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ภาษบี ารุงท้องที ่
      
ทีด่ินทีต้่องเสียภาษบี ารุงท้องที ่
 ไดแ้ก่ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  
ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตอ้งเสียภาษีทอ้งท่ี  ไดแ้ก่พื้นท่ีหรือพื้นท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้าดว้ย  โดย
ไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 
 
ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษบี ารุงท้องที ่
 ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี  1  มกราคม ของทุกปี  มีหนา้ท่ีเสียภาษีส าหรับปีนั้น 
 
การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษบี ารุงท้องที ่
 ให้เจา้ของท่ีดินมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ณ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระประโทน (กองคลงั) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ท่ีมีการตี
ราคาปานกลางของท่ีดิน 
 แบบแสดงรายการท่ียืน่ไวน้ั้นใชไ้ดทุ้กปี  ในรอบระยะเวลา  4  ปี 
 หลกัฐานทีต้่องน าไป 

 - ส าเนาโฉนดท่ีดิน นส.3 หรือ นส.3ก 
 - บตัรประจ าตวัประชาชน 
 - ใบเสร็จรับเงินปีท่ีแลว้ (ถา้มี) 
 - หนงัสือมอบอ านาจ  กรณีท่ีใหผู้อ่ื้นมาท าการแทน 

 
การค านวณภาษ ี
 ค านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการการตีราคาปานกลางท่ีดินก าหนด
ข้ึนเพื่อใช ้           ในการจดัเกบ็ภาษีคูณกบัเน้ือท่ีอตัราภาษี 
  เน้ือท่ีดิน (ไร่)   =  เน้ือท่ีถือครอง  -  เน้ือท่ีเกณฑล์ดหยอ่น 
  ค่าภาษีต่อไร่     =  ตามบญัชีอตัราภาษี ฯ ทา้ย พรบ.ฯ 
 
 



การช าระภาษบี ารุงท้องที ่
 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีน าเงินมาช าระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี 
เงินเพิม่ – บทก าหนดโทษ 
 1. ผูใ้ดจงใจไม่มายืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมช้ีแจงหรือไม่ยอม
แจง้จ านวน          เน้ือท่ีดินตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หรือทั้งจ  า ทั้งปรับ 
 2. ผูใ้ดโดยรู้แลว้จงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็  หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพื่อ
หลีกเล่ียง  หรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 3. ผูใ้ดไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเวลาท่ีก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี 
ของจ านวนเงิน ท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน 
 ระยะเวลาการใหบ้ริการโดยประมาณ 10 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนการเสียภาษบี ารุงท้องที ่
 
1. ขั้นตอนการเสียภาษบี ารุงท้องที ่(กรณีช าระตามปกติ) 
 เอกสารทีต้่องใช้ในการติดต่อ 

- ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผ่านมา 
 ขั้นตอนการให้บริการ 

- ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดิน 
- ออกใบเสร็จรับเงิน 

 
2. ขั้นตอนการเสียภาษบี ารุงท้องที ่(กรณีการเปลีย่นแปลงเจ้าของทีด่ิน) 

2.1 เอกสารทีต้่องใช้ในการติดต่อ 
- ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผ่านมา             
- เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
- บตัรประจ าตวัประชาชน           

 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยืน่ค  าร้อง 
  - ตรวจสอบเอกสาร 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 3. ขั้นตอนการเสียภาษบี ารุงท้องที ่(กรณมีกีารประเมนิใหม่) 
 3.1 เอกสารทีต้่องใช้ในการติดต่อ 
  - ส าเนาทะเบียนบา้น 
  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  - ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ 
  - ส าเนาหนงัสือการเปล่ียนแปลงเจา้ของท่ีดิน 

 



ขั้นตอนการช าระภาษบี ารุงท้องที ่
 
ผู้ย่ืนภาษย่ืีนแบบ ภ.บ.ท.5  ภายในเดือน มกราคม  ของปีแรกทีม่ีการตีราคาปานกลางทีด่ิน  

(ทุกรอบ 4 ปี) 
 

การช าระค่าภาษ ี ตั้งแต่วนัที ่2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี  
 

เจ่าหน่าท่ีรับแบบแจ่ง

การปรประเมินประเมิน 

ผู่เสียภาษีได่รับแจ่ง 
การประเมินค่าภาษี 

ช าระเงินภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได่รับแจ่ง 

 

ไม่ช าระภายในก าหนด 

จบ เสียเงินเพ่ิม 
ร่อยละ 2 ต่อเดือน 

ยืน่อุทธรณ่ต่อเจ่าพนักงานประเมิน 
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได่รับแจ่ง 

เสนออุทธรณ่
ตามล าดับ 
จนถึง ผวจ. 

ผลการอุทธรณ่ 
ของ ผวจ. 

ช าระเงิน 

จบ 

อุทธรณ่ค าวินิจฉัยของ ผวจ. 
ต่อศาล  ภายใน  30  วัน 

นับแต่วันที่ได่รับแจ่งค าวินิจฉยั 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 

มีสิทธิอุทธรณ่ ผวจ. 



ภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 
 

ภาษโีรงเรือนและทีด่ิน  หมายถึงภาษีท่ีจดัเกบ็จากโรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน
กบัท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 

 
ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษโีรงเรือนและทีด่ิน  คือ  ผูท่ี้เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโรงเรือน ส่ิงปลูก

สร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนในเขต อบต. ซ่ึงใชห้า
ผลประโยชนเ์ป็นสถานประกอบการพาณิชย ์ต่าง ๆ ใหเ้ช่า หรือใหผู้อ่ื้นอยูอ่าศยั อยูใ่นข่าย
ตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินกบั อบต. 

 
ทรัพย์สินทีต้่องเสียภาษโีรงเรือนทีด่ิน 

1. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างใหเ้ช่า บา้น ตึกแถว โรงแรม เกสทเ์ฮา้ท ์คอร์ด  หอพกั 
ฯลฯ 

2. ท่ีท าการคา้ขายและท่ีเกบ็สินคา้ เช่น ร้านคา้ทัว่ไป โรงภาพยนต ์โกดงัเกบ็สินคา้ 
3. ท่ีประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเล่ือย โรงสี ฯลฯ 
4. ท่ีใหญ้าติ พ่อ แม่ หรือผูอ่ื้นอยูอ่าศยั 

 
ก าหนดย่ืนแบบเสียภาษี 
 เจา้ของทรัพยสิ์นมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพนัธ์
ของทุกปี 
 
การค านวณการประเมนิค่ารายปีและอตัราภาษ ี
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดค่ารายปีของทรัพยสิ์นในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น 
บา้นให้เช่าในอตัราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท คิดค่ารายปีได ้12,000 (1,000 × 12 เดือน) ค่า
ภาษีจะเท่ากบั            1,500 บาท 
 
 
 



หลกัฐานทีต้่องน าไป 
- ส าเนาโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญาซ้ือขายโรงเรือน 
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้น 
- หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมีผูอ่ื้นมายืน่แบบ ภ.ร.ด. แทน) 
- ทะเบียนการคา้ ทะเบียนพาณิชย ์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาตปลูก

สร้างอาคาร ใบเสร็จ 
รับเงินปีท่ีผา่นมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ หนงัสือรับรองหา้ง
หุน้ส่วน/บริษทั หรืองบดุล 
ค่าภาษ ี

1. ผูรั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปี 
2. อตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี × 12.5% 

 

ก าหนดการช าระค่าภาษ ี
 เม่ือเจา้ของทรัพยสิ์น ไดรั้บแจง้รายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แลว้ตอ้งไปช าระค่าภาษี
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัถดัจากท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน มิฉะนั้นจะตอ้งเสียภาษีเพิ่ม ดงัน้ี 

1. ถา้ช าระไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดใหเ้พิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีคา้ง 
2. ถา้เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดใหเ้พิ่มร้อยละ    5  ของ

ค่าภาษีคา้ง 
3. ถา้เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดใหเ้พิ่มร้อยละ 7.5  ของ

ค่าภาษีคา้ง 
4. ถา้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดใหเ้พิ่มร้อยละ 10   ของ

ค่าภาษีคา้ง 
ถา้ผอ่นช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ตอ้งมีวงเงินค่าภาษีจะขอผ่อนผนัตั้งแต่  9,000  

บาท    ข้ึนไป  ภายในก าหนด  30  วนันบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน  โดยแบ่ง
ออกเป็น  3  งวด เท่า ๆ กนั (งวดละ  30  วนั) 
 ถา้ไม่ช าระภาษีและเงินเพิ่มภายใน  4  เดือน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
ออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหย้ดึ  อายดั  หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นผูซ่ึ้งคา้งช าระภาษีเพื่อน าเงิน
มาช าระค่าภาษีเงินเพิ่มค่าธรรมเนียม  ค่าใชจ่้าย  โดยมิตอ้งขอใหศ้าลสั่งหรืออกหมายยดึ 



ขั้นตอนการเสียภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 
 
1. ขั้นตอนการเสียภาษโีรงเรือนและทีด่ิน (กรณปีกติ) 
 1.1 เอกสารทีต้่องใช้ในการติดต่อ 
  - ส าเนาทะเบียนบา้น 
  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์
  - แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
  - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อดว้ยตนเองได)้ 
 1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยืน่แบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
2. ขั้นตอนการเสียภาษโีรงเรือนและทีด่ิน (กรณแีจ้งใหม่) 
 2.1 เอกสารทีต้่องใช้ในการติดต่อ 
  - ส าเนาทะเบียนบา้น 
  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์
  - แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
  - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อดว้ยตนเองได)้ 
  - ส าเนาเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยืน่แบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสาร 
  - ออกใบรับพร้อมแจง้นดัตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบโรงเรือนและท่ีดิน 
  - ออกใบแจง้รายการประเมิน 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 



  
 
 

ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

ผู่เสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่  2  มกราคม – 28  กุมภาพันธ่  ของทุกป่ 

ภาษีป่าย 



ผลการอุทธรณ่ 
ของ ผวจ. 

ต่องช าระเงินตาม 
ใบแจ่งประเมินก่อน 

 

เจ่าหน่าที่ตรวจสอบแบบประเมินค่าภาษี 
แจ่งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

(ภ.ป.3) 

ผู่เสียภาษีรับแจ่งการ 
 ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

)222222((((ภป.
3) 

ยื่นอุทธรณ่ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได่รับแจ่ง 

ช าระเงินภายใน 30 วัน 
นับแต่วันถัดจากวันที่ได่รับแจ่ง 

ช าระเงินเกิน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได่รับแจ่ง 

จบ ต่องเสียเงินเพ่ิม 

ผลการอุทธรณ่ 
ของ ผวจ. 

ช าระเงินตามใบแจ่ง 
ช าระเงินตามใบแจ่ง 

ยื่นฟ่องคดีภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได่รับค าชี้ขาด 

จบ 

ไม่พอใจ พอใจ 

ไม่เกิน 30 วัน เกิน 30 วัน 

ไม่พอใจ พอใจ 

 

 

  
 

เดือนที่ 1 ปรับ 2.5% 
เดือนที่ 2 ปรับ 5% 
เดือนที่ 3 ปรับ 7.5% 
เดือนที่ 4 ปรับ 10%   



ภาษีป่าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป่ายแสดงชื่อ ยี่ห่อ หรือเครื่องหมายทีใช่ในการประกอบการค่า 
หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได่ หรือโฆษณาการค่า หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได่ไม่ว่าจะแสดงหรือ
โฆษณาไว่ที่วัตถุใด ๆ ด่วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือท าให่ปรากฏด่วยวิธีอื่น 
  
 ผู่มีหน่าที่เสียภาษีป่าย  คือ เจ่าของป่ายหรือผู่ครอบครองป่ายในกรณีไม่มีผู่อ่ืนยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป่าย หรือเมื่อพนักงานเจ่าหน่าที่ไม่อาจหาตัวเจ่าของป่ายนั้นได่  ให่ถือว่าผู่ครอบครองป่าย
นั้นเป่นผู่มีหน่าที่เสียภาษีป่ายนั้นได่  ให่ถือว่าผู่ครอบครองป่ายนั้นเป่นผู่มีหน่าที่เสียภาษีป่าย ถ่าไม่อาจ
หาตัว          ผู่ครอบครองป่ายนั้นได่ ให่ถือว่าเจ่าของหรือ ผู่ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป่ายนั้นติดตั้ง 
หรือแสดงอยู่เป่นผู่มีหน่าที่เสียภาษีป่ายตามล าดับ 
 
อัตราภาษีป่าย 

1. ป่ายท่ีมีอักษรไทยล่วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท 
2. ป่ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย  

คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท 
3. (ก)   ป่ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ  

 (ข)   ป่ายท่ีมีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต่และหรืออยู่ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  
        คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท 
ป่ายเม่ือค านวณพื้นที่จ านวนเงินภาษีไม่ถึงป่ายละ 200 ให่เสียภาษีป่ายละ  200  บาท 

 
เอกสารหลักฐานที่น ามาใช่ในการติดต่อ 
 1.   ส าเนาทะเบียนบ่าน   บัตรประจ าตัวประชาชน 
 2.   ส าเนาหนังสือรับรองส านักทะเบียนหุ่นส่วนบริษัท 
 3.   รายละเอียดเกี่ยวกับป่าย ท้ังลักษณะข่อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป่าย (ถ่ามี) 
 4.   สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป่าย 
 5.  หนังสือมอบอ านาจพร่อมติดอากร (กรณีมอบอ านาจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป่าย 
 -   เจ่าของป่ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป่าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป่ 
 -   ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป่ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป่ายใหม่แทนป่าย

เดิม   หรือเปลี่ยนแปลงแก่ไขป่ายอันเป่นเหตุให่ต่องเสียภาษีป่ายเพิ่มขึ้น ให่เจ่าของป่ายย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีป่ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป่าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก่ไขแล่วแต่
กรณี 
การช าระภาษี 

-   ให่เจ่าของป่ายช าระภาษีป่ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได่รับแจ่งการประเมิน 
 -   ป่ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในป่แรกให่เสียภาษีป่าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท่ายของป่ 
(คิดภาษีป่ายเป่นรายงวด งวดละ 3  เดือน) 
  งวด 1  มกราคม  –  มีนาคม       =  100 % 
   งวด 2  เมษายน  –   มิถุนายน =   75 %  
  งวด 3  กรกฎาคม –  กันยายน  =   50 % 
  งวด 4  ตุลาคม –   ธันวาคม  =   25 % 
 
เงินเพิ่ม 

-   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป่ายภายในก าหนด ให่เสียเงินเพิ่มร่อยละ 10 ของค่าภาษี 
 -   ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป่ายไม่ถูกต่อง ท าให่จ านวนเงินที่จะต่องเสียภาษีป่ายลดน่อยลง
ให่เสียเงินเพิ่มร่อยละ 10  ของค่าภาษีป่ายท่ีประเมินเพิ่มเติม 
 -   ไม่ช าระภาษีป่ายภายในเวลาที่ก าหนด  ให่เสียเงินเพิ่มร่อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป่าย 
 
บทก าหนดโทษ 
 1. ผู่ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป่าย  ต่องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง 
50,000  บาท 
 2. ผู่ใดโดยรู่หรือจงใจแจ่งความเท็จ  ให่ถ่อยค าเท็จ  หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป่ายต่อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1  ป่  หรือปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง  50,000  บาท  หรือทั้งจ า  ทั้งปรับ 
 3. ผู่ใดไม่แจ่งรับโอนป่าย  หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป่ายไว่  ณ  ที่เป่ดเผยในสถานที่
ประกอบกิจการ  ต่องระวางโทษปรับตั้งแต่  1,000  บาท ถึง 10,000  บาท 
 

  
 
 
 



ขั้นตอนการเสียภาษีป่าย 
 

1. ขั้นตอนการเสียภาษีป่าย ป่ายเดิม (กรณีปกติ) 
 1.1 เอกสารที่ต่องใช่ในการติดต่อ 
  - ใบเสร็จรับเงินของป่ที่ผ่านมา 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ทะเบียนพาณิชย่  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด่วยตนเอง) 

1.2 ขั้นตอนการให่บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 
2. ข้ันตอนการเสียภาษีป่าย  ป่ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ่วน) 
      2.1 เอกสารที่ต่องใช่การติดต่อ 
  - 
 2.2 ขั้นตอนการให่บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป่าย 
  - ค านวณค่าภาษี  แจ่งให่ผู่ยื่นเสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2.3 ระยะเวลาด าเนินการ 
  - โดยประมาณ 1 วันท าการ 
 
3.ขั้นตอนการเสียภาษีป่าย ป่ายใหม่ 
 3.1 เอกสารที่ต่องใช่การติดต่อ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนบ่าน  

- ทะเบียนพาณิชย่  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด่วยตนเอง) 



  
 
3.2 ข้ันตอนการให่บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป่าย 
  - ค านวณค่าภาษี  แจ่งให่ผู่ยื่นเสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการช าระภาษีป่าย 
 

ผู่เสียภาษียื่นแบบ  ภายในวันที่  2  มกราคม – 31  มีนาคม  ของทุกป่ 

เจ่าหน่าที่รับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1) 

(ภ.ป.1) 

 

แจ่งการประเมินค่าภาษ ี
(ภ.ป.3) 

ผู่เสียภาษีรับแจ่ง 
 การประเมิน (ภ.ป.

3) 

ช าระเงินภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได่รับแจ่ง 

ช าระเงินเกิน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได่รับแจ่ง 

จบ ต่องเสียเงินเพิ่ม 
ร่อยละ 2  ต่อเดือน 

ยื่นอุทธรณ่ต่อ ผวจ. 
ภายใน  30  วัน 

นับแต่วันที่ได่รับแจ่ง 

ผลการอุทธรณ่ 
ของ ผวจ. 

ช าระเงิน 

จบ 

ให่ยื่นฟ่องศาล 

ปฏิบัติตามค าสั่งศาล 

จบ 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 



การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป่นอันตรายต่อสุขภาพ 
  

ระยะเวลาการยื่นค าร่องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการ 
1. ยื่นค าร่องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเป่ดกิจการ 
2. ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให่ยื่นค าร่องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาต

หมดอายุ 
3. ในกรณีที่ได่รับหนังสือแจ่ง  ให่มาช าระค่าธรรมเนียมประจ าป่ ภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได่รับ

หนังสือแจ่งในป่ถัดมาของทุกป่ 
 

หลักฐานที่ใช่ประกอบการขอรับใบอนุญาต/ ขอต่อใบอนุญาต 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ่านของผู่ประกอบการ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ่านของผู่จัดการ (กรณีไม่ใช่บุคคล

เดียวกันกับผู่ขอใบอนุญาต) 
3. ส าเนาทะเบียนบ่านที่ตั้งสถานประกอบการ 
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร่อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ผู่แทนนิติบุคคล (กรณีผู่ขอเป่นนิติบุคคล) 
5. ใบอนุญาตปลูกสร่างอาคารหรือหลักฐานที่ใช่แสดงว่าที่ตั้งสถานประกอบการสามารถใช่

ประกอบกิจการนั้นได่โดยถูกต่องตามกฎหมายว่าด่วยการควบคุมอาคาร 
6. หนังสือยินยอมให่ใช่อาคารหรือส าเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ่าของอาคาร 
7. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต่องตามกฎหมายพร่อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู่มอบ

อ านาจและผู่รับมอบอ านาจ (กรณีเจ่าของไม่สามารถยื่นค าขอด่วยตนเอง) 
8. ใบอนุญาตจากส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข่อง (ถ่ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ที่เป่นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

  (5) ผู่ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ราชการส่วนท่องถิ่นก าหนด 
* กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต่องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร่อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค่างช าระ 

(4)  เจ่าพนักงานท่องถิน่   
    ออกใบอนุญาต 
 

(1) ผู่ประกอบการยื่นค าขอพร่อม
หลักฐานตามที่ระบุในคู่มือประชาชน         
ต่อเจ่าหน่าที่  

(2)  เจ่าหน่าที่ตรวจสอบความถกูต่อง
ของค าขอและความถูกต่องครบถ่วนของ
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ่าพนักงานท่องถิ่น มอบให่เจ่าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด่านสุขลักษณะ 

(4)  เจ่าพนักงานท่องถิน่   
    มีค าสั่งไม่อนุญาต 
(พร่อมแจ่งสิทธิอุทธรณ่) 

 

แนะน าต่อผู่ยื่นค าขอให่แก่ไข 
/แจ่งให่เพ่ิมเติมทันท ีนับแต่วันที่ได่
รับค าขอ 

 

กรณีไม่ถูกต่อง/
ครบถ่วน 

กรณีถูกต่องและครบถ่วน กรณีที่สามารถแก่ไข/
เพ่ิมเติมได่ในขณะนั้น  
ให่แจ่งเพ่ือด าเนินการ 

กรณีทีไ่ม่อาจด าเนินการได่ในขณะนั้น 
ให่บันทึกความบกพร่องและเอกสาร          
ที่ต่องยื่นเพิ่มเติม ตามแบบ น.ส 3/1 

(ขยายได่ครั้งละไม่เกิน 7 
วัน) 

ภายใน 30 วัน  

ถูกต่องตามหลักเกณฑ่  
ด่านสุขลักษณะ 

ไม่ถูกต่องตามหลักเกณฑ่  
ด่านสุขลักษณะ 

แนะน าให่ปรับปรุง 
ด่านสุขลักษณะ 

ไม่ถูกต่อง 
ตามหลักเกณฑ่ด่านสุขลักษณะ 

เจ่าหน่าที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได่ 

แก่ไขค าขอ/จัดส่ง
เอกสารตามที่ระบุในการ

แจ่งครบถ่วนแล่ว 

กรณีไม่แก่ไขค าขอ/ 
ส่งเอกสารเพ่ิมเติมให่

ครบถ่วน 

ให่เจ่าหน่าที่ส่งคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร่อมแจ่งสิทธิในการอุทธรณ่   
และบันทกึการด าเนินการดังกล่าวไว่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
กองคลัง  บริการประชาชน 

รับช าระภาษี  วันจันทร่ – วันศุกร่เวลา  08.30 – 16.30 น. 
และบริการช่วงพักเที่ยง  เวลา  12.00 – 13.00 น. 


