
 
ข่าวประชาสัมพันธ์      ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
ฉบับท่ี 2 เดือน ธันวาคม 2562     อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
        โทร.0-5392-8125 
 

--------------------------------------------------- 
 
  ก าหนดการยื่นแบบแสดงรายการ เพ่ือช าระภาษีและค่าธรรมเนียมประจ าปี 2563   
 ซึ่งก าหนดให้เจ้าของ หรือผู้ประกอบกิจการค้า (ภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง,ป้าย ฯลฯ) ที่ตั้ง, ติดตั้งหรือด าเนินการใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มีหน้าที่ยื่นแบบและช าระภาษีที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 
ล าดับที่ รายการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบและช าระภาษีพรายในเดือน กันยายน 2563 
2 ภาษีป้าย ยื่นแบบและช าระภาษีเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 
3 ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
ผู้ประกอบการจะต้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนวัน
หมดอายุของใบอนุญาตเดิม / ผู้ประกอบการรายใหม่จะต้อง
ขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ 

4 ทะเบียนพาณิชย์ ยื่นแบบจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่ม
ประกอบพาณิชย์กิจ 

หมายเหตุ  ขอให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของทรัพย์สนิทกุทา่นมายื่นแบบพร้อมช าระภาษีและคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ได้ที่              

                   องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านกาด กองคลงั งานพฒันาและจดัเก็บรายได้ โทร.0-5392-8125 
 
 

กองคลัง 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

วันที่  5  ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข่าวประชาสัมพันธ์      ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
ฉบับท่ี 1 เดือน ธันวาคม 2562     อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
        โทร.0-5392-8125 
 

--------------------------------------------------- 
การยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจ าปี  

พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ให้อ านาจในการตราข้อก าหนดของท้องถิ่น และ
ประกาศระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด ได้ประกาศใช้ข้อบังคับต าบลบ้านกาด เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 
14 มิถุนายน 2553 ให้กิจการประเภทต่างๆ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีการควบคุมภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดังต่อไปนี้ 
  1. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
  2. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  3. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
  4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
  5. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
  6. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
  7. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกล 
  8. กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
  9. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
  10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  11. กิจการที่เก่ียวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  12. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
  13.กิจการอื่นๆ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จึงขอแจ้งประกาศให้แก่ผู้ประสงค์จะขอรับการยื่นแบบค าขอรับ
ใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้ประกอบกิจการรายใหม่  สามารถติดต่อขอรับยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ 
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 

1.1 ขอรับการยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม  
พ.ศ.2562 
 
                   /1.2 ผู้ได้รับอนุญาต... 
 

 



1.2 ผู้ได้รับอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากมิได้ 
ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละย่ีสิบของจ านวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว 

2. ผู้ประกอบกิจการรายเดิม สามารถติดต่อขอยื่นแบบค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
  2.1 ขอรับการยื่นแบบค าขอต่อใบอนุญาตได้ภายใน 30 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (หรือ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2562) พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และ
หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ หรือถูกยกเลิกการ
ประกอบกิจการ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  2.2 เอกสารที่ต้องน ามาติดต่อ ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิม มีดังนี้ 
    2.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ) 
    2.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาที่ตั้งสถานประกอบกิจการปัจจุบัน 
    2.2.3 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 
    2.2.4 หนังสือการจดทะเบียนต่างๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น 
    2.2.5 เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์ประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นค าร้องบอกเลิกด าเนินกิจการต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ทราบด้วย 
 

 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถติดต่อขอทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์       
0-5392-8125 ในวันและเวลาราชการ 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   
          
        งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด   
                   วันที่ 3 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 

 
 


