รายการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ภำษีบ ำรุงท้องที ่ เริ่มกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินและส ำรวจภำยในเดือน
มกรำคม 2562 ช ำระภำษีเดือน มกรำคม – เมษำยน 2562 

2 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและช ำระภำษีเดือน มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2562 
3 ภำษีป้ำย ยื่นแบบและช ำระภำษีเดือน มกรำคม – มีนำคม 2562 
4 ค่ำธรรมเนียมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพ 
ผู้ประกอบกำรจะต้องขอต่อใบอนุญำตภำยใน 30 วัน ก่อนวัน
หมดอำยุของใบอนุญำตเดิม / ผู้ประกอบกำรรายใหม่จะต้อง
ขออนุญำตก่อนประกอบกิจกำร 

5 ทะเบียนพำณิชย์ ยื่นแบบจดทะเบียนพำณิชย์ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่ม
ประกอบพำณิชยกิจ 

หมายเหตุ  ขอให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของทรัพย์สนิทกุทา่นมายื่นแบบพร้อมช าระภาษีและคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ได้ที่              

                   องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านกาด กองคลงั งานพฒันาและจดัเก็บรายได้ โทร.0-5392-8125 
 
 

กองคลัง 
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 

วันที่  3  ธันวำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข่าวประชาสัมพันธ์      ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกำด 
ฉบับท่ี 1 เดือน ธันวาคม 2561     อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ 
        โทร.0-5392-8125 
 

--------------------------------------------------- 
กำรยื่นแบบค ำขอรับใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ประจ ำปี  

พ.ศ.2562 ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ที่ให้อ ำนำจในกำรตรำข้อก ำหนดของท้องถิ่น และ
ประกำศระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 5/2538 เรื่องกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนกำด ได้ประกำศใช้ข้อบังคับต ำบลบ้ำนกำด เรื่อง ควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 
14 มิถุนำยน 2553 ให้กิจกำรประเภทต่ำงๆ เป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและต้องมีกำรควบคุมภำยในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกำด ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ดังต่อไปนี้ 
  1. กิจกำรที่เก่ียวกับกำรเลี้ยงสัตว์ 
  2. กิจกำรที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  3. กิจกำรที่เก่ียวกับอำหำร เครื่องดื่ม น้ ำดื่ม 
  4. กิจกำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องส ำอำง ผลิตภัณฑ์ช ำระล้ำง 
  5. กิจกำรที่เก่ียวกับกำรเกษตร 
  6. กิจกำรที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
  7. กิจกำรที่เก่ียวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกล 
  8. กิจกำรที่เก่ียวกับไม้ 
  9. กิจกำรที่เก่ียวกับกำรบริกำร 
  10. กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  11. กิจกำรที่เก่ียวกับ หิน ดิน ทรำย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง 
  12. กิจกำรที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่ำนหิน สำรเคมี 
  13.กิจกำรอื่นๆ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกำด จึงขอแจ้งประกำศให้แก่ผู้ประสงค์จะขอรับกำรยื่นแบบค ำขอรับ
ใบอนุญำต/ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ผู้ประกอบกิจการรายใหม่  สำมำรถติดต่อขอรับยื่นแบบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่ 
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ประจ ำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 

1.1 ขอรับกำรยื่นแบบค ำขอรับใบอนุญำตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม  
พ.ศ.2561 
 
                   /1.2 ผู้ได้รับอนุญำต... 
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1.2 ผู้ได้รับอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญำต หากมิได้ 
ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญำตจะได้บอกเลิกกำรด ำเนินกิจกำรนั้นก่อนถึงก ำหนดกำรที่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำว 

2. ผู้ประกอบกิจการรายเดิม สำมำรถติดต่อขอยื่นแบบค ำขอต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็น 
อันตรำยต่อสุขภำพ ประจ ำปี 2562 ดังนี้ 
  2.1 ขอรับกำรยื่นแบบค ำขอต่อใบอนุญำตได้ภายใน 30 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (หรือ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2561) พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และ
หำกมิได้ช ำระค่ำธรรมเนียมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะต้องช ำระค่ำปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ หรือถูกยกเลิกกำร
ประกอบกิจกำร ตำมมำตรำ 52 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 
  2.2 เอกสำรที่ต้องน ำมำติดต่อ ส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่และรำยเดิม มีดังนี้ 
    2.2.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/อ่ืนๆ) 
    2.2.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/ส ำเนำที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรปัจจุบัน 
    2.2.3 หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีไม่สำมำรถมำติดต่อด้วยตนเอง) 
    2.2.4 หนังสือกำรจดทะเบียนต่ำงๆ เช่น ทะเบียนพำณิชย์ เป็นต้น 
    2.2.5 เอกสำรและหลักฐำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. หำกผู้ได้รับอนุญำตไม่ประสงค์ประกอบกิจกำรต่อไปให้ยื่นค ำร้องบอกเลิกด ำเนินกิจกำรต่อเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นได้ทรำบด้วย 
 

 ทั้งนี้ หำกท่ำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ สำมำรถติดต่อขอทรำบ
รำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกำด อ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ หมำยเลขโทรศัพท์       
0-5392-8125 ในวันและเวลำรำชกำร 
 

 จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
   
          
        งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
                   วันที่ 3 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 


