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ภาษีบำรุงทองที่
ที่ดินที่ตองเสียภาษีบำรุงทองที่

ไดแกที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตอง
เสียภาษีทองที่ ไดแกพื้นที่หรือพื้นที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ำดวย โดยไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรือ
อยูในเกณฑลดหยอน

ผูมีหนาที่เสียภาษีบำรุงทองที่

ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของทุกป มีหนาที่เสียภาษีสำหรับปนั้น

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงทองที่

ใหเจาของที่ดินมีหนาที่เสียภาษีบำรุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องคการบริหารสวนตำบล
พระประโทน (กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน
แบบแสดงรายการที่ยื่นไวนั้นใชไดทุกป ในรอบระยะเวลา 4 ป
หลักฐานที่ตองนำไป
- สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3ก
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบเสร็จรับเงินปที่แลว (ถามี)
- หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ใหผูอื่นมาทำการแทน

การคำนวณภาษี

คำนวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดินกำหนดขึ้นเพื่อใชในการจัดเก็บ
ภาษีคูณกับเนื้อที่อัตราภาษี
เนื้อที่ดิน (ไร) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑลดหยอน
คาภาษีตอไร = ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ทาย พรบ.ฯ

การชำระภาษีบำรุงทองที่

ผูมีหนาที่เสียภาษีนำเงินมาชำระภาษีในเดือนเมษายนของทุกป

เงินเพิ่ม – บทกำหนดโทษ

1. ผูใดจงใจไมมายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไมยอมชี้แจงหรือไมยอมแจงจำนวนเนื้อที่ดินตอง
ระวางโทษจำคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
2. ผูใดโดยรูแลวจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงทองที่ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ผูใดไมชำระภาษีบำรุงทองที่ภายในเวลาที่กำหนดใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอป ของจำนวนเงิน ที่ตองเสีย
ภาษีบำรุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
ระยะเวลาการใหบริการโดยประมาณ 10 นาทีตอราย ไมรวมเวลาขั้นตอนสอบ

ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงทองที่
1. ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงทองที่ (กรณีชำระตามปกติ)
เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา
ขั้นตอนการใหบริการ
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดิน
- ออกใบเสร็จรับเงิน

2. ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงทองที่ (กรณีการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน)
2.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา
- เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
- บัตรประจำตัวประชาชน
2.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นคำรอง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบเสร็จรับเงิน

3. ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงทองที่ (กรณีมีการประเมินใหม)
3.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- สำเนาทะเบียนบาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาเอกสารสิทธิ์
- สำเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน

ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงทองที่
ผูยื่นภาษียื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดือน มกราคม ของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
(ทุกรอบ 4 ป)
การชำระคาภาษี ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกป

เจาหนาที่รับแบบแจง

พอใจ

ชำระเงินภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง

จบ

ผูเสียภาษีไดรับแจง
การประเมินคาภาษี

ไมพอใจ

มีสิทธิอุทธรณ ผวจ.

ยื่นอุทธรณตอเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
ไมชำระภายในกำหนด

เสนออุทธรณ
ตามลำดับ
ึ

เสียเงินเพิ่ม
รอยละ 2 ตอเดือน

พอใจ

ชำระเงิน

จบ

ผลการอุทธรณ
ของ ผวจ.

ไมพอใจ

อุทธรณคำวินิจฉัยของ ผวจ.
ตอศาล ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคำวินิจฉัย

ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงทองที่
กรณีชำระทุกป
ยื่นเอกสาร 1 นาที

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตรวจเอกสารลงรายละเอียด
ใน ภบท.6 1 นาที
เจาพนักงานประเมิน
ประเมิน 1 นาที
รับชำระภาษี + ออกใบเสร็จ
1 นาที

รวมระยะเวลา 4 นาที/ราย
1. ใบเสร็จปที่ผานมา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนบาน
3. สำเนาโฉนดที่ดนิ /นส3 เอกสารหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนด

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกับที่ดินที่ใชตอเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผูที่เปนเจาของทรัพยสินโรงเรือน สิ่งปลูกสราง เชน ตึก อาคาร
คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นในเขต อบต. ซึง่ ใชหาผลประโยชนเปนสถานประกอบการพาณิชย ตาง ๆ ให
เชา หรือใหผูอื่นอยูอาศัย อยูในขายตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินกับ อบต.
ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน
1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางใหเชา บาน ตึกแถว โรงแรม เกสทเฮาท คอรด หอพัก ฯลฯ
2. ที่ทำการคาขายและที่เก็บสินคา เชน รานคาทั่วไป โรงภาพยนต โกดังเก็บสินคา
3. ที่ประกอบอุตสาหกรรม เชน โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ
4. ที่ใหญาติ พอ แม หรือผูอื่นอยูอาศัย
กำหนดยื่นแบบเสียภาษี
เจาของทรัพยสินมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
การคำนวณการประเมินคารายปและอัตราภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดคารายปของทรัพยสินในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป เชน บานใหเชาในอัตราคา
เชาเดือนละ 1,000 บาท คิดคารายปได 12,000 (1,000 × 12 เดือน) คาภาษีจะเทากับ
1,500 บาท
หลักฐานที่ตองนำไป
- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สัญญาซื้อขายโรงเรือน
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบาน
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีผูอื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน)
- ทะเบียนการคา ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร ใบเสร็จ
รับเงินปที่ผานมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการคา หนังสือรับรองหางหุนสวน/บริษัท หรืองบดุล
คาภาษี
1. ผูรับประเมินชำระภาษีปละครั้งตามคารายป
2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป คาภาษี = คารายป × 12.5%
กำหนดการชำระคาภาษี
เมื่อเจาของทรัพยสิน ไดรับแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แลวตองไปชำระคาภาษีภายใน 30 วัน นับจากวัน
ถัดจากที่ไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตองเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้
1. ถาชำระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันที่พนกำหนดใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีคาง
2. ถาเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน นับแตวันที่พนกำหนดใหเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีคาง
3. ถาเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน นับแตวันที่พนกำหนดใหเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีคาง

4. ถาเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน นับแตวันที่พนกำหนดใหเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีคาง
ถาผอนชำระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตองมีวงเงินคาภาษีจะขอผอนผันตั้งแต 9,000 บาท ขึ้นไป ภายใน
กำหนด 30 วันนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน โดยแบงออกเปน 3 งวด เทา ๆ กัน (งวดละ 30 วัน)
ถาไมชำระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นายกองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือ
ให ยึ ด อายั ด หรื อ ขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น ผู ซึ่ งค า งชำระภาษี เพื่ อ นำเงิ น มาชำระค า ภาษี เงิน เพิ่ ม ค าธรรมเนี ย ม
คาใชจาย โดยมิตองขอใหศาลสั่งหรืออกหมายยึด

ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีปกติ)
1.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- สำเนาทะเบียนบาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนพาณิชย
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเองได)
1.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีแจงใหม)
2.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- สำเนาทะเบียนบาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนพาณิชย
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเองได)
- สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
2.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบรับพรอมแจงนัดตรวจสอบ
- ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน
- ออกใบแจงรายการประเมิน
- ออกใบเสร็จรับเงิน

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

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผูเสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ ของทุกป
เจาหนาที่ตรวจสอบแบบประเมินคาภาษี
แจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

ไมพอใจ

พอใจ

ผูเสียภาษีรับแจงการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8)

ป

ยื่นอุทธรณภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง
ชำระเงินภายใน 30 วัน
นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจง
ไมเกิน 30 วัน

ผลการอุทธรณ
ของ ผวจ.

เกิน 30 วัน

ตองชำระเงินตาม
ใบแจงประเมินกอน

ไมพอใจ
ชำระเงินตามใบแจง
ยื่นฟองคดีภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับคำชี้ขาด

ผลการอุทธรณ
ของ ผวจ.

ชำระเงินเกิน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง

พอใจ
ชำระเงินตามใบแจง

จบ

จบ

ตองเสียเงินเพิ่ม

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
กรณีชําระทุกปี
ยื่นเอกสาร 1 นาที

เจ้าหน้ าทีผ่ ้รู ับผิดชอบ
ตรวจเอกสารลงรายละเอียด
ใน ภบท.6 1 นาที
เจ้ าพนักงานประเมิน
ประเมิน 1 นาที
รับชําระภาษี + ออกใบเสร็จ
1 นาที
รวมระยะเวลา 4 นาที/ราย
1. ใบเสร็จปที่ผานมา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนบาน
3. สำเนาโฉนดที่ดิน /นส3 เอกสารหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนด

ภาษีปาย
ภาษีปาย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายทีใชในการประกอบการคา หรือประกอบ
กิจการอื่นเพื่อหารายได หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวย
อักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำใหปรากฏดวยวิธีอื่น
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย คือ เจาของปายหรือผูครอบครองปายในกรณีไมมีผูอื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นได ใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายนั้น
ได ใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัว
ผูครอบครองปายนั้นได ใหถือวา
เจาของหรือ ผูครอบครองอาคาร หรือที่ดินปายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลำดับ
อัตราภาษีปาย
1. ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ตอ 3 บาท
2. ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย
คิดภาษี 500 ตร.ซม. ตอ 20 บาท
3. (ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ
(ข) ปายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางสวนอยูใตและหรืออยูต่ำกวาอักษรตางประเทศ
คิดภาษี 500 ตร.ซม. ตอ 40 บาท
ปายเมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไมถึงปายละ 200 ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท
เอกสารหลักฐานที่นำมาใชในการติดตอ
1. สำเนาทะเบียนบาน บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองสำนักทะเบียนหุนสวนบริษัท
3. รายละเอียดเกี่ยวกับปาย ทั้งลักษณะขอความ ภาพขนาดรูปราง และรูปตัวของปาย (ถามี)
4. สถานที่ติดตั้งหรือแสดงปาย
5. หนังสือมอบอำนาจพรอมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)
กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย
- เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป
- ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา ยภายใน 15
วัน นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี
การชำระภาษี
- ใหเจาของปายชำระภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
- ปายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปาย ตั้งแตวันที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดทายของป (คิดภาษีปาย
เปนรายงวด งวดละ 3 เดือน)

เงินเพิ่ม

รอยละ 10
-

งวด 1
งวด 2
งวด 3
งวด 4

มกราคม – มีนาคม
เมษายน – มิถุนายน
กรกฎาคม – กันยายน
ตุลาคม – ธันวาคม

=
=
=
=

100 %
75 %
50 %
25 %

ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในกำหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไมถูกตอง ทำใหจำนวนเงินที่จะตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่ม
ของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม
ไมชำระภาษีปายภายในเวลาที่กำหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของคาภาษีปาย

บทกำหนดโทษ
1. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
2. ผูใดโดยรูหรือจงใจแจงความเท็จ ใหถอยคำเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีปายตองระวางโทษจำคุกไม
เกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
3. ผูใดไม แจ งรับ โอนป า ย หรือไม แสดงรายการเสีย ภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ป ระกอบกิจ การ
ตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

ขั้นตอนการชำระภาษีปาย
1. ขั้นตอนการเสียภาษีปาย ปายเดิม (กรณีปกติ)
1.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเอง)
1.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2. ขั้นตอนการเสียภาษีปาย ปายเดิม (กรณีเอกสารไมชัดเจนครบถวน)
2.1 เอกสารที่ตองใชการติดตอ
2.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบ
- ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสำรวจตรวจสอบปาย
- คำนวณคาภาษี แจงใหผูยื่นเสียภาษีทราบ
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2.3 ระยะเวลาดำเนินการ
- โดยประมาณ 1 วันทำการ
3.ขั้นตอนการเสียภาษีปาย ปายใหม
3.1 เอกสารที่ตองใชการติดตอ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบาน
- ทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเอง)
3.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบ
- ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสำรวจตรวจสอบปาย
- คำนวณคาภาษี แจงใหผูยื่นเสียภาษีทราบ
- ออกใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนการชำระภาษีปาย

ภาษีปาย

ผูเสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกป

เจาหนาที่รับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1)

แจงการประเมินคาภาษี
(ภ.ป.3)

ผูเสียภาษีรับแจง
การประเมิน (ภ.ป.
3)

พอใจ

ชำระเงินภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง

ชำระเงินเกิน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง

จบ

ตองเสียเงินเพิ่ม
รอยละ 2 ตอเดือน

ไมพอใจ
ยื่นอุทธรณตอ ผวจ.
ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง

พอใจ
ชำระเงิน

จบ

ผลการอุทธรณ
ของ ผวจ.

ไมพอใจ
ใหยื่นฟองศาล

ปฏิบัติตามคำสั่งศาล

จบ

ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย
กรณีชําระทุกปี
ยื่นเอกสาร 1 นาที

เจ้าหน้ าทีผ่ ้รู ับผิดชอบ
ตรวจเอกสารลงรายละเอียด
ใน ภบท.6 1 นาที
เจ้ าพนักงานประเมิน
ประเมิน 1 นาที
รับชําระภาษี + ออกใบเสร็จ
1 นาที
รวมระยะเวลา 4 นาที/ราย
1. ใบเสร็จปที่ผานมา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนบาน
3. สำเนาโฉนดที่ดิน /นส3 เอกสารหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนด

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
ระยะเวลาการยื่นคำรองขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการ

1. ยื่นคำรองขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน กอนเปดกิจการ
2. ในกรณีขอตอใบอนุญาต ใหยื่นคำรองขอตอใบอนุญาตภายใน 15 วัน กอนใบอนุญาตหมดอายุ
3. ในกรณีที่ไดรับหนังสือแจง ใหมาชำระคาธรรมเนียมประจำป ภายใน 15 วัน กอนวันที่ไดรับหนังสือแจงใน
ปถัดมาของทุกป

หลักฐานที่ใชประกอบการขอรับใบอนุญาต/ ขอตอใบอนุญาต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูจัดการ (กรณีไมใชบุคคลเดียวกันกับผูขอ
ใบอนุญาต)
3. สำเนาทะเบียนบานที่ตั้งสถานประกอบการ
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(กรณีผูขอเปนนิติบุคคล)
5. ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือหลักฐานที่ใชแสดงวาที่ตั้งสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้น
ไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสำเนาหนังสือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร
7. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับ
มอบอำนาจ (กรณีเจาของไมสามารถยื่นคำขอดวยตนเอง)
8. ใบอนุญาตจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
(1) ผูประกอบการยื่นคำขอพรอม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม ือประชาชน
ตอเจาหนาที่
(2) เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของ
คำขอและความถูกตองครบถวนของ
เอกสารหลักฐาน
กรณีถูกตองและครบถวน

กรณีไมถูกตอง/
ครบถวน
กรณีที่สามารถแกไข/
เพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ใหแจงเพื่อดำเนินการ

แนะนำตอผูย ื่นคำขอใหแกไข
/แจงใหเพิ่มเติมทันที นับแตวันที่ได
รับคำขอ
กรณีที่ไมอาจดำเนินการไดในขณะนั้น
ใหบันทึกความบกพรองและเอกสาร
ที่ตองยื่นเพิ่มเติม ตามแบบ น.ส 3/1

(3) เจาพนักงานทองถิ่น มอบใหเจาพนักงาน
สาธารณสุขตรวจดานสุขลักษณะ

ถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะ

ไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะ
แนะนำใหปรับปรุง
ดานสุขลักษณะ
ไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แกไขคำขอ/จัดสงเอกสาร
ตามที่ระบุในการแจง
ครบถวนแลว

กรณีไมแกไขคำขอ/
สงเอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวน

ใหเจาหนาที่สงคืนคำขอ
และเอกสารหลักฐาน
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ
และบันทึกการดำเนินการดังกลาวไว
เจาหนาที่จะปฏิเสธไมดำเนินการตามคำขอ
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได

ภายใน 30 วัน
(ขยายไดครั้งละไมเกิน 7 วัน)
(4) เจาพนักงานทองถิ่น
ออกใบอนุญาต

(4) เจาพนักงานทองถิ่น
มีคำสั่งไมอนุญาต
(พรอมแจงสิทธิอุทธรณ)

(5) ผูประกอบการเสียคาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีร่ าชการสวนทองถิ่นกำหนด
* กรณีไมชำระตามระยะเวลาที่กำหนด จะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจำนวนเงินที่คางชำระ

การจดทะเบียนพาณิชย
ทะเบียนพาณิชย
ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน(หางหุนสวนสามัญ) หรือ นิติบุคคล
รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบ กิจการ อันเปน
พาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชยกำหนด
กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย
1. จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม ตองจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันเริ่มประกอบ พาณิชยกิจ
2. การเปลีย่ นแปลงรายการที่จดทะเบียนไวตาม (1) ตองจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง
3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตองจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันทีเ่ ลิกประกอบพาณิชยกิจ
4. ใบทะเบียนพาณิชยสูญหายตองยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแตวันสูญหาย
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย
การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยฯ จะตองเสียคาธรรมเนียมตามประเภทของ การ
ดำเนินการดังตอไปนี้
1. จดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 บาท
2. จดทะเบียนพาเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครัง้ ละ 20 บาท
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
4. ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 30 บาท
5. ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
6. ขอใหเจาหนาที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ฉบับละ 30
บาท

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์
( 1 ) ผู้ประกอบการยื่นคําขอพร้ อมหลักฐาน
ตามที่ราชการส่ วนท้ องถิน่ กําหนด
ต่ อ จพง.ท้ องถิ่น

(2 ) กรอกแบบฟอร์ มคําขอ
เอกสาร
5 นาที

กรณีไม่ ถูกต้ อง

เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจเอกสาร
1 นาที

( 3 ) นายทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนพาณิชย์
2 นาที

เมื่อแก้ ไขถูกต้ อง

กรณีไม่ แก้ ไข
ให้ ถ ูกต้ อง

เป็ นการสละสิ ทธิ
การยื่นคําขอ
ออกใบเสร็จรับเงิน
2 นาที

เอกสารที่ต้องใช้
1. สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน/
ทะเบียนบ้ าน
2. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย/
หนังสื อให้ ความเห็นชอบการ
3. เอกสารหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการกําหนด

กองคลัง บริการประชาชน
รับชำระภาษี วันจันทร – วันศุกรเวลา 08.30 – 16.30 น.
และบริการชวงพักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
โทร. 037-292922
โทรสาร. 037-292922

