
 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและ 

การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

 

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุร ี
 

 

 

 

 



ภาษบี ารุงท้องที่ 
 

      

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 ได้แก่ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรอืคณะบุคคลไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล  ซึ่งมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดนิต้องเสียภาษีท้องที่  ได้แก่พื้นที่หรือพื้นที่เป็นภูเขาหรอืที่มนี้้าด้วย  โดยไม่เป็นที่ดนิที่

เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรอือยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่  1  มกราคม ของทุกปี  มีหน้าที่เสียภาษีส้าหรับปีนัน้  

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสยีภาษบี ารุงท้องท่ี 

 ให้เจา้ของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบ้ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องค์การ

บริหารส่วนต้าบลพระประโทน (กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตรีาคาปานกลาง

ของที่ดิน 

 แบบแสดงรายการที่ยื่นไว้นั้นใชไ้ด้ทุกปี  ในรอบระยะเวลา  4  ปี 

 หลักฐานที่ต้องน าไป 

 - ส้าเนาโฉนดที่ดนิ นส.3 หรอื นส.3ก  

 - บัตรประจ้าตัวประชาชน  

 - ใบเสร็จรับเงนิปีที่แล้ว (ถ้ามี)  

 - หนังสือมอบอ้านาจ  กรณีที่ให้ผู้อื่นมาท้าการแทน  

การค านวณภาษ ี

 ค้านวณจากราคาปานกลางของที่ดนิที่คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดนิก้าหนดขึ้น

เพื่อใช้            ในการจัดเก็บภาษีคูณกับเนือ้ที่อัตราภาษี 

  เนือ้ที่ดนิ (ไร่)   =  เนือ้ที่ถือครอง  -  เนือ้ที่เกณฑ์ลดหย่อน 

  ค่าภาษีตอ่ไร่     =  ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ท้าย พรบ.ฯ 

การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีน้าเงินมาช้าระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี 

 

 

 

 

 



เงินเพิ่ม – บทก าหนดโทษ 

 1. ผูใ้ดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรอืไม่ยอมชี้แจงหรอืไม่ยอมแจง้

จ้านวน          เนือ้ที่ดนิต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรอืปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรอืทั้ง

จ้า ทั้งปรับ 

 2. ผูใ้ดโดยรู้แลว้จงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  หรอืน้าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ

หลีกเลี่ยง  หรอืพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ้ารุงท้องที่ตอ้งระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรอื

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรอืทั้งจ้าทั้งปรับ 

 3. ผูใ้ดไม่ช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก้าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของ

จ้านวนเงิน ที่ตอ้งเสียภาษีบ้ารุงท้องที่ เศษของเดือนใหน้ับเป็นหนึ่งเดือน 

 ระยะเวลาการใหบ้ริการโดยประมาณ 10 นาทีตอ่ราย ไม่รวมเวลาขัน้ตอนสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการเสยีภาษีบ ารุงท้องที่ 

1. ขั้นตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (กรณีช าระตามปกติ) 

 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

- ใบเสร็จรับเงนิของปีที่ผ่านมา 

 ขั้นตอนการให้บรกิาร 

- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ในที่ดิน 

- ออกใบเสร็จรับเงนิ 

2. ขั้นตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (กรณีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน) 

2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

- ใบเสร็จรับเงนิของปีที่ผ่านมา             

- เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

- บัตรประจ้าตัวประชาชน           

 2.2 ขั้นตอนการให้บรกิาร  

  - ยื่นค้าร้อง 

  - ตรวจสอบเอกสาร 

  - ออกใบเสร็จรับเงนิ 

 3. ขั้นตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (กรณีมีการประเมินใหม)่ 

 3.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

  - ส้าเนาทะเบียนบ้าน  

  - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  

  - ส้าเนาเอกสารสิทธิ์  

  - ส้าเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 

ผู้ยื่นภาษียื่นแบบ ภ.บ.ท.5  ภายในเดือน มกราคม  ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง

ที่ดิน  

(ทุกรอบ 4 ป)ี 
 

การช าระค่าภาษี  ต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี  

 

เจ้าหน้าที่รับแบบแจ้ง

การปรประเมินประเมิน 

ผู้เสียภาษีได้รับแจ้ง 
การประเมินค่าภาษี 

ช าระเงินภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 

ไม่ช าระภายในก าหนด 

จบ เสียเงินเพ่ิม 
ร้อยละ 2 ต่อเดือน 

ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

เสนออุทธรณ์
ตามล าดับ 
จนถึง ผวจ. 

ผลการอุทธรณ์ 
ของ ผวจ. 

ช าระเงิน 

จบ 

อุทธรณ์ค าวินิจฉัยของ ผวจ. 
ต่อศาล  ภายใน  30  วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 

มีสิทธิอุทธรณ์ ผวจ. 



ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรอืน  หรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับ

ที่ดนิที่ใช้ตอ่เนื่องกับโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง 

เชน่ ตกึ อาคาร คอนโดมิเนียม หรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขต อบต. ซึ่งใช้หาผลประโยชน์เป็น

สถานประกอบการพาณิชย์ ตา่ง ๆ ใหเ้ชา่ หรอืให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรอืนและ

ที่ดนิกับ อบต. 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนท่ีดนิ 

1. โรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างให้เช่า บ้าน ตกึแถว โรงแรม เกสท์เฮ้าท์ คอร์ด  หอพัก ฯลฯ  

2. ที่ท้าการค้าขายและที่เก็บสินค้า เช่น ร้านค้าทั่วไป โรงภาพยนต์ โกดังเก็บสินค้า 

3. ที่ประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ 

4. ที่ให้ญาติ พ่อ แม่ หรอืผูอ้ื่นอยู่อาศัย 

ก าหนดยื่นแบบเสียภาษี 

 เจา้ของทรัพย์สนิมหีนา้ที่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ

ทุกปี 

การค านวณการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษี 

 ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิคิดค่ารายปีของทรัพย์สนิในอัตรารอ้ยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น 

บ้านให้เชา่ในอัตราค่าเชา่เดือนละ 1,000 บาท คิดคา่รายปีได้ 12,000 (1,000 × 12 เดือน) ค่า

ภาษีจะเท่ากับ 1,500 บาท 

หลักฐานที่ต้องน าไป 

- ส้าเนาโฉนดที่ดนิ หรอื สัญญาซื้อขายโรงเรอืน 

- บัตรประจ้าตัวประชาชน หรอื ส้าเนาทะเบียนบ้าน 

- หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน) 

- ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาตปลูกสร้าง

อาคาร ใบเสร็จรับเงนิปีที่ผ่านมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบ

กิจการคา้ หนังสอืรับรองหา้งหุ้นสว่น/บริษัท หรอืงบดุล 

ค่าภาษี 

1. ผูร้ับประเมินช้าระภาษีปีละครัง้ตามค่ารายปี 

2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี คา่ภาษี = ค่ารายปี × 12.5% 

 



ก าหนดการช าระค่าภาษี 

 เมื่อเจ้าของทรัพย์สนิ ได้รับแจง้รายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แล้วตอ้งไปช้าระค่าภาษีภายใน 

30 วัน นับจากวันถัดจากที่ได้รับแจง้การประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้ 

1. ถ้าช้าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่พ้นก้าหนดใหเ้พิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง  

2. ถ้าเกิน 1 เดือน แตไ่ม่เกิน 2 เดือน นับแต่วันที่พ้นก้าหนดใหเ้พิ่มร้อยละ    5  ของค่า

ภาษีค้าง 

3. ถ้าเกิน 2 เดือน แตไ่ม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่พ้นก้าหนดใหเ้พิ่มร้อยละ 7.5  ของค่า

ภาษีค้าง 

4. ถ้าเกิน 3 เดือน แตไ่ม่เกิน 4 เดือน นับแตว่ันที่พ้นก้าหนดให้เพิ่มร้อยละ 10   ของค่า

ภาษีค้าง 

ถ้าผ่อนช้าระค่าภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ  ต้องมีวงเงินคา่ภาษีจะขอผอ่นผันตั้งแต ่ 9,000  

บาท    ขึน้ไป  ภายในก้าหนด  30  วันนับแตว่ันถัดจากวันที่ได้รับแจง้การประเมิน  โดยแบ่งออกเป็น  

3  งวด เท่า ๆ กัน (งวดละ  30  วัน) 

 ถ้าไม่ช้าระภาษีและเงนิเพิ่มภายใน  4  เดือน  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจออก

ค้าสั่งเป็นหนังสือใหย้ึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิผู้ซึ่งคา้งช้าระภาษีเพื่อน้าเงินมาช้าระค่า

ภาษีเงนิเพิ่มค่าธรรมเนียม  คา่ใช้จ่าย  โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรอือกหมายยึด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการเสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณปีกติ) 

 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

  - ส้าเนาทะเบียนบ้าน  

  - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  

  - ส้าเนาทะเบียนพาณชิย์  

  - แผนที่ตั้งพอสังเขป  

  - หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีไม่สามารถมาตดิต่อดว้ยตนเองได้)  

 1.2 ขั้นตอนการให้บรกิาร 

  - ยื่นแบบประเมินภาษี 

  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี 

  - ออกใบเสร็จรับเงนิ  

2. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณแีจ้งใหม)่ 

 2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

  - ส้าเนาทะเบียนบ้าน  

  - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  

  - ส้าเนาทะเบียนพาณชิย์  

  - แผนที่ตั้งพอสังเขป  

  - หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีไม่สามารถมาตดิต่อดว้ยตนเองได้)  

  - ส้าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  

 2.2 ขั้นตอนการให้บรกิาร 

  - ยื่นแบบประเมินภาษี 

  - ตรวจสอบเอกสาร  

  - ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดตรวจสอบ  

  - ตรวจสอบโรงเรอืนและที่ดนิ  

  - ออกใบแจ้งรายการประเมิน  

  - ออกใบเสร็จรับเงนิ  

  

 

 

 



ผลการอุทธรณ์ 
ของ ผวจ. 

ต้องช าระเงินตาม 
ใบแจ้งประเมินก่อน 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบประเมินค่าภาษ ี
แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

(ภ.ป.3) 

ผู้เสียภาษีรับแจ้งการ 
 ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

)222222((((ภป.
3) 

ยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ช าระเงินภายใน 30 วัน 
นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 

ช าระเงินเกิน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

จบ ต้องเสียเงินเพ่ิม 

ผลการอุทธรณ์ 
ของ ผวจ. 

ช าระเงินตามใบแจ้ง 
ช าระเงินตามใบแจ้ง 

ยื่นฟ้องคดีภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าชี้ขาด 

จบ 

ไม่พอใจ พอใจ 

ไม่เกิน 30 วัน เกิน 30 วัน 

ไม่พอใจ พอใจ 

ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภายในวันท่ี  2  มกราคม – 28  กุมภาพันธ์  ของทุกป ี

ภาษีป้าย 
 

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



 ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่หอ้ หรอืเครื่องหมายทีใชใ้นการ

ประกอบการค้า หรอืประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรอืโฆษณาการค้า หรอืกิจการอื่นเพื่อหา

รายได้ไม่ว่าจะแสดงหรอืโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรอืเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก

หรอืท้าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น  

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย   คือ เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มผีูอ้ื่นยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีป้าย หรอืเมื่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผู้

ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มหีนา้ที่เสียภาษีป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผูค้รอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มหีนา้ที่เสีย

ภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัว ผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือวา่เจ้าของหรอื ผู้ครอบครองอาคาร หรอื

ที่ดนิป้ายนั้นติดตัง้ หรอืแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล้าดับ 

อัตราภาษีป้าย 

1. ป้ายที่มอีักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท 

2. ป้ายที่มอีักษรไทยปนกับอักษรตา่งประเทศหรอืปนกับภาพ และหรอืเครื่องหมาย  

คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท 

3. (ก)   ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรอืเครื่องหมายใด ๆ  

 (ข)   ป้ายที่มอีักษรไทยทั้งหมด หรอืบางสว่นอยู่ใต้และหรอือยู่ต่้ากว่าอักษรตา่งประเทศ  

        คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท 

ป้ายเมื่อค านวณพื้นที่จ านวนเงนิภาษีไม่ถงึป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ  200  

บาท 

เอกสารหลักฐานที่น ามาใช้ในการติดต่อ 

 1.   ส้าเนาทะเบียนบ้าน   บัตรประจ้าตัวประชาชน  

 2.   ส้าเนาหนังสือรับรองส้านักทะเบียนหุน้ส่วนบริษัท  

 3.   รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย 

(ถ้ามี) 

 4.   สถานที่ติดตัง้หรอืแสดงป้าย  

 5.  หนังสือมอบอ้านาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอ้านาจ)  

 

 

 

 

 

 



ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 

 -   เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมนีาคมของทุกปี  

 -   ในกรณีที่ตดิตั้งหรอืแสดงป้ายภายหลังเดือนมนีาคมหรอืติดตัง้หรอืแสดงป้ายใหมแ่ทน

ป้ายเดิม   หรอืเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ตอ้งเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันตดิตั้งหรอืแสดงป้าย หรอืนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

แก้ไขแล้วแตก่รณี 

การช าระภาษี 

-   ให้เจ้าของป้ายช้าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมนิ  

 -   ป้ายที่เริ่มตดิตั้ง หรอืแสดงในปีแรกใหเ้สียภาษีป้าย ตั้งแตว่ันที่ตดิตั้ง จนถึงงวดสุดท้าย

ของปี (คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3  เดือน) 

  งวด 1  มกราคม  –  มีนาคม       =  100 % 

   งวด 2  เมษายน  –   มถิุนายน =   75 %  

  งวด 3  กรกฎาคม –  กันยายน  =   50 % 

  งวด 4  ตุลาคม –   ธันวาคม  =   25 % 

เงนิเพิ่ม 

-   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก้าหนด ให้เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ 10 ของค่าภาษี  

 -   ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท้าให้จ้านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลด

น้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของค่าภาษีป้ายที่ประเมนิเพิ่มเติม 

 -   ไม่ช้าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก้าหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดอืนของค่าภาษีป้าย 

บทก าหนดโทษ 

 1. ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง 

50,000  บาท 

 2. ผูใ้ดโดยรู้หรอืจงใจแจง้ความเท็จ  ให้ถ้อยค้าเท็จ  หรอืพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้อง

ระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน  1  ปี  หรอืปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง  50,000  บาท  หรอืทั้งจ้า  ทั้ง

ปรับ 

 3. ผูใ้ดไม่แจ้งรับโอนป้าย  หรอืไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้  ณ  ที่เปิดเผยในสถานที่

ประกอบกิจการ  ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่  1,000  บาท ถึง 10,000  บาท 
 

  

 

 

ขั้นตอนการเสยีภาษีป้าย 



1. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณปีกติ) 

 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ  

  - ใบเสร็จรับเงนิของปีที่ผ่านมา  

  - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  

  - ทะเบียนพาณชิย์  หรอืหนังสือรับรองการจดทะเบียน  

  - แผนที่ตั้งพอสังเขป  

  - หนังสือมอบอ้านาจ (กรณีไม่สามารถมาตดิต่อดว้ยตนเอง)  

1.2 ขั้นตอนการให้บรกิาร 

  - ยื่นแบบประเมินภาษี  

  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี  

  - ออกใบเสร็จรับเงนิ  

2. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย  ป้ายเดิม (กรณเีอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน) 

      2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 

  -  

 2.2 ขั้นตอนการให้บรกิาร 

  - ยื่นแบบประเมินภาษี 

  - ตรวจสอบ  

  - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส้ารวจตรวจสอบป้าย  

  - ค้านวณค่าภาษี  แจง้ให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ  

  - ออกใบเสร็จรับเงนิ  

 2.3 ระยะเวลาด าเนินการ 

  -  โดยประมาณ 1 วันท้าการ 

3.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่ 

 3.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 

  - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  

  - ส้าเนาทะเบียนบ้าน  

- ทะเบียนพาณชิย์  หรอืหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

  - แผนที่ตั้งพอสังเขป  

  - หนังสือมอบอ้านาจ ( กรณไีม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 

  

3.2 ขั้นตอนการให้บรกิาร 



  - ยื่นแบบประเมินภาษี 

  - ตรวจสอบ  

  - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส้ารวจตรวจสอบป้าย  

  - ค้านวณค่าภาษี  แจง้ให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ  

  - ออกใบเสร็จรับเงนิ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 



 

ผู้เสียภาษียื่นแบบ  ภายในวันท่ี  2  มกราคม – 31  มีนาคม  ของทุกป ี

เจ้าหน้าที่รับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1) 

(ภ.ป.1) 

 

แจ้งการประเมินค่าภาษี 
(ภ.ป.3) 

ผู้เสียภาษีรับแจ้ง 
 การประเมิน (ภ.ป.

3) 

ช าระเงินภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ช าระเงินเกิน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

จบ ต้องเสียเงินเพิ่ม 
ร้อยละ 2  ต่อเดือน 

ยื่นอุทธรณ์ต่อ ผวจ. 
ภายใน  30  วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ผลการอุทธรณ์ 
ของ ผวจ. 

ช าระเงิน 

จบ 

ให้ยื่นฟ้องศาล 

ปฏิบัติตามค าสั่งศาล 

จบ 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 



การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
  

ระยะเวลาการยื่นค าร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการ 

1. ยื่นค้าร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดกิจการ 

2. ในกรณีขอตอ่ใบอนุญาต ให้ยื่นค้าร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาต

หมดอายุ 

3. ในกรณีที่ได้รับหนังสอืแจง้ ให้มาช้าระค่าธรรมเนียมประจ้าปี ภายใน 15 วัน ก่อนวันที่

ได้รับหนังสือแจง้ในปีถัดมาของทุกปี 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาต/ ขอต่อใบอนุญาต 

1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผูป้ระกอบการ  

2. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ัดการ (กรณีไม่ใช่บุคคล

เดียวกันกับผูข้อใบอนุญาต) 

3. ส้าเนาทะเบียนบ้านที่ตัง้สถานประกอบการ 

4. ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของ

ผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรณีผูข้อเป็นนิติบุคคล) 

5. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรอืหลักฐานที่ใช้แสดงว่าที่ตัง้สถานประกอบการสามารถใช้

ประกอบกิจการนัน้ได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

6. หนังสือยินยอมให้ใชอ้าคารหรอืส้าเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจา้ของอาคาร  

7. หนังสือมอบอ้านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้

มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค้าขอดว้ยตนเอง) 

8. ใบอนุญาตจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการย่ืนขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคู่มือประชาชน         
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

(2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าขอและความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ 

แนะน าต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันท ีนับแต่วันท่ีได้
รับค าขอ 

 

กรณีไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน 

กรณีถูกต้องและครบถ้วน กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น  
ให้แจ้งเพ่ือด าเนินการ 

กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้ในขณะน้ัน 
ให้บันทึกความบกพร่องและเอกสาร          
ท่ีต้องยื่นเพิ่มเติม ตามแบบ น.ส 3/1 

ภายใน 30 วัน  

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
ด้านสุขลักษณะ 

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุง 
ด้านสุขลักษณะ 

ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได ้

แก้ไขค าขอ/จัดส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในการแจ้ง

ครบถ้วนแล้ว 

กรณีไม่แก้ไขค าขอ/ 
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์   
และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

กองคลัง  บริการประชาชน 

รับช าระภาษี  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  08.30 – 16.30 น. 

และบรกิารช่วงพักเที่ยง  เวลา  12.00 – 13.00 น. 
- หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๗ ๕๗ ๕๒๖๐  

- หมายเลขโทรสาร  ๐ ๓๗ ๕๗ ๕๒๗๐  

  (5) ผู้ประกอบการเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 
* กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ 

(4)  เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(4)  เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
    มีค าสั่งไม่อนุญาต 
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์) 

 

(ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน) 


