
 
 

 

 

    

                         

 

     องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางขนุไทร 

อําเภอบา้นแหลมจงัหวดัเพชรบรุ ี  

 

 ค ู่มือการใหบ้รกิารประชาชน 

ในการชําระภาษี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโดย  : กองคลงั   

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลบางขนุไทร 

  งานการจดัการความร ู ้(KM–Knowledge Management) 

 



 
 
 
 

 
ทราบหรือไม่  การประกอบกจิการค้า ตาม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข 2535 และตามข้อบังคบัตาํบล ทาํกนัอย่างไร 
 การประกอบกิจการคา้ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัตาํบล  
กจิการใดบ้างทีต้่องขออนุญาตในการประกอบกจิการ 
 ผูป้ระกอบกิจการถา้ตอ้งขออนุญาตจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลช่องสะแก
และชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อนดาํเนินกิจการไดแ้ก่ 

กิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข เช่น การซ่อมรถยนต ์กิจการเสริมสวย – แต่งผม การเคาะ ปะ ผ ุ
พ่นสีรถยนต ์การซ่อมเคร่ืองอิเลค็โทรนิค การจาํหน่ายอาหารสัตว ์การผลิต
นํ้าด่ืมบริโภค ฯลฯ 

• 

การจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร เช่น ร้านอาหารตามสั่ง สวนอาหาร 

ร้านขา้วแกง ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านกาแฟ – เคร่ืองด่ืม 
• 

การจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร เช่น ร้านขายของชาํ มินิมาร์ท หรือ

ซุปเปอร์มาเกต็ 
• 

การจาํหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในบริเวณท่ีอบต.ประกาศ

ให้เป็นเขตจาํหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการคา้ หาบเร่ แผงลอย รถเข็น
จาํหน่ายสินคา้ 

• 

การจดัตั้งตลาด • 
 
 
 
 
 

 



 
 

เร่ืองควรรู้เกี่ยวกับ ภาษปี้าย 
 
ภาษีป้าย      เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ  ยี่ห้อ  หรือ

เคร่ืองหมายการค้า  หรือโฆษณา หรือกิจการอื่น  ๆ  เพ่ือหารายได้   ไม่ว่าจะมา
แสดง  หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ  ด้วยอักษรภาพ  หรือเครื่องหมายเขียน  
แกะสลัก  จารึก  หรือทําให้ ปรากฏด้วย วิธีอื่น 

   อัตราภาษี 
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา  3  บาท ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศ  หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมาย

อื่น  คิดอัตรา 20 บาทต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายคําต่อไปนี้  คิดอัตรา  40 บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 

• ป้ายที่ไม่อักษรไทยไม่วาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ 
• ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ ใต้หรือตํ่ากว่าอักษร

ต่างประเทศ 
4. ป้ายที่คํานวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว  เสียภาษีตํ่ากว่า  200  ให้

เสียในอัตรา  200 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การย่ืนแบบประเมินและการชําระภาษ ี
 
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ 
การเสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ 
เอกสารประกอบ - บัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ทะเบียนการค้า 
- ทะเบียนพาณิชย์ 
- ใบอนุญาตติดต้ังป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําป้าย 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีติดต้ังใหม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

พร้อมเอกสารประกอบ ยื่นแบบภายใน 15 วนั นับแต่วันติดต้ังป้าย(ป้ายเก่ายื่น
แบบชําระภายใน มกราคม – มีนาคมของทุกปี ) ระยะเวลาการให้บริการในการ
ชําระ 

2. ภาษีโดยประมาณ 5 นาทีต่อราย กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ต้องออกตรวจสอบ
ประมาณ 10 วันทําการ 

3.  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดเก็บรายได้รับเร่ืองแล้วดําเนินการดังนี้ 
- ตรวจสอบหลักฐาน 
- ตรวจสอบป้ายหรือขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีจําเป็น 
- คํานวณค่าภาษีป้ายจากพื้นท่ีและอัตราภาษีตามประเภทของ

ป้าย กรอกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาษีปา้ย 
การอุทธรณ์ 

 ถ้าผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคํา
ร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
การประเมิน 
 

อัตราโทษและค่าปรับ 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่ม    10 % 

ของค่าภาษี 
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทําให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงิน

เพิ่ม 10 % ของค่าภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม 
3. ไม่ชําระเงินภายใน 15 วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม  2 % 

ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี   ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 5,000 – 

50,000 บาท 
5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ต้ังแต่วันรับโอนต้องระวางโทษตั้งแต่ 

1,000 – 10,000 บาท 
6. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบ

คําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับต้ังแต่ 5,000 – 
50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
 
 
 
 
ขอขอบคณุทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนา อบต.  
 
 
 
 
 



 
เร่ืองควรรู้เก่ียวกับ ภาษีป้าย 

ภาษีป้าย      เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเคร่ืองหมายการค้า  
หรือโฆษณา หรือกิจการอื่น  ๆ  เพื่อหารายได้   ไม่ว่าจะมาแสดง  หรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุ
ใด ๆ  ด้วยอักษรภาพ  หรือเคร่ืองหมายเขียน  แกะสลัก  จารึก  หรือทําให้ ปรากฏด้วย 
วิธีอื่น 

   อัตราภาษ ี
1.  ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา  3  บาท ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
2.  ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศ  หรือปนกับภาพหรือเคร่ืองหมายอื่น  
คิดอัตรา 20 บาทต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายคําต่อไปน้ี  คิดอัตรา  40 บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 

• ป้ายท่ีไม่อักษรไทยไม่วาจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดหรือไม่ 
• ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศ 

4. ป้ายท่ีคํานวณพื้นท่ีและประเภทของป้ายแล้ว  เสียภาษีตํ่ากว่า  200  ให้เสียใน
อัตรา  200 บาท 

การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี 
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ 
การเสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ 
เอกสารประกอบ - บัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ทะเบียนการค้า 
- ทะเบียนพาณิชย์ 
- ใบอนุญาตติดต้ังป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําป้าย 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
พร้อมเอกสารประกอบ ยื่นแบบภายใน 15 วนั นับแต่วันติดต้ังป้าย(ป้ายเก่ายื่นแบบ
ชําระภายใน มกราคม – มีนาคมของทุกปี ) ระยะเวลาการให้บริการในการชําระ 
2. ภาษีโดยประมาณ 5 นาทีต่อราย กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ต้องออกตรวจสอบ
ประมาณ 10 วันทําการ 
3. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดเก็บรายได้รับเร่ืองแล้วดําเนินการดังนี้ 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
- ตรวจสอบป้ายหรือขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีจําเป็น 
- คํานวณค่าภาษีป้ายจากพื้นท่ีและอัตราภาษีตามประเภทของ

ป้าย กรอกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 
 



 
 

ภาษีปา้ย 
การอุทธรณ์ 

 ถ้าผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคํา
ร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
การประเมิน 
 

อัตราโทษและค่าปรับ 
1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่ม    10 % 
ของค่าภาษี 
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทําให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 
10 % ของค่าภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม 
3. ไม่ชําระเงินภายใน 15 วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม  2 % 
ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี   ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 5,000 – 
50,000 บาท 
5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ต้ังแต่วันรับโอนต้องระวางโทษตั้งแต่ 
1,000 – 10,000 บาท 
6. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถาม
ด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลีย่งการเสียภาษี
ป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับต้ังแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
 
 
 
 
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีช่วยกันพัฒนา อบต.  
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนการยื่นคําขอ ประกอบกิจการ 
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร 
การจัดต้ังตลาด 

1. ยื่นคําขออนุญาตท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลช่องสะแก พร้อมหลักฐาน
ประกอบการยื่น ได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ สําเนาบัตร
ประชาชนผู้ขออนุญาต  หลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
และใบรับรองแพทย์ของผู้สัมผัสอาหาร 

2. อบต.จะดําเนินการตรวจสอบคําขออนุญาตและสถานประกอบการก่อนออก
ใบอนุญาต ภายใน 30 วัน 

3. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และผู้ทํากิจการค้าต้องดําเนินการต่อใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตหมดอายุ ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะในเขตอบต.ช่องสะแกเท่านั้น 

 
สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน

ข้อบัญญัติและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต 
 *  ผู้ประกอบการกิจการค้าต้องไม่กระทําการก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญใด ๆ เช่น 
กลิ่น เสียง ควัน ฝุ่นละอองแก่ประชาชนหรือชุมชน 
 *  ต้องปฏิบติัตามคําแนะนํา ตักเตือนของเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าตรวจสภาพร้าน และ
ปฏิบัติตามคําสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
 *  หากผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งให้แก้ไข ปรับปรุงเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นสามารถสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คร้ังละไม่เกิน 15 วัน 
 *  กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว 2 ครั้ง และจะถูกสั่งพักอีกหรือก่อเหตุ
อันตรายร้ายแรงต่อ สุขภาพ อาจถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ห้ามทํากิจการค้านั้นอีกจนกว่าจะพ้น 1 ป ี
 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

กองคลัง 032 - 783241 
 
 
 



 
 
เร่ืองควรรู้ เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที ่

ภาษีบํารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของท่ีดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดา หรอืนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิใ์นท่ีดิน 
* กรณีเจ้าของท่ีดินรายใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงจํานวนท่ีดิน 
เอกสารประกอบ 

- บัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3 ก 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการเสียภาษีบํารุงท้องที ่
 

1. ผู้เป็นเจ้าของท่ีดินต้องยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
ที่ดินมาหรือมีการเปล่ียนแปลง (ผู้เสียภาษีรายเก่ายื่นแบบฯภายใน มกราคมของปีแรกท่ีมี
การประเมินภาษีใหม่ทุก 4 ปี และยื่นชําระภาษีภายในเดือน มกราคม – เมษายน ) กรณี
มีเอกสารครบถ้วน/ไม่ต้องออกตรวจสอบระยะเวลาการชําระภาษีโดยประมาณ 5 นาทีต่อ
ราย  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ต้องออกตรวจสอบใช้เวลาดําเนินการ ประมาณ 10 วันทาํ
การ 

 

2. เจ้าหน้าท่ีดําเนินการ 
- ตรวจสอบหลักฐาน 
- ดําเนินการประเมินและคํานวณค่าภาษีบํารุงท้องท่ีกรอกแบบแจ้ง

การประเมิน (ภ.บ.ท.5) 
- ส่งแบบแจ้งการประเมินให้แก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเพ่ือชําระภาษี 
 

หากพ้นกําหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรา ดังน้ี 
 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษี
บํารุงท้องท่ี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกต้อง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบํารุง
ท้องท่ีที่ประเมินเพิ่มเติม 

3. ชี้เขตแจ้งจํานวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ ให้เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่าของภาษี
บํารุงท้องท่ีที่ประเมินเพิ่มเติม 

4. ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องท่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือน/ร้อย
ละ 24 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีเศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน
และไม่นําเงินเพ่ิมตามข้อ 1 – ข้อ 4 มารวมคํานวณด้วย  

 

ภาษีทุกบาทมีค่า ช่วยพัฒนาตําบลบางขุนไทร 
 
 



 
 

เร่ืองควรรู้ เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ 
กับท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างนั้น เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า 
ตึกแถว อาคาร ร้านค้า  บริษัท ธนาคาร แฟลต อพาร์ทเมนท์ อู่ซ่อมรถ โรงงาน โรงเรียน
สอนวิชาชีพ สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า   ฯลฯ 

อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
 

* กรณีภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ ต้องยื่นเอกสารประกอบดังน้ี 
-  บัตรประจําตัวประชาชน 
-  สําเนาทะเบียนบ้าน 
-  สําเนาใบอนุญาตให้ปลูกอาคาร 
-  สําเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือ นส.3 หรือ นส.3 ก 
-  สําเนาทะเบียนการค้าและทะเบียนพาณิชย ์
-  สําเนาใบอนุญาตต้ังหรือประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) 
-  หลักฐานยืน่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของโรงเรือนพิกัดรายปี 
-  สําเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนพิกัดภาษี 
-  แผนท่ีโรงเรือนของที่ต้ังโรงเรือนรายพิกัดภาษีในกรณีที่โรงเรอืนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์

ร่วมกันหรือหลายคนให้ผู้ถือกรรมสิทธิล์งลายมือช่ือใน แบบภ.ร.ด.2ในฐานะผู้รับประเมิน
ทุกคนหรือจะมอบอํานาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้การมอบต้องทําเป็นหนังสือและปิดอากร
แสตมป์ตามกฎหมาย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติในการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเริ่มเสียภาษีเป็นครั้งแรก ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) พร้อมเอกสารประกอบ (ยื่นแบบชําระภายในเดือน 
มกราคม – กุมภาพันธ์) 

2. เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน หรือขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากเจ้าของ
โรงเรือนสอบผู้เช่าหรือ ตรวจสอบสภาพโรงเรือน และทําแผนผังโรงเรือนจัดหมวดหมู่
โรงเรือน คํานวณค่ารายปี และส่งแบบ ภ.ร.ด.2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงทําหน้าท่ี
ประเมิน พิจารณากําหนดค่ารายปีภาษี (กรณีเอกสารครบถ้วนและไม่ต้องออก
ตรวจสอบใช้เวลาในการชําระภาษีโดยประมาณ 5 นาทีต่อราย) 

3. เจ้าหน้าที่กรอกแบบใบแจ้งการประเมินภาษี ภ.ร.ด. 8 และแจ้งผู้เสียภาษีเพื่อชําระภาษี  
(กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนและต้องออกตรวจสอบใช้เวลาดําเนินการโดยประมาณ 1 
วันทําการ) 

 
 
 
 



 
 
 
 

เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินไปย่ืนแบบแจ้ง
รายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาที่
กําหนดนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน   

หากพ้นกําหนดน้ีจะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 
1. ไม่เกิน 1 เดือน เพื่ม 2.5 % ของค่าภาษี 
2. ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 % ของค่าภาษี 
3. ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 % ของค่าภาษี 
4. ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 % ของค่าภาษี 

 
ระยะเวลายื่นแบบและภาษีโรงเรอืนและที่ดิน : มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้ันตอนการชําระภาษป้ีาย 
 
1.เจ้าของทรัพย์สิน (ป้าย) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)กรอกรายละเอียด 
    และลงลายมือชื่อไว้ถูกต้อง 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง ดูประเภทของป้าย และลงทะเบียนเลขที่รับ 
  พร้อมลงทะเบียนคุม และเปิดระบบคอมพิวเตอร์(Laas)กรอกรายละเอียด 
    ลงในฐานข้อมูลผู้ชะระภาษีโดยเข้ารหัสของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ เลือกฐานข้อมูล
เสีย  
    ภาษี →บันทึกรายละเอียดผู้ชําระภาษี(ก.ค.1) →เพิ่มรายการผู้เสียภาษี 
3. แจ้งแบบประเมิน (ภป.3)ชําระภายใน 15 วันนับแต่วนัแจ้งหรือ ชําระภาษีได้เลย 
4. ชําระภาษีป้ายออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)ระบบมือ และเข้าระบบคอมพิวเตอร์
(Laas) โดยเข้าไปเลือกการรับเงินท่ีเป็นรายรับ→รายได้ท่ีจัดเก็บเอง→  ภาษีอากร
→ประเภทภาษีป้าย และค้นหารายชื่อผู้มาชําระภาษี→ออกใบเสร็จรับเงิน 
 
ข้ันตอนการชําระภาษบํีารุงท้องที่ (กรณียื่นแบบประเมิน (ภบท.5)ไว้แล้ว) 
 
- ผู้ชําระภาษี ถือใบเสรจ็รับเงินปีเกา่ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบรายชื่อในทะเบียนคุม 
 ตรวจสอบความถูกต้อง (ชื่อ นามสกุล ,เลขสาํรวจ,ท่ีดินอยู่หมู่ใด)ถูกต้องแล้วพร้อมออก        
 ใบเสร็จรับเงิน (ภบท.11) หรือกรณีท่ีไม่ได้นําใบเสร็จรับเงินมาก็สามารถค้นหาได้โดย 
-เปิดระบบคอมพิวเตอร์(Laas) ควบคู่กัน โดยเข้าไปเลือกการรับเงินท่ีเป็นรายรับ→  
 รายได้ท่ีจัดเก็บเอง→  ภาษีอากร→ประเภทภาษีบํารุงท้องท่ี และค้นหารายชื่อผู้มา   
 ชําระภาษี→ออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 
1.เจ้าของทรัพย์สิน (โรงเรือนและท่ีดิน) ยื่นแบบแสดงรายการ (ภรด.2)  
กรอกรายละเอียด พร้อมลงรายมือชื่อเรียบร้อย  
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง ลงทะเบียนเลขท่ีรับ พร้อมลงทะเบียคุม 
3. เจ้าหน้าท่ีออกใบแจ้งการประเมินภาษี(ภรด.8)ประเมินค่ารายปี  เจ้าพนักงาน
ประเมินตรวจสอบความถูกต้องลงลายมือชื่อ มาชําระภาษีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ถัดจากท่ีได้ประเมิน หรือออกใบเสร็จรับเงิน(ภรด.12) ชําระภาษีได้เลย 
4. และเข้าระบบคอมพิวเตอร์(Laas)กรอกรายละเอียดลงในฐานข้อมูลภาษีให้เรียบร้อย 
เม่ือเสร็จสิ้นก็เข้าไปเลือกการรับเงินท่ีเป็นรายรับ→รายได้ท่ีจัดเก็บเอง→  ภาษีอากร
→ประเภทภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และค้นหารายชื่อผู้มาชําระภาษี→ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของงานจัดเกบ็รายได้กองคลงั 

 
งานท่ีใหบ้ริการ ขั้นตอนและหลกัฐานประกอบ ค่าภาษี 

 
1. 

 
 
 
 
 

ภาษโีรงเรือนและทีด่นิ 
ขอรับและยืน่แบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ของทุกปี (สาํหรับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ ท่ี

ใหเ้ช่าทาํการคา้อุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืน
เพื่อหารายได)้ 

2. ตรวจสอบและแจง้ผลการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8) ซ่ึงผูช้าํระจะตอ้งชาํระ
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรับแจง้การประเมิน 
3. ผูช้าํระภาษีอาจอุทรธรณ์ขอพิจารนาประเมินภาษีใหม่ภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัรับใบแจง้การประเมิน 
ทั้งน้ีตอ้งกระทาํภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรับแจง้การช้ีขาดการประเมิน 4. 

 

 
ข้ึนอยูก่บัทาํเลท่ีตั้ง ขนาดพื้นท่ี
ลกัษณะของทรัพยสิ์นและบริการ
สาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บ
ประโยชน์ 

ภาษบีาํรุงท้องที่ ข้ึนอยูก่บัเน้ือท่ีดินหน่วยท่ีตั้งของ
ท่ีดิน 

1.  ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเดือนมกราคมของทุกปี ท่ีมีการตีราคาปาน
กลางของท่ีดิน 

 

 
 
 

ตรวจสอบและแจง้ผลการประเมินภาษี 2.  
3.  ผูช้าํระภาษีตอ้งชาํระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี กรณีชาํระเกิน
กาํหนดตอ้งเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือน 

ข้ึนอยูก่บัเน้ือท่ีดินหน่วยท่ีตั้งของ
ท่ีดิน 

4.  ผูมี้ท่ีดินและใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองในท่ีดินไม่เกิน 100 ตารางวา ไดรั้บ
การลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียชาํระภาษีแต่จะสามารถลดหยอ่นเฉพาะท่ีใชอ้าศยัเพยีง
แปลงเดียวเท่านั้น 

 

ขั้นตอนและหลกัฐานประกอบ งานทีใ่ห้บริการ ค่าภาษี 
 
1. 

ภาษโีรงเรือนและทีด่นิ 
ขอรับและยืน่แบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ของทุกปี (สําหรับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอืน่ ๆ ที่

ให้เช่าทาํการค้าอุตสาหกรรมหรือกจิการอืน่
เพือ่หารายได้)

2. ตรวจสอบและแจง้ผลการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8) ซ่ึงผูช้าํระจะตอ้งชาํระ
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรับแจง้การประเมิน 

 

3. ผูช้าํระภาษีอาจอุทรธรณ์ขอพิจารนาประเมินภาษีใหม่ภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัรับใบแจง้การประเมิน 
ทั้งน้ีตอ้งกระทาํภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรับแจง้การช้ีขาดการประเมิน 4. 

 

 
ข้ึนอยูก่บัทาํเลท่ีตั้ง ขนาดพื้นท่ี
ลกัษณะของทรัพยสิ์นและบริการ
สาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บ
ประโยชน์ 

ภาษบีาํรุงท้องที่ ข้ึนอยูก่บัเน้ือท่ีดินหน่วยท่ีตั้งของ
ท่ีดิน 

1.  ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเดือนมกราคมของทุกปี ท่ีมีการตีราคาปาน
กลางของท่ีดิน 

 

 
 
 

ตรวจสอบและแจง้ผลการประเมินภาษี 2.  
3.  ผูช้าํระภาษีตอ้งชาํระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี กรณีชาํระเกิน
กาํหนดตอ้งเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือน 

ข้ึนอยูก่บัเน้ือท่ีดินหน่วยท่ีตั้งของ
ท่ีดิน 

4.  ผูมี้ท่ีดินและใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองในท่ีดินไม่เกิน 100 ตารางวา ไดรั้บ
การลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียชาํระภาษีแต่จะสามารถลดหยอ่นเฉพาะท่ีใชอ้าศยัเพยีง
แปลงเดียวเท่านั้น 

 



 
 
 
 

งานท่ีใหบ้ริการ ขั้นตอนและหลกัฐานประกอบ ค่าภาษี 
ภาษป้ีาย 
(สาํหรับเจา้ของหรือผูค้รอบครองป้ายท่ีแสดง
ช่ือยีห่อ้หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบ
การคา้ 

1.  ยืน่แบบชาํระภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
2.  ตรวจสอบและแจง้ผลการประเมินภาษี 
3.  กรณีติดป้ายใหม่หลงัเดือนมีนาคมหรือป้ายใหม่แทนป้ายเดิมท่ีไดช้าํระ

ภาษีแลว้หรือแกไ้ขเพิ่มเติมใหย้ืน่แบบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการติด
ป้ายใหม่หรือเปล่ียนแปลงป้าย 
4.  ผูท่ี้ไม่ยืน่แบบเสียภาษีป้ายภายในกาํหนด(มีนาคม) จะตอ้งเสียเงินเพิ่ม

ร้อยละ 10 ของจาํนวนท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 

ข้ึนอยูก่บัขนาดของป้ายอกัษรไทย
หรืออกัษรต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตประกอบการคา้ประเภทต่าง ๆ ตาม 
พ.ร.บ. สาธารณสุข 2535 และขอ้บงัคบัตาํบล
เร่ืองการควบคุมกิจการท่ีอนัตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. 2540 

1.  ยืน่คาํขอรับหรือต่ออายใุบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – 
31 ธนัวาคม ของทุกปี 
2.  ตรวจสอบพร้อมดาํเนินการออกใบอนุญาต 
3.  ผูไ้ม่ชาํระค่าธรรมเนียมตามกาํหนดจะตอ้งชาํระค่าปรับร้อยละ 20 ของ
จาํนวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งชาํระ                                                

ข้ึนอยูก่บัประเภทของกิจการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


