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ประชาชนใช$เปAนแนวทางในการดําเนินการต,อไป   
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คู�มือการใหบริการประชาชนองค�การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การช�วยเหลือสาธารณภัย) 
 
 

 
 
 
                   แจ$งเหตุสาธารณภัยต,าง ๆ 

- ไฟไหม$ 
- น้ําท,วม 

 
 
 

ขั้นตอนการช,วยเหลอืสาธารณภัย  เวลาปฏิบัติงานเดิมทันที  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลดในทันที 
 

ผ้ขอความช่วยเหลอืู  เจ้าหน้าที�งานป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

ออกช่วยเหลอื 

ในทนัท ี
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(รับแจงเรื่องราวรองทุกข�) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

ขั้นตอนการรับแจ$งเรือ่งราวร$องทุกข> เวลาปฏิบัติงานเดิมภายใน  ๑๕  วัน  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด แจ$งตอบรับให$ 
ผู$ร$องเรียนทราบภายใน  ๗  วัน 

เขยีนคาํร้องพร้อมยื�นเอกสาร 

หน่วยงานที�รับผดิชอบดําเนินการ

ค่าธรรมเนียมใบอนญาตุ  

แจ้งผลการดําเนินการ 

 

แจ้งหน่วยงานที�รับผดิชอบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การติดต�อสอบถามเป=นหนังสือ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการตอบหรือแจ$งผลเดิมภายใน ๑๕ วัน  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด แจ$งตอบหรือแจ$งผล ภายใน  ๑๐  วัน 

ยื�นหนังสือติดต่อสอบถาม 

หน่วยงานที�รับผดิชอบดําเนินการ

ค่าธรรมเนียมใบอนญาตุ  

แจ้งผลการดําเนินการ 

 

แจ้งหน่วยงานที�รับผดิชอบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(ขออนุญาตก�อสรางอาคาร) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
                                                              ขั้นตอนการขออนุญาตก,อสร$างอาคาร   เวลาปฏิบัติงาน  ๑4 วันต,อราย 

 

ผ้ขอยื�นเอกสารพร้อมเอกสารู  

ออกหนังสือรับรอง(กรณไีม่อย่ในเขตควบคมอาคารู ุ ) เสนอผ้บริหารอนมัติู ุ  

ผ้ขอรับหนังสือู  เอกสารสําหรับการยื�นขอ 

๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

๒.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีที�ผานมา่  

๔. แบบแปลนอาคาร 



 

 

5 
การขออนุญาตก�อสรางอาคาร 

 
     การก,อสร$าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย$าย และการใช$สอยอาคารภายในเขตองค>การบริหารส,วนตําบลต$องได$รับอนุญาตจากองค>การ 

บริหารส,วนตําบลเสียก,อน จึงจะดําเนินการได$ ทั้งนี้เพราะองค>การบริหารส,วนตําบลมีหน$าที่ควบคุมเพื่อประโยชน>แห,งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป2องกัน
อัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล$อม การผังเมือง การสถาปVตยกรรม และการอํานวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน>ของผู$อยู,อาศัยในอาคาร 
การขออนุญาตก�อสรางอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลบานลี่   มีหลักเกณฑ�ปฏิบัติดังต�อไปนี้ 
   1. ให$ยื่นคําร$องขออนุญาต (ข.1) ที่งานสถาปVตยกรรม ฝMายแบบแผนและก,อสร$างสํานักการช,าง 
   2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต$องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้ 
          - แบบแปลนก,อสร$าง 5 ชุด 
          - ภาพถ,ายเอกสาร , สําเนาทะเบียนบ$าน ผู$ขออนุญาต 1 ชุด 
          - ภาพถ,ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ,ายต$นฉบับจริงทุกหน$า 1 ชุด 
          - รับรองเอกสารถูกต$องในเอกสารทุกฉบับ  
กรณีสรางในที่ของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ�ดังต�อไปนี้ 
         - หนังสือยินยอมเจ$าของที่ดิน 
         - ภาพถ,ายเอกสาร สําเนาทะเบียนบ$าน ผู$ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
         - รับรองเอกสารถูกต$องในเอกสารทุกฉบับ  
กรณีตกลงก�อสราง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทําผนังร�วมกันกับบุคคลอื่นมีหลักเกณฑ�ดังต�อไปนี้ 
         - หนังสือตกลงก,อสร$าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทําผนังร,วมกัน 1 ชุด 
         - ภาพถ,ายเอกสาร สําเนาทะเบียนบ$านของผู$ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู$ขอทําความตกลง 1 ชุด 
         - ภาพถ,ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู$ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
         - รับรองเอกสารถูกต$องในเอกสารทุกฉบับ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(งานจัดเก็บขยะ มลูฝอย และสิ่งปฏิกูล) 

   
     
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ๓  วันทําการ/๑  สัปดาห> 

ประชาชนยื่นคําขอและกรอกข�อมูล 
ตามแบบคําร�องขอใช�บริการจัดเก็บ 

ขยะมูลฝอย 

เจ�าหน�าที่รับแบบคําขอและตรวจสอบเอกสาร 
และพิจารณาอนุมัติ 

จัดส(งวางถังขยะภายใน ๑ สัปดาห, 
หลังจากอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการยื�นขอ 

๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน 

๒.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีที�ผานมา่  

๔. แบบแปลนอาคาร 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
        (ขอบัญญัติตําบล เรื่อง การควบคุมแหล�งเพาะพันธุ�ยุงลาย) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   5  วัน/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลดไม,เกิน  ๓  นาที/ราย  
 
 

ประชาชนยื่นคําขอและกรอกข�อมูล 
ตามแบบคําร�องขอใช�บริการ  

เจ�าหน�าที่รับแบบคําขอและตรวจสอบเอกสาร 
และพิจารณาอนุมัติ 

ดําเนินการภายใน ๓ วัน 
หลังจากอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการยื�นขอ 

๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน 

๒.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

  

๔. แบบแปลนอาคาร 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(ขอบัญญัติตําบล เรื่อง การขุดดิน  ถมดิน และการขนยายดิน) 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   5  วัน/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลดไม,เกิน  ๓  วัน/ราย  
 

ประชาชนยื่นคําขอและกรอกขอมูล 
ตามแบบคํารองขอใชบริการ  

เจาหนาที่รับแบบคําขอและตรวจสอบเอกสาร 
และพิจารณาอนุมัติ 

ดําเนินการภายใน ๓  วัน 
หลังจากอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการยื�นขอ 

๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน 

๒.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

  

๔. แบบแปลนอาคาร 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(ขอบัญญัติตําบล  เรื่อง ว�าดวยเหตุรําคาญ) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   5  วัน/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลดไม,เกิน  ๓  วัน/ราย  

ประชาชนยื่นคําขอและกรอกขอมูล 
ตามแบบคํารองขอใชบริการ  

เจาหนาที่รับแบบคําขอและตรวจสอบเอกสาร 
และพิจารณาอนุมัติ 

ดําเนินการภายใน ๓  วัน 
หลังจากอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการยื่นขอ 
๑.  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 
๒.  สําเนาทะเบียนบ$าน 
๓. แบบแปลนอาคาร 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
        (ขอบัญญัตติําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว�สนุัขและแมว) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   5  วัน/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลดไม,เกิน  ๓  วัน/ราย  

 

ประชาชนยื่นคําขอและกรอกข�อมูล 
ตามแบบคําร�องขอใช�บริการ  

เจ�าหน�าที่รับแบบคําขอและตรวจสอบเอกสาร 
และพิจารณาอนุมัติ 

ดําเนินการภายใน ๓ วัน 
หลังจากอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการยื�นขอ 

๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน 

๒.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

  

๔. แบบแปลนอาคาร 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การขอขึ้นทะเบียนผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมไม,เกิน  ๕  นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรบัลดไม,เกิน  ๓  นาที/ราย  

เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
หลักฐานใหครบถวน  

เสนอผูบริหารพิจารณา 
  

ประกาศรายชื่อ 
  

เจาหนาที่คีย�ขอมูลในระบบสารสนเทศ  

เอกสารสําหรับการยื่นขอ 
๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๒.  สําเนาทะเบียนบ$าน 
๓.  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ 
๔. ใบมอบอํานาจ/พินัยกรรม 
๕. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร(กรณีไม,รับ
เงินสด) 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(ขอคําแนะนําการส�งเสริมอาชีพ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมภายใน  ๓๐  นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด แจ$งตอบรับให$ 
ผู$ยื่นคาํขอทราบภายใน  ๒๐  นายที/ราย 

เขยีนคาํขอพร้อมยื�นเอกสาร 

หน่วยงานที�รับผดิชอบดําเนินการ

ค่าธรรมเนียมใบอนญาตุ  

แจ้งผลการดําเนินการ 

 

แจ้งหน่วยงานที�รับผดิชอบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การใหบริการอินเตอร�เน็ต) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมทันที   เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด แจ$งตอบรบัให$ผู$ยื่นคําขอทราบทันที  

เขยีนคาํขอพร้อมยื�นเอกสาร 

หน่วยงานที�รับผดิชอบดําเนินการ

ค่าธรรมเนียมใบอนญาตุ  

แจ้งผลการดําเนินการ 

 

แจ้งหน่วยงานที�รับผดิชอบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การจ�ายเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปGวยโรคเอดส�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมไม,เกินวันที่   ๑๐  ของเดือน  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลดไม,เกินวันที่  ๘  ของเดือน  

ผ้สงอายติดต่อขอรับเงินเบี/ยยงัชีพ ู ู ุ  

โดยยื�นบัตรประจําตัวประชาชน 

  

 เจ้าหน้าที�ตรวจสอบข้อมลจากเอกสารู  

ใบสําคัญรับเงินของทาง อบต. ให้ถกต้องู  

และให้ผ้สงอายเซ็นต์ชื�อรับเงินเบี/ยยงัชีพู ู ุ  

 

ผ้สงอายรับเงินเบี/ยยงัชีพู ู ุ  

  

เอกสารสําหรับการยื�นขอ 

๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การขอรับเงินสงเคราะห�ค�าจัดการศพ) 

 
ที่ 
 
 
 

egok. 
 
 
 
 

 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมไม,เกิน  ๕  นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรบัลดไม,เกิน  ๓  นาที/ราย  

 

 ยื�นคําร้องตามแบบคําขอรับเงินสงเคราะห์การจัดทาํศพ

ตามประเพณทีี�องค์การบริหารส่วนตําบลเตาไห 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลเตาไหจะทาํหนังสือส่งแบบคําขอรับ

เงินสงเคราะห์ในการจัดทาํศพไปยงัสํานักงานพฒันาสังคมและ

ความมั�นคงของมนษย์จังหวัดอดรธานีุ ุ  

 องค์การบริหารส่วนตําบลเตาไหจะติดต่อกลบัตามเบอร์

โทรศัพท์ที�ได้แจ้งไว้เมื�อได้รับเงินจากสํานักงานพฒันาสังคม

และความมั�นคงของมนษย์จังหวดัอดุ ุ รธานี 

เอกสารสําหรับผ้สงอายที�ถึงแก่กรรมู ู ุ  

๑. สําเนาใบมรณะบัตร 

๒. สําเนาบัตรประชาชน 

๓. สําเนาทะเบียนบ้าน 

เอกสารสําหรับการยื�นขอ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้น 

เอกสารสําหรับผ้รับรองู  

๑.   สาํเนาบตัรประจาํตวักานนัํ /

หรือผูใ้หญบา้น่  
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การบริการขอมูลข�าวสาร) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม ๓๐  นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด ๒๐  นาที/ราย  

 ประชาชนขอใช้ข้อมลข่าวสารระบบสารสนเทศู  

ยื�นคําร้องพร้อมเอกสารประกอบ 

 

 เจ้าหน้าที�รับผดิชอบให้ใช้ข้อมลข่าวสารู

ระบบสารสนเทศ 

 

 ประเมินความพงึพอใจจากผ้ใช้บริการู  
 
  

เอกสารสําหรับการยื�นขอ 

๑.  คาํร้องทวัไป�  
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(งานซ�อมแซมระบบไฟฟOาและงานซ�อมแซมระบบประปา) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรับแจ$ง เวลาปฏิบัติงานเดิม  ๓  วันทําการ  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๑  วันทําการ   

เขยีนคาํร้องพร้อมยื�นเอกสาร 

หน่วยงานที�รับผดิชอบดําเนินการ

ค่าธรรมเนียมใบอนญาตุ  

แจ้งผลการดําเนินการ 

 

แจ้งหน่วยงานที�รับผดิชอบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(งานจัดเก็บรายได ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนการชําระภาษีป2าย  เวลาปฏิบัติงานเดิม  ๕  นาทีต,อราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓  นาทีต,อราย

ผ้มีหน้าที�ชําระภาษีู  

เอกสารสําหรับการยื�นภาษี 
๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

๒.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีที�ผานมา่  

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยื�นตอเจา้หนา้ที�่  

เจา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสาร 

ภาษีป้าย 
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การจัดเก็บภาษีปOาย 

1. ปOายท่ีตองเสียภาษี 
  1.1 ป2ายท่ีต$องเสียภาษีป2าย ได$แก, ป2ายแสดงชื่อ ยี่ห$อ หรือเครื่องหมายท่ีใช$ในการประกอบ
การค$า หรือ ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได$ ไม,ว,าจะแสดง หรือโฆษณาไว$ท่ีวัตถุใด ๆ ด$วยอักษร ภาพ 
หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให$ปรากฏด$วยวิธีใด ๆ 
  1.2 ไม,เปAนป2ายท่ีได$รับการยกเว$นภาษีป2าย 
2. ปOายท่ีไดรับการยกเวนไม�ตองเสียภาษีปOาย ไดแก� 
  2.1 ป2ายท่ีแสดงไว$ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 
  2.2 ป2ายท่ีแสดงไว$ท่ีสินค$า หรอืท่ีสิ่งห,อหุ$มหรือบรรจุสินค$า 
  2.3 ป2ายท่ีแสดงไว$ในบริเวณงานท่ีจัดข้ึนเปAนครั้งคราว 
  2.4 ป2ายท่ีแสดงไว$ท่ีคนหรือสัตว> 
  2.5 ป2ายท่ีแสดงไว$ภายในอาคารท่ีใช$ประกอบการค$า หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคาร
ซ่ึงเปAนท่ีรโหฐาน ท้ังนี้เพ่ือหารายได$ และแต,ละป2ายมีพ้ืนท่ีไม,เกินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2542) กําหนดว,าต$องเปAนป2ายท่ีมีพ้ืนท่ีไม,เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช$ตั้งแต,วันท่ี 21 
พฤษภาคม 2542) แต,ไม,รวมถึงป2าย ตามกฎหมายว,าด$วยทะเบียนพาณิชย> 
  2.6 ป2ายของราชการส,วนกลาง ราชการส,วนภูมิภาค หรือราชการส,วนท$องถ่ิน ตามกฎหมายว,า
ด$วยระเบียบบริหารราชการแผ,นดิน 
  2.7 ป2ายขององค>การท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว,าด$วยการจัดต้ังองค>การของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายว,าด$วยการนั้นๆ และหน,วยงานท่ีนํารายได$ส,งรัฐ 
  2.8 ป2ายของธนาคารแห,งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห> ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ> และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห,งประเทศไทย 
  2.9 ป2ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว,าด$วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ท่ีแสดงไว$ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
  2.10 ป2ายของผู$ประกอบการเกษตร ซ่ึงค$าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 

2.11 ป2ายของวัด หรือผู$ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน>แก,การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ 
  2.12 ป2ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
  2.13 ป2ายท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป2าย พ.ศ. 2510 
กําหนดป2ายท่ีได$รับการยกเว$นภาษีป2ายคือ 
  (1) ป2ายท่ีแสดงหรือติดต้ังไว$ท่ีรถยนต>ส,วนบุคคล รถจักรยานยนต> รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร> 
  (2) ป2ายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว$ท่ีล$อเลื่อน  (3) ป2ายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว$ท่ียานพาหนะ
นอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้ืนท่ีไม,เกินห$าร$อยตารางเซนติเมตร 
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3. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปOาย 
  ผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีป2าย ได$แก, 
  3.1 เจ$าของป2าย 
  3.2 ในกรณีท่ีไม,มีผู$อ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีป2าย หรือเม่ือพนักงานเจ$าหน$าท่ีไม,อาจหาตัว
เจ$าของป2ายนั้น ได$ให$ถือว,าผู$ครอบครองป2ายนั้นเปAนผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีป2าย ถ$าไม,อาจหาตัวผู$ครอบครอง
ป2ายนั้นได$ให$ถือว,าเจ$าของหรือ ผู$ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป2ายนั้นติดต้ังหรือแสดงอยู,เปAนผู$มีหน$าท่ีเสีย 
ภาษีป2ายตามลําดับ 
4. ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีปOาย 
  4.1 เจ$าของป2ายท่ีมีหน$าท่ีเสียภาษีป2ายต$องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป2าย (ภป.) ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป̂ 
  4.2 ในกรณีท่ีติดต้ังหรือแสดงป2ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังหรือแสดงป2ายใหม,แทนป2าย
เดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก$ไขป2ายอันเปAนเหตุให$ต$องเสียภาษีป2ายเพ่ิมข้ึน ให$เจ$าของป2ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป2ายภายใน 15 วัน นับแต,วันติดต้ังหรือแสดงป2าย หรือนับแต,วันเปลี่ยนแปลงแก$ไขแล$วแต,
กรณี 
5. การคํานวณพ้ืนท่ีปOาย อัตราค�าภาษีปOาย และการคํานวณภาษีปOาย 
  5.1 การคํานวณพ้ืนท่ีป2าย 
   5.1.1 ป2ายท่ีมีขอบเขตกําหนดได$ 
 
 
 
 

5.1.2 ป2ายท่ีไม,มีขอบเขตกําหนดได$ 
   ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยู,ริมสุดเปAนขอบเขตเพ่ือกําหนด ส,วนกว$างท่ีสุด 
ยาวท่ีสุด แล$วคํานวณตาม 5.1.1 
   5.1.3 คํานวณพ้ืนท่ีเปAนตารางเซนติเมตร 
  5.2 อัตราภาษีป2าย แบ,งเปAน 3 อัตรา ดังนี้ 
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5.3 การคํานวณภาษีปOาย ให$คํานวณโดยนําพ้ืนท่ีป2ายคูณด$วยอัตราภาษีป2าย เช,น ป2ายท่ีต$องเสียภาษี มี
พ้ืนท่ี 10,000 ตารางเซนติเมตร เปAนป2ายประเภทท่ี 2 ป2ายนี้เสียภาษี ดังนี้ 
10,000 หาร 500 คูณ 20 เท,ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 
6. หลักฐานท่ีใชประกอบการเสียภาษีปOาย 
  เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบ
แสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภป.1) เท,าท่ีจําเปAนเพียงเพ่ือประโยชน>ในการจัดเก็บภาษีเท,านั้น 
  6.1 กรณีป2ายท่ีติดต้ังใหม, ผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีป2ายท่ีติดต้ังใหม, ได$แก, 
   1) บัตรประจําตัวประชาชน 
   2) สําเนาทะเบียนบ$าน 
   3) ทะเบียนภาษีมูลค,าเพ่ิม 
   4) หนังสือรับรองหุ$นส,วนบริษัท 
   5) ใบอนุญาตติดต้ังป2ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร$านทําป2าย 
  6.2 กรณีป2ายรายเก,า ผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีป2ายท่ีเคยยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป2ายไว$แล$ว 
ควรนําใบเสร็จรับเงินค,าภาษีป2ายครั้งก,อนมาแสดงด$วย 
 
7. ข้ันตอนการชําระภาษี 
  7.1 ผู$มีหน$าท่ีต$องเสียภาษีป2ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป2าย (ภป.1) พร$อมด$วยหลักฐาน 
  7.2 พนักงานเจ$าหน$าท่ีดําเนินการเปAน 2 กรณี ดังนี้ 
   1) กรณีท่ีผู$เสียภาษีป2ายประสงค>จะชําระภาษีป2ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ป2าย ถ$าพนักงานเจ$าหน$าท่ีตรวจสอบและประเมินภาษีป2ายได$ทันทีให$แจ$งผู$เสียภาษีป2ายว,าจะต$องเสียภาษี
เปAนจํานวนเท,าใด 
   2) กรณีผู$เสียภาษีป2ายไม,พร$อมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป2าย 
พนักงานเจ$าหน$าท่ีจะมีหนังสือแจ$งการประเมิน (ภป.3) แจ$งจํานวนเงินภาษีท่ีจะต$องชําระแก,ผู$เสียภาษี 
  7.3 ผู$เสียภาษีต$องมาชําระเงินค,าภาษีป2ายภายใน 15 วัน นับแต,วันท่ีได$รับแจ$งการประเมิน
มิฉะนั้นจะต$องเสียเงินเพ่ิม 
  7.4 การชําระภาษีป2าย 
   - เจ$าของป2ายมีหน$าท่ีชําระภาษีป2ายเปAนรายป̂ ยกเว$นป2ายท่ีแสดงป̂แรก 
   (1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต,วันท่ีได$รับแจ$งการประเมิน 
   (2) สถานท่ีชําระภาษี 
    - สถานท่ีท่ีได$ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป2ายไว$ 
    - หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีพนักงานเจ$าหน$าท่ีกําหนด 
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   (3) การชําระภาษีวิธีอ่ืน 
    - ธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงินของธนาคารสั่งจ,ายส,วนท$องถ่ิน 
    - ส,งโดยไปรษณีย>ลงทะเบียน 
    - ส,งไปยังสถานท่ีตาม (2) 
  (4) การผ,อนชําระหนี้ 
    1. ภาษีป2าย 3,000 บาทข้ึนไป 
    2. ผ,อนชําระเปAน 3 งวดเท,า ๆ กัน 
    3. แจ$งความจํานงเปAนหนังสือก,อนครบกําหนดเวลาชําระหนี้ 
     - ป2ายติดต้ังป̂แรก 
     - คิดภาษีป2ายเปAนรายงวด 
     - งวดละ 3 เดือน 
     - เริ่มเสียต้ังแต,งวดท่ีติดต้ัง จนถึงงวดสุดท$ายของป̂ 
      งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 % 
      งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 % 
      งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 % 
      งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 % 
8. เงินเพ่ิม 
  ผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีป2ายจะต$องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต,อไปนี้ 
  8.1 ไม,ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป2ายภายในเวลาท่ีกําหนด ให$เสียเงินเพ่ิมร$อยละสิบของค,าภาษี
ป2ายเว$นแต, กรณีท่ีเจ$าของป2ายได$ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป2ายก,อนท่ีพนักงานเจ$าหน$าท่ีจะได$แจ$งให$
ทราบถึงการละเว$นนั้น ให$เสียเงินเพ่ิมร$อยละห$าของค,าภาษีป2าย 
  8.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป2ายโดยไม,ถูกต$อง ทําให$จํานวนเงินท่ีจะต$องเสียภาษีป2ายลด
น$อยลงให$เสียเงินเพ่ิมร$อยละสิบของค,าภาษีป2ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว$นแต,กรณีท่ีเจ$าของป2ายได$มาขอแก$ไข
แบบแสดงรายการภาษีป2ายให$ถูกต$องก,อนท่ีพนักงานเจ$าหน$าท่ีแจ$งการประเมิน 
          8.3 ไม,ชําระภาษีป2ายภายในเวลาท่ีกําหนด ให$เสียเงินเพ่ิมร$อยละสองต,อเดือนของค,าภาษีป2าย 
เศษของเดือนให$นับเปAนหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไม,ให$นําเงินเพ่ิมตาม 8.1 และ 8.2 มาคํานวณเปAนเงินเพ่ิมตามข$อนี้
ด$วย 
 
9. บทกําหนดโทษ 
  9.1 ผู$ใดแจ$งข$อความอันเปAนเท็จ ให$ถ$อยคําเท็จ ตอบคําถามด$วยถ$อยคําอันเปAนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป2าย ต$องระวางโทษจําคุกไม,
เกิน 1 ป̂หรือปรับต้ังแต, 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  9.2 ผู$ใดจงใจไม,ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป2ายต$องระวางโทษปรับต้ังแต, 5,000 บาท - 50,000 
บาท 
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9.3 ผู$ใดไม,แจ$งการรับโอนป2ายหรือไม,แสดงรายการเสียภาษีป2ายไว$ ณ ท่ีเป9ดเผยในสถานท่ี

ประกอบกิจการต$องระวางโทษปรับต้ังแต, 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
  9.4 ผู$ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ$าหน$าท่ี หรือไม,ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจ$าหน$าท่ีซ่ึงสั่งให$มาให$ถ$อยคําหรือให$ส,งบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับป2ายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอัน
สมควร ต$องระวางโทษจําคุกไม,เกิน 6 เดือน หรือปรับต้ังแต, 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
 

10. การอุทธรณ�การประเมิน 
  เม่ือผู$เสียภาษีได$รับแจ$งการประเมิน (ภป.3) แล$วเห็นว,าการประเมินนั้นไม,ถูกต$อง มีสิทธิอุทธรณ>
การประเมิน ต,อผู$บริหารท$องถ่ิน หรือผู$ได$รับมอบหมาย โดยต$องยื่นอุทธรณ>ภายใน 30 วัน นับแต,วันท่ี
ได$รับแจ$งการประเมินผู$อุทธรณ>มีสิทธิอุทธรณ>คําวินิจฉัยของผู$บริหารท$องถ่ินต,อศาลภายใน 30 วัน นับแต,
วันรับแจ$งคําวินิจฉัยอุทธรณ> 
 
11. การขอคืนเงินภาษีปOาย 
  ผู$เสียภาษีป2ายโดยไม,มีหน$าท่ีต$องเสียหรือเสียเกินกว,าท่ีควรจะต$องเสีย ผู$นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได$
โดยยื่นคําร$อง ขอคืนภายใน 1 ป̂ นับแต,วันท่ีเสียภาษีป2าย 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(งานจัดเก็บรายได ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เวลาปฏิบัติงานเดิม  ๕  นาทีต,อราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓  นาทีต,อราย

ผ้มีหน้าที�ชําระภาษีู  

เอกสารสําหรับการยื�นภาษี 
๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

๒.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีที�ผานมา่  

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยื�นตอเจา้หนา้ที�่  

เจา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสาร 

ภาษีโรงเรือน

และที�ดิน 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1      ความรูท่ัวไป  
1.1 ทรัพย�สินท่ีตองเสียภาษี 

ประเภททรัพย>สินท่ีต$องเสียภาษี  ได$แก, อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร$างต,าง ๆ กับท่ีดิน
ต,อเนื่องต,อเนื่อง ซ่ึงใช$ปลูกสร$างอาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณต,อเนื่องกันซ่ึงตามปกติใช$ประโยชน>ไปด$วยกัน
กับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร$างนั้น ๆ ซ่ึงเจ$าของกรรมสิทธิ์ได$นําทรัพย>สินดังกล,าวออกหาผลประโยชน>
ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู,อาศัยของตนเองโดยปกติหรือนําไปให$ผู$ อ่ืนใช$ประโยชน>ไม,ว,าจะมี
ค,าตอบแทนหรือไม,ก็ตาม   

1.2 ทรัพย�สินท่ีไดรับยกเวนภาษี 
1. พระราชวังอันเปAนส,วนของแผ,นดิน 
2. ทรัพย>สินของรัฐบาลท่ีให$ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย>สินของการ

รถไฟแห,งประเทศไทยท่ีใช$ในกิจการรถไฟโดยตรง 
3. ทรัพย>สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระทํากิจการอันมิใช,เพ่ือ

เปAนผลกําไรส,วนบุคคล  และใช$เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
4. ทรัพย>สินซ่ึงเปAนศาสนสมบัติอันใช$เฉพาะศาสนกิจอย,างเดียวหรือเปAนท่ีอยู,ของสงฆ> 
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร$างอย,างอ่ืนๆ  ซ่ึงป9ดไว$ตลอดป̂  และเจ$าของมิได$อยู,เองหรือให$

ผู$อ่ืนอยู,  นอกจากคนเฝ2าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร$างอย,างอ่ืน ๆ  หรือในท่ีดินซ่ึงใช$
ต,อเนื่องกัน 

6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร$างของการเคหะแห,งชาติท่ีผู$เช,าซ้ืออาศัยอยู,เองโดยมิได$ใช$เปAนท่ี
เก็บสินค$าหรือประกอบการอุตสาหกรรม  หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได$ 

1.3 การขอลดหย�อนค�าภาษี 
การลดหย,อนภาษี  การขอยกเว$นภาษี  การงดเว$น  การขอปลดภาษี   จะกระทําได$ตาม
กรณี   ดังนี้ 
 -  ถ$าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร$างอย,างอ่ืน ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายให$ลดค,ารายป̂ของ
ทรัพย>สินนั้นตามส,วนท่ีถูกทําลายตลอดเวลาท่ียังไม,ได$ทําข้ึน  แต,ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร$างอย,างอ่ืน ๆ ต$องเปAนท่ีซ่ึงยังใช$ไม,ได$  (มาตรา 11) 
     -  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร$างอ่ืน ๆ  ซ่ึงทําข้ึนในระหว,างป̂นั้น  ให$ถือเอาเวลาซ่ึงโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร$างอย,างอ่ืน ๆ   นั้นได$มีข้ึนและสําเร็จจนควรเข$าอยู,ได$แล$วเท,านั้นมาเปAน
เกณฑ>คํานวณค,ารายป̂   (มาตรา 12) 
  - ถ$าเจ$าของโรงเรือนใดติดต้ังส,วนควบท่ีสําคัญมีลักษณะเปAนเครื่องจักรกลไก  เครื่อง
กระทําหรือเครื่องกําเนิดสินค$า   เพ่ือใช$ดําเนินการ 

อุตสาหกรรมบางอย,าง  เช,น  โรงสี   โรงเลื่อย ฯลฯ  ข้ึนในโรงเรือนนั้น  ๆ  ในการประเมินให$ลดค,ารายป̂
ลงเหลือหนึ่งสามของค,ารายป̂ของทรัพย>สินนั้น  รวมท้ังส,วนควบดังกล,าวแล$ว  (มาตรา 13) 
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-    เจ$าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร$างอย,างอ่ืนได$รับความเสียหาย   เพราะทรัพย>สินว,าง

ลง   หรือทรัพย>สินชํารุดจําเปAนต$องซ,อมแซม 
ส,วนสําคัญ เจ$าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร$างมีสิทธิของลดค,าภาษีได$ โดยยื่นคําร$องต,อพนักงานเจ$าหน$าท่ี ท้ังนี้
เปAนไปตามดุลพินิจของพนักงานเจ$าหน$าท่ีท่ีจะลดค,าภาษีลงตามส,วนท่ีเสียหาย หรือปลดค,าภาษีท้ังหมดก็
ได$ 
 1.4    ผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
  ผู$มีหน$าท่ีเสียภาษี  คือ  เจ$าของทรัพย>สิน  แต,ถ$าท่ีดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร$าง
อย,างอ่ืน ๆ  เปAนของคนละเจ$าของกัน เจ$าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร$างอย,างอ่ืน ๆ  ต$องเปAนผู$เสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 

1.5  กําหนดระยะเวลาใหย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี 
     ให$ผู$รับประเมินยื่นแบบแจ$งรายการทรัพย>สินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2)  
ต,อพนักงานเจ$าหน$าท่ีในท$องท่ีซ่ึงทรัพย>สินนั้นต้ังอยู,  ภายในเดือน 

กุมภาพันธ>ของทุกป̂ 
1.6 ฐานภาษี 
         ฐานภาษี   คือ  ค,ารายป̂ของทรัพย>สิน 
 ค,ารายป̂    หมายถึง  จํานวนเงินซ่ึงทรัพย>สินนั้นสมควรให$เช,าได$ในป̂หนึ่ง ๆ ในกรณีท่ี  

ทรัพย>สินนั้นให$เช,า ให$ถือว,าค,าเช,าคือค,ารายป̂  แต,ถ$าเปAนกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรท่ีทําให$พนักงานเจ$าหน$าท่ี
เห็นว,า ค,าเช,านั้นมิใช,จํานวนเงินอันสมควรท่ีจะให$เช,าได$  หรือเปAนกรณีท่ีหาค,าเช,าไม,ได$ เนื่องจากเจ$าของ
ทรัพย>สินดําเนินกิจการเองหรือด$วยเหตุประการอ่ืน  ให$พนักงานเจ$าหน$าท่ีมีอํานาจประเมินค,ารายป̂ได$โดย
คํานึงถึงลักษณะของทรัพย>สิน ขนาด พ้ืนท่ี ทําเลท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพย>สินนั้นได$รับประโยชน> 

1.7 อัตราภาษี 
อัตราภาษีให$เสียในอัตราร$อยละสิบสองจุดห$าของค,ารายป̂ 
 

 
2 ข้ันตอนการย่ืนแบบแจงรายการเสียภาษี 

2.1   การย่ืนแบบพิมพ�เพ่ือแจงรายการทรัพย�สิน  ให$ผู$รับประเมินกรอกรายการในแบบพิมพ>    
(ภ.ร.ด.2) ตามความเปAนจริงตามความรู$เห็นของตนให$ครบถ$วน และรับรองความถูกต$องของข$อความ
ดังกล,าว พร$อมท้ังลงวันท่ี  เดือน ป̂ และลงลายมือชื่อของตนกํากับไว$แล$วส,งคืนไปยังพนักงานเจ$าหน$าท่ี   
ณ สํานักงานองค>การบริหารส,วนตําบลยะลา การส,งแบบพิมพ>  จะนําไปส,งด$วยตนเอง  มอบหมายให$ผู$อ่ืน
ไปส,งแทน  หรือส,งทางไปรษณีย>ลงทะเบียนก็ได$   (ให$ถือวันท่ีส,งทางไปรษณีย>เปAนวันยื่นแบบพิมพ>) 

2.2 เอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการย่ืนแบบแจงรายการเสียภาษี 
กรณีโรงเรือนรายเก,า  ให$ยื่นแบบแจ$งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2)   พร$อมใบเสร็จรับเงิน   

การเสียภาษีครั้งสุดท$าย  (ถ$ามี) 
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        กรณีโรงเรือนรายใหม,  ให$เจ$าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร$างท่ียังไม,เคยยื่นแบบ
แจ$งรายการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินมาก,อน  ยื่นแบบแจ$งรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ>ของป̂
ถัดจากป̂ท่ีได$มีการใช$ประโยชน>ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร$างนั้น โดยยื่นแบบแจ$งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.
2)   ต,อพนักงานเจ$าหน$าท่ี  พร$อมหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 

-     สําเนาโฉนดท่ีดินท่ีปลูกสร$างโรงเรือน   หรือสิ่งปลูกสร$างอย,างอ่ืน 
-     สําเนาหนังสือสัญญาซ้ือขาย  หรือสัญญาให$ท่ีดินพร$อมสิ่งปลูกสร$าง 
-    หลักฐานการเป9ดดําเนินกิจการ  เช,น  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย>  
      หนังสือรับรองการจดทะเบียนห$างหุ$นส,วน/บริษัท 
-    ใบอนุญาตต้ังและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน 
-     สัญญาเช,าบ$าน 
-    หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีไม,สามารถยื่นแบบได$ด$วยตนเองพร$อมติดอากรแสตมปe    

 2.3    การชําระภาษี 
          ให$ผู$รับประเมินท่ีได$รับแจ$งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) นําเงินไปชําระภายใน 30 วัน  นับ
แต,วันถัดจากวันท่ีได$รับแจ$งการประเมินโดยชําระภาษีได$ท่ีงานผลประโยชน>และกิจการพาณิชย> ฝMาย
พัฒนารายได$ กองคลัง สํานักงานเทศบาลนครลําปาง การชําระภาษีจะชําระโดยการส,งธนาณัติ ต๋ัวแลก
เงินธนาคารหรือเซ็คท่ีธนาคารรับรองทางไปรษณีย>ลงทะเบียนก็ได$โดยสั่งจ,ายให$แก,เทศบาลนครลําปาง   
และให$ถือเอาวันส,งทางไปรษณีย>เปAนวันรับชําระภาษี 
 

2.4    การผ�อนชําระภาษี 
  ผู$มีสิทธิขอผ,อนชําระภาษีได$   3 งวด  โดยไม,เสียเงินเพ่ิมมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

1.     ผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีจะขอผ,อนชําระค,าภาษีก็ได$   โดยวงเงินค,าภาษีท่ีจะขอผ,อน
ชําระนั้นจะต$องมีจํานวนต้ังแต,เก$าพันบาทข้ึนไป 

            2.     ได$ยืนแบบพิมพ>เพ่ือแจ$งการการทรัพย>สินต,อพนักงานเจ$าหน$าท่ีภายในเดือน
กุมภาพันธ>ของป̂นั้น 
  3.   ได$แสดงความจํานงขอผ,อนชําระค,าภาษีเปAนหนังสือต,อพนักงานเจ$าหน$าทีภายใน 3
๐ วันนับแต,วันถัดจากวันท่ีได$รับแจ$งการประเมิน 

2.5  เงินเพ่ิม 
เงินภาษีค$างชําระให$เพ่ิมจํานวนตามอัตรา  ดังนี้ 
1. ถ$าชําระไม,เกินหนึ่งเดือนนับแต,วันพ$นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต,วันถัดจากวันท่ีได$รับ

แจ$งการประเมิน  ให$เพ่ิมร$อยละ  2.5  ของค,าภาษีท่ีค$าง 
2. ถ$าเกินหนึ่งเดือนแต,ไม,เกินสองเดือน  ให$เพ่ิมร$อยละ   5   ของค,าภาษีท่ีค$าง 
3.   ถ$าเกินสองเดือนแต,ไม,เกินสามเดือน  ให$เพ่ิมร$อยละ  7.5   ของค,าภาษีท่ีค$าง 
4.   ถ$าเกินสามเดือนแต,ไม,เกินสี่เดือน  ให$เพ่ิมร$อยละ   10  ของค,าภาษีท่ีค$าง 
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ถ$ามิได$มีการชําระค,าภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดือน   ผู$บริหารท$องถ่ินมีอํานาจออก 

คําสั่งเปAนหนังสือให$ยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย>สินของผู$ซ่ึงค$างชําระค,าภาษี  เพ่ือนําเงินมาชําระ
เปAนค,าภาษี  เงินเพ่ิม   ค,าธรรมเนียม  และค,าใช$จ,ายโดยมิต$องของให$ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
       ถ$าค,าภาษีค$างอยู,และยังมิได$ชําระขณะเม่ือทรัพย>สินได$โอนกรรมสิทธิ์ไปเปAนของเจ$าของใหม,
โดยเหตุใด  ๆ   ก็ตาม  เจ$าของคนเก,าและคนใหม,เปAนลูกหนี้ค,าภาษีนั้นร,วมกัน  (มาตรา 45) 

2.6 การอุทธรณ�ภาษี 
เม่ือผู$รับประเมิน  ได$รับแจ$งกาประเมินแล$วไม,พอใจการประเมินของพนักงานเจ$าหน$าท่ี โดย 

เห็นว,าการประเมินไม,ถูกต$อง  หรือเห็นว,าค,าภาษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นคําร$องของให$พิจารณาการประเมิน
ใหม,  ต,อผู$บริหารท$องถ่ิน 
       โดยกรอกในแบบพิมพ>  (ภ.ร.ด.9)   ยื่นแบบดังกล,าวท่ีสํานักงานเทศบาลนครลําปาง  ภายใน  
15 วัน นับแต,วันท่ีได$รับแจ$งการประเมิน หากพ$นเวลาดังกล,าว  ผู$รับประเมินหมดสิทธิท่ีจะขอให$พิจารณา
การประเมินใหม, และไม,มีสิทธินําคดีข้ึนสู,ศาลเว$นแต,ในปVญหาข$อกฎหมายซ่ึงอ$างว,าเปAนเหตุหมดสิทธินั้น 
       เม่ือผู$บริหารท$องถ่ินพิจารณาแล$ว  ผลเปAนประการใดจะแจ$งคําชี้ขาดไปยังผู$ยื่นคําร$อง
อุทธรณ>เปAนลายลักษณ>อักษร   หากผู$รับประเมินเห็นด$วยหรือไม,พอใจในคําชี้ขาดดังกล,าว  ย,อมมีสิทธินํา
คดีไปสู,ศาลเพ่ือแสดงให$ศาลเห็นว,าการประเมินนั้นไม,ถูกต$องก็ได$ แต,ต$องภายใน 30 วัน นับต้ังแต,วันรับ
แจ$งความให$ทราบคําชี้ขาดนั้น 

2.7 บทกําหนดโทษ 
มาตรา  46  ผู$ใดละเลยไม,แสดงข$อความท่ีกล,าวไว$ในมาตรา  20  เว$นแต,จะเปAนด$วยเหตุ 

สุดวิสัย ท,านว,าผู$นั้นมีความผิดต$องระวางโทษปรับไม,เกินสองร$อยบาท 
       มาตรา 47 ผู$ใดโดยรู$อยู,แล$วหรือจงใจละเลยไม,ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ$าหน$าท่ี  
ไม,แจ$งรายการเพ่ิมเติมละเอียดยิ่งข้ึนเม่ือเรียกร$อง ไม,นําพยานหลักฐานมาแสดง  หรือไม,ตอบคําถามเม่ือ
พนักงานเจ$าหน$าท่ีซักถามตามความในมาตรา  21  และ  22  ท,านว,าผู$นั้นมีความผิดต$องระวางโทษปรับ
ไม,เกินห$าร$อยบาท 
 มาตรา  48  ผู$ใด 

(ก) โดยรู$อยู,แล$วหรือจงใจยื่นข$อความเท็จ  หรือให$ถ$อยคําเท็จ  หรือตอบคําถามด$วยคําอัน 
เปAนเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให$ผู$อ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณค,า
รายป̂แห,งทรัพย>สินของตนตามท่ีควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย โดยฉ$อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย,างหนึ่งอย,าง 
ใดท้ังสิ้นท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค,ารายป̂แห,งทรัพย>สินของตนตามท่ีควรก็ดี 
 ท,านว,าผู$นั้นมีความผิดต$องระวางโทษจําคุกไม,เกินหกเดือน  หรือปรับไม,เกินห$าร$อยบาท  หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
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                   แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
                                                 (งานจัดเก็บรายได ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

        ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงท$องที่  เวลาปฏิบัติงานเดิม  ๕  นาทีต,อราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓ นาทีต,อราย

ผ้มีหน้าที�ชําระภาษีู  

เอกสารสําหรับการยื�นภาษี 
๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

๒.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีที�ผานมา่  

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยื�นตอเจา้หนา้ที�่  

เจา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสาร 

ภาษีบํารงท้องที�ุ  
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การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 
 

  ภาษีบํารุงท$องท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ$าของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบัญชี
อัตราภาษีบํารุงท$องท่ี ท่ีดินท่ีต$องเสียภาษีบํารุงท$องท่ี ได$แก, ท่ีดินท่ีเปAนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม,ว,าจะ
เปAนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยู,ในท่ีดินท่ีไม,เปAนกรรมสิทธิ
ของเอกชน ท่ีดินท่ีต$องเสียภาษีบํารุงท$องท่ี ได$แก, พ้ืนท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ีเปAนภูเขาหรือท่ีมีน้ําด$วย โดยไม,เปAน
ท่ีดินท่ีเจ$าของท่ีดินได$รับการยกเว$นภาษีหรืออยู,ในเกณฑ>ลดหย,อน 
 
ท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไม�ตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก� 
  1. ท่ีดินท่ีเปAนท่ีตั้งพระราชวังอันเปAนสาธารณสมบัติของแผ,นดิน 
  2. ท่ีดินท่ีเปAนสาธารณสมบัติของแผ,นดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใช$ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย
มิได$หาผลประโยชน> 
  3. ท่ีดินของราชการส,วนท$องถ่ินท่ีใช$ในกิจการของราชการส,วนท$องถ่ินหรือสาธารณะโดยมิได$หา
ผลประโยชน> 
  4. ท่ีดินท่ีใช$เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
  5. ท่ีดินท่ีใช$เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเปAนกรรมสิทธิ์ของวัดไม,ว,าจะใช$ประกอบ
ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือท่ีศาลเจ$าโดยมิได$หาผลประโยชน> 
  6. ท่ีดินท่ีใช$เปAนสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได$รับประโยชน>ตอบแทน 
  7. ท่ีดินท่ีใช$ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ2า หรือการท,าเรือของรัฐ หรือใช$เปAนสนามบินของรัฐ 
  8. ท่ีดินท่ีใช$ต,อเนื่องกับโรงเรือน ท่ีต$องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแล$ว 
  9. ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส,วนท่ีเจ$าของท่ีดินยินยอมให$ทางราชการใช$เพ่ือสาธารณะประโยชน> 
  10. ท่ีดินท่ีตั้งขององค>การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค>การ
ระหว,างประเทศอ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมีข$อผูกพันให$ยกเว$นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
  11. ท่ีดินท่ีเปAนท่ีตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ท้ังนี้ให$เปAนไปตามหลักถ$อยทีถ$อยปฏิบัติต,อกัน 
  12. ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
  ผู$ท่ีเปAนเจ$าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของป̂ใด มีหน$าท่ีเสียภาษีบํารุงท$องท่ีสําหรับป̂นั้น 
 
กําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
  ให$เจ$าของท่ีดินซ่ึงมีหน$าท่ีเสียภาษีบํารุงท$อu3591 .ท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) ณ 
สํานักงานขององค>กรปกครองส,วนท$องถ่ิน ท$องท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยู,ภายในเดือนมกราคมของป̂แรกท่ีมีการตี
ราคาปานกลางของท่ีดิน แบบแสดงรายการท่ีได$ยื่นไว$นั้นใช$ได$ทุกป̂ในรอบระยะเวลา 4 ป̂นั้น 
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อัตราภาษีและการคํานวณภาษี 
  อัตราภาษี 
  1. อัตราภาษีบํารุงท$องท่ีกําหนดไว$ในบัญชีท$ายพระราชบัญญัติ แบ,งเปAน 34 อัตรา 
  2. ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร,ละ 30,000 บาทให$เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 
บาทแรก เสียภาษี 70 บาท 
  3. ส,วนท่ีเกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต,อ 25 บาท 
  4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม$ล$มลุก 
   - เสียก่ึงอัตรา 
   - ด$วยตนเอง ไม,เกินไร,ละ 5 บาท 
   - ท่ีดินว,างเปล,า เสียเพ่ิม 1 เท,า 
  การคํานวณภาษี 
  ภาษีบํารุงท$องท่ี คํานวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินท่ี
กําหนดข้ึนเพ่ือใช$ในการจัดเก็บภาษีคูณ 
กับอัตราภาษี 

เนื้อท่ีดินเพ่ือคํานวณภาษี (ไร,) = เนื้อท่ีถือครอง – เนื้อท่ีเกณฑ>ลดหย,อน 
  ค,าภาษีต,อไร, = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท$าย พ.ร.บ.ฯ 
 
หลักฐานท่ีใชประกอบในการเสียภาษี 
  1. บัตรประจําตัวประชาชน 
  2. สําเนาทะเบียนบ$าน 
  3. หนังสือรับรองห$างหุ$นส,วนบริษัท 
  4. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปAนเจ$าของท่ีดิน เช,น โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
  5. ใบเสร็จรับเงินค,าภาษีครั้งสุดท$าย (ถ$ามี) 
  6. หนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีให$ผู$อ่ืนมาทําการแทน 
  กรณีท่ีเปAนการเสียภาษีในป̂ท่ีไม,ใช,ป^ท่ียื่นแบบ ภบท. 5 ให$นํา ภบท.5 ท,อนท่ีมอบให$เจ$าของท่ีดิน 
หรือใบเสร็จรับเงินค,าภาษีครั้งสุดท$ายมาด$วย 
ข้ันตอนในการติดต�อขอชําระภาษี 
  1. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีผู$ท่ีเปAนเจ$าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคม ของป̂ท่ีมีการตี
ราคาปานกลางท่ีดิน 
   1) ผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีหรือเจ$าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร$อมด$วย
หลักฐานท่ีต$องใช$ต,อเจ$าหน$าท่ีพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของป̂ท่ีมีการประเมินราคาปานกลาง
ของท่ีดิน 
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   2) เจ$าพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณค,าภาษีแล$วแจ$งการประเมิน 
(ภบท.9หรือ ภบท.10) ให$ผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีหรือเจ$าของท่ีดินทราบว,าจะต$องเสียภาษีเปAนจํานวนเงินเท,าใด
ภายในเดือนมีนาคม 
   3) ผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีหรือเจ$าของท่ีดินจะต$องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป̂ เว$น
แต,กรณีได$รับใบแจ$งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต$องชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต,วันท่ีได$รับแจ$งการ
ประเมิน 
  2. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเปAนเจ$าของท่ีดินรายใหม,หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 
   1) เจ$าของท่ีดินท่ีได$มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินหรือเปAนผู$ได$รับโอนท่ีดินข้ึนใหม, 
ต$องมายื่นแบบแสดงรายการท่ีดินหรือยื่นคําร$องขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินต,อเจ$าพนักงานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วัน นับแต,วันได$รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช$แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล$วแต,
กรณี 
   2) เม่ือเจ$าหน$าท่ีได$รับแบบแล$ว จะออกใบรับไว$ให$เปAนหลักฐาน 
   3) เจ$าพนักงานประเมินจะแจ$งให$เจ$าของท่ีดินทราบว,าจะต$องเสียภาษีในป̂ต,อไปจํานวน
เท,าใด 
  3. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช$ท่ีดินอันเปAนเหตุให$การลดหย,อน
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย,างอ่ืนทําให$อัตราภาษีบํารุงท$องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
   1) เจ$าของท่ีดินยื่นคําร$องตามแบบ ภบท.8 พร$อมด$วยหลักฐานท่ีต$องใช$ต,อเจ$าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วัน นับแต,วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช$ท่ีดิน 
    2) เจ$าพนักงานประเมินจะออกใบรับให$ 
   3) เจ$าพนักงานประเมินจะแจ$งให$เจ$าของท่ีดินทราบว,าจะต$องเสียภาษีในป̂ต,อไปจํานวน
เท,าใด 
   4) การขอชําระภาษีบํารุงท$องท่ีในป̂ถัดไปจากป̂ท่ีมีการประเมินราคาปานกลางาของ
ท่ีดินให$ผู$รับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของป̂ก,อนพร$อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป̂ 
 
เงินเพ่ิม 
  เจ$าของท่ีดินผู$มีหน$าท่ีเสียภาษีบํารุงท$องท่ีต$องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต,อไปนี้ 
  1. ไม,ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด ให$เสียเงินเพ่ิมร$อยละ 10 ของค,าภาษีบํารุง
ท$องท่ีเว$นแต,กรณีท่ีเจ$าของท่ีดินได$ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินก,อนท่ีเจ$าพนักงานประเมินจะได$แจ$งให$
ทราบถึงการละเว$นนั้น ให$เสียเงินเพ่ิมร$อยละ 5 ของค,าภาษีบํารุงท$องท่ี 
  2. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม,ถูกต$องทําให$จํานวนเงินท่ีจะต$องเสียภาษีบํารุงท$องท่ีลด
น$อยลง ให$เสียเงินเพ่ิมร$อยละ 10 ของค,าภาษีบํารุงท$องท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว$นแต,กรณีเจ$าของท่ีดินได$มา
ขอแก$ไขแบบแสดงรายการท่ีดินให$ถูกต$องก,อนท่ีเจ$าพนักงานประเมินแจ$งการประเมิน 
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  3. ชี้เขตแจ$งจํานวนเนื้อท่ีดินไม,ถูกต$องต,อเจ$าพนักงานสํารวจ โดยทําให$จํานวนเงินท่ีจะต$องเสีย
ภาษีบํารุงท$องท่ีลดน$อยลงให$เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท,า ของภาษีบํารุงท$องท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
  4. ไม,ชําระภาษีบํารุงท$องท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ให$เสียเงินเพ่ิมร$อยละ 24 ต,อป̂ของจํานวนเงินท่ี
ต$องเสียภาษีบํารุงท$องท่ี เศษของเดือนให$นับเปAนหนึ่งเดือน และไม,นําเงินเพ่ิมตาม ข$อ 1 - ข$อ 4 มารวม
คํานวณด$วย 
 
บทกําหนดโทษ 
  1. ผู$ใดแจ$งข$อความอันเปAนเท็จ ให$ถ$อยคําเท็จ ตอบคําถามด$วยถ$อยคําอันเปAนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท$องท่ี ต$องระวางโทษ
จําคุกไม,เกิน 6 ป̂ หรือปรับไม,เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  2. ผู$ใดจงใจไม,มาหรือยอมชี้เขตหรือไม,ยอมแจ$งจํานวนเนื้อท่ีดิน ต$องระวางโทษจําคุกไม,เกิน 1 
เดือนหรือปรับไม,เกิน 1,000 บาท 
 หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  3. ผู$ใดขัดขวางเจ$าพนักงานซ่ึงปฏิบัติการสํารวจเนื้อท่ีดิน หรือปฏิบัติหน$าท่ีเพ่ือการเร,งรัดภาษี
บํารุงท$องท่ีค$างชําระหรือขัดขวางเจ$าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน$าท่ี ต$องระวางโทษจําคุก
ไม,เกิน 1 เดือน หรือปรับไม,เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  4. ผู$ใดฝMาฝjนคําสั่งของเจ$าพนักงานซ่ึงสั่งให$มาให$ถ$อยคําหรือส,งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 
หรือสั่งให$ปฏิบัติการเท,าท่ีจําเปAนเพ่ือประโยชน>ในการเร,งรัดภาษีบํารุงท$องท่ีค$างชําระ หรือไม,มาให$ถ$อยคํา 
หรือไม,ส,งเอกสารอันควรแก,เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต$องระวางโทษจําคุกไม,เกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไม,เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
การลดหย�อน/การยกเวน/การลดภาษี 
การลดหย�อนภาษี มาตรา 22 
  บุคคลธรรมดาซ่ึงเปAนเจ$าของท่ีดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงท่ีอยู,ในจังหวัดเดียวกัน และใช$
ท่ีดินนั้นเปAนท่ีอยู,อาศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให$ลดหย,อนไม,ต$องเสียภาษีบํารุงท$องท่ีตาม
เกณฑ> ดังต,อไปนี้ 
 (1) เขตองค>การบริหารส,วนจังหวัด ให$ลดหย,อน 3 - 5 ไร, 
 (2) เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล ให$ลดหย,อน 200 - 400 ตารางวา 
 (3) เขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยา ให$ลดหย,อน 50-100 ตารางวา 
 (4) ท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให$ลดหย,อน ดังต,อไปนี้ 
   - ท$องท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน,นมาก ให$ลดหย,อน 50 - 100 ตารางวา 
   - ท$องท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน,นปานกลาง ให$ลดหย,อน 100 ตารางวา - 1 ไร, 

- ท$องท่ีชนบท ให$ลดหย,อน 3 - 5 ไร, 
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  บุคคลธรรมดาหลายคนเปAนเจ$าของท่ีดินร,วมกัน ให$ได$รับลดหย,อนรวมกัน ตามหลักเกณฑ>ข$างต$น 
การลดหย,อนให$ลดหย,อนสําหรับท่ีดินในจังหวัดเดียวกัน 
การยกเวน การลดภาษี มาตรา 23 
  1. ป̂ท่ีล,วงมาท่ีดินท่ีใช$เพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ 
  2. เพาะปลูกไม,ได$ด$วยเหตุพ$นวิสัย 
  3. ผู$ว,าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเว$น หรือลดภาษีได$ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
การอุทธรณ� การฟOองศาล 
  ถ$าเจ$าของท่ีดินไม,เห็นพ$องด$วยกับราคาปานกลางท่ีดิน หรือเม่ือได$รับแจ$งการประเมินภาษีบํารุง
ท$องท่ีแล$ว เห็นว,าการประเมินนั้นไม,ถูกต$องมีสิทธิอุทธรณ>ต,อผู$ว,าราชการจังหวัดได$ โดยยื่นอุทธรณ>ผ,านเจ$า
พนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต,วันท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวันท่ีได$รับการแจ$ง
ประเมินแล$วแต,กรณีการอุทธรณ>ไม,เปAนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงท$องท่ี เว$นแต,จะได$รับอนุมัติจากผู$ว,า
ราชการจังหวัดให$ขอคําวินิจฉัยอุทธรณ>หรือคําพิพากษาของศาลผู$อุทธรณ>มีสิทธิอุทธรณ>คําวินิจฉัยของผู$ว,า
ราชการจังหวัดต,อศาลภายใน 30 วัน นับแต,วันท่ีได$รับคําแจ$งวินิจฉัยอุทธรณ> 
 
การขอคืนภาษีบํารุงทองท่ี 
  ผู$ท่ีเสียภาษีบํารุงท$องท่ีโดยไม,มีหน$าท่ีต$องเสียหรือเสียเกินกว,าท่ีควรจะต$องเสียผู$นั้นมีสิทธิ 
ขอรับเงินคืนภายใน 1 ป̂ได$โดยยื่นคําร$องขอคืนภายใน 1 ป̂ นับแต,วันท่ีเสียภาษีบํารุงท$องท่ี 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การจดทะเบียนพาณิชย�) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย>  เวลาปฏิบัติงาน   ๓  วันต,อราย 

ผ้ประกอบการพาณชิย์ยื�นคําขอและกรอกข้อมล ู ู (แบบ 

(ท.พ.) 

 เจ้าหน้าที�รับแบบคําขอและตรวจสอบเอกสาร 

และกรอกข้อมลในระบบจัดเกบ็ู  

 

 ผ้ยื�นคําขอชําระค่าธรรมเนียมู  

และรับใบทะเบียนพาณชิย์ 

 เจ้าหน้าที�เสนอนายทะเบียนพาณชิย์ 

 



 

 

36 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
ขั้นตอนการสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค  เวลาปฏิบัติงานเดิม  ๑  วัน/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓ ชั่วโมงต,อราย 

ยื�นคาํร้อง 

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบรายชื�อผู้

ต้องการนํ/าอปโภคบริโภคตามทีุ

ร้องขอ  

เจ้าหน้าที�ประสานไปยงัหน่วยงานที�มี

รถบรรทกนํ/าเพื�อขอความร่วมมือจัดส่งนํ/าุ  

รับเรื�องร้องขอผ้ต้องการนํ/าอปโภู ุ

บริโภค

เอกสารสําหรับการยื�นขอ 

๑.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

๒.  สาํเนาทะเบียนบา้น 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การขออนุญาตจัดตั้งตลาด) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
   ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งตลาด  เวลาปฏิบัติงาน 20  วันต,อราย

ยื�นคาํขอ ตรวจสอบคาํขอ 

พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

ตรวจสอบสถานที�ดําเนินการ 

 

แจ้งผ้ประกอบการรับู ออกใบอนญาตุ  

ชําระค่าธรรมเนียม  



 

 

38 
การขออนุญาตจัดต้ังตลาด 

หลักฐานประกอบการขออนุญาต  
กรณีขออนุญาตรายใหม,  
  1. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ$านผู$ขออนุญาต  
  2. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ$านผู$จัดการหากไม,เปAนบุคคลเดียวกับผู$ถือใบอนุญาต  
  3. สําเนาทะเบียนบ$านของบ$านท่ีใช$เปAนท่ีตั้งสถานประกอบการ  
  4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร$อมแสดงบัตรประจําตัวของผู$แทนนิติบุคคล
หากผู$ขอเปAนนิติบุคคล  
  5. สําเนาใบอนุญาตปลูกสร$างอาคารท่ีใช$แสดงว,าอาคารท่ีใช$เปAนสถานท่ีประกอบการ สามารถใช$
ประกอบการนั้นได$โดยถูกต$องตามกฎหมายว,าด$วยการควบคุมอาคาร  
  6. หนังสือมอบอํานาจ พร$อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู$มอบอํานาจและผู$รับมอบ กรณีผู$
ขอรับใบอนุญาตไม,สามารถมาดําเนินการด$วยตนเอง (เอกสารตามข$อ 1 – 5 ถ,ายเอกสารและรับรอง
สําเนามาด$วย)  
กรณีต,อใบอนุญาต  
  1. บัตรประจําตัวผู$ได$รับใบอนุญาต  
  2. บัตรประจําตัวของผู$แทนนิติบุคคล ในกรณีท่ีผู$ขออนุญาตเปAนนิติบุคคล  
  3. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู$แทนนิติบุคคลต$องแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผู$แทนนิติบุคคล และ
เลขหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู$ได$รับอนุญาต  
  4. หนังสือมอบอํานาจ พร$อมถ,ายสําเนาบัตรประจําตัวผู$มอบและผู$รับมอบ กรณีผู$ได$รับ
ใบอนุญาตไม,สามารถมาดําเนินการด$วยตนเอง  
  5. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม  
กรณีแจ$งเลิกกิจการ  
  1. ใบอนุญาตฉบับเดิม  
  2. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ$านของผู$รับใบอนุญาต (ถ,ายเอกสารและรับรอง
สําเนา)  
กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย  
  1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ อภ.5 (ถ$ามี) ท่ีชํารุดใน
สาระสําคัญ  
  2. หลักฐานการแจ$งความกรณีสูญหาย  
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน�ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดสถานที่จําหน,ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  เวลาปฏิบัติงาน  2๐ วันต,อราย

ยื�นคาํขอ ตรวจสอบคาํขอ 

พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบสถานที�ประกอบการ 

 

แจ้งผ้ประกอบการรับู ออกใบอนญาตุ  

ชําระค่าธรรมเนียม  
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การขออนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
1.กรณีขออนุญาต(รายใหม�) 
  เอกสารประกอบ 
    1.บัตรประจําตัว  สําเนาทะเบียนบ$านผู$ขอใบอนุญาต (ถ,ายเอกสารและรับรองสําเนา) 
    2.บัตรประจําตัว  สําเนาทะเบียนบ$านผู$จัดการหากไม,ใช,บุคคลเดียวกับผู$ถือใบอนุญาต(ถ,ายเอกสารและรับรอง
สําเนาแนบ) 
    3.สําเนาทะเบียนบ$านของบ$านท่ีใช$เปAนท่ีตั้งสถานประกอบการ(ถ,ายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาด$วย) 
   4.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร$อมแสดงบัตรประจําตัวของผู$แทนนิติบุคคล(ถ,ายเอกสาร
และรับรองสําเนาแนบมาด$วย) หากผู$ขอเปAนนิติบุคคล 
    5.หลักฐานท่ีใช$แสดงว,าอาคารท่ีใช$เปAนสถานประกอบการ สามารถใช$ประกอบการน้ันได$โดยถูกต$องตาม
กฎหมายว,าด$วย การควบคุมอาคาร (ถ,ายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาด$วย) 
    6.หนังสือมอบอํานาจ 
2.กรณีขอต�ออายุใบอนุญาต 
  เอกสารประกอบ 
    1.เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม,ในข$อ(1) ยกเว$นหลักฐานการใช$อาคารตามกฎหมายว,าด$วยการควบคุม
อาคาร 
    2.ใบอนุญาต 
3.กรณีแจงเลิกกิจการ 
  เอกสารประกอบ 
    1.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม 
    2.บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ$านของผู$รับใบอนุญาต (ถ,ายเอกสารและรับรองสําเนาด$วย) 
4.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนุญาต เช�นเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจกรรมท่ีเป=นอันตรายต�อสุขภาพ 
5.กรณีใบอนุญาตชํารุดหรือสูญหาย 
  เอกสารประกอบ  
          1.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดมิ (ถ$ามี) ท่ีชํารุดในสาระสาํคัญ 
    2.หลักฐานการแจ$งความ กรณีใบอนุญาตหายใบอนุญาตให$มีอายหุน่ึงป̂นับแต,วันท่ีออกใบอนุญาต  หากมิได$
ชําระค,าธรรมเนียม  ก,อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต$องชําระค,าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร$อยละยี่สิบ 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

41 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การขออนุญาตจําหน�ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

ขั้นตอนการขออนุญาตจําหน,ายสินค$าในที่หรอืทางสาธารณะ  เวลาปฏิบัติงาน 20 วันต,อราย

ยื�นคาํขอ ตรวจสอบคาํขอ 

พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

ตรวจสอบสถานที�ประกอบการ 

 

แจ้งผ้ประกอบการรับู ออกใบอนญาตุ  

ชําระค่าธรรมเนียม  
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การขออนุญาตจําหน�ายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
1.กรณีขออนุญาต(รายใหม�) 
  -  ขออนุญาตต้ังวางขายในจุดผ,อนผัน 
    -  ขออนุญาตเร,ขาย 
  เอกสารประกอบ 
    1.รูปถ,ายหน$าตรงครึ่งตัวไม,สวมหมวกไม,สวมแว,นตาขนาด 1x1.5 นิ้ว ของผู$รับใบอนุญาตและ
ผู$ช,วยจําหน,ายคนละ 3 รูป(ถ,ายไม,เกิน 6 เดือน) 
    2.สําเนาบัตรประจําตัวของผู$รับใบอนุญาต(ถ,ายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาด$วย) 
    3.สําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาทะเบียนบ$านของผู$ช,วยจําหน,าย (ถ,ายเอกสารและรับรอง
สําเนาแนบมาด$วย) 
    4.ใบรับรองแพทย>ของผู$ขอใบอนุญาตและผู$ช,วยจําหน,าย 
    5. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังจําหน,ายสินค$า(กรณีเร,ขายไม,ต$องมีแผนท่ี) 
     6.ใบอนุญาตให$ขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปAนระเบียบเรียบร$อยของบ$านเมือง 
พ.ศ.2535 
2.กรณีแจงเลิกกิจการ 
  เอกสารประกอบ 
    1.ใบอนุญาต 
    2.บัตรสุขลักษณะประจําตัว 
    3.บัตรประจําตัวหรือสําเนาทะเบียนบ$านของผู$รับใบอนุญาตและผู$ช,วยจําหน,ายสินค$า(ถ,าย
เอกสารและรับรองสําเนาด$วย) 
 
3.กรณีขอต�ออายุใบอนุญาต เช�นเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป=นอันตรายต�อสุขภาพ 
 
4.กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาตเช�นเดียวดับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป=นอันตรายต�อสุขภาพ
ในการขออนุญาตจําหน�ายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป=นอันตรายต�อสุขภาพ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปAนอันตรายต,อสุขภาพ เวลาปฏิบัติเดิม ๕  วัน/ราย  เวลาปฏิบัติงานปรับลด ๓ วันต,อราย

ยื�นคาํขอ ตรวจสอบคาํขอ 

พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบสถานที�ประกอบการ 

 

แจ้งผ้ประกอบการรับู ออกใบอนญาตุ  

ชําระค่าธรรมเนียม  
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กิจการท่ีเขาข�ายจะตองชําระใบอนุญาต 
    1. กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว> 
    2. กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว>และผลิตภัณฑ> 
    3. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหารเครื่องด่ืม น้ําด่ืม 
    4. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ> อุปกรณ>การแพทย> เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ>ชําระล$าง 
    5. กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
    6. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะ หรือแร, 
    7. กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต> เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
    8. กิจการท่ีเก่ียวกับไม$ 
    9. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
  10. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
  11. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดินทราย ซีเมนต> 
  12. กิจการท่ีเก่ียวกับ ป9โตรเลี่ยม ถ,านหิน สารเคมี 
  13. กิจการอ่ืนๆ ดังนี้ 
         - การพิมพ>หนังสือ หรือพิมพ>อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด$วยเครื่องจักร 
         - การผลิต การซ,อมเรื่องอิเลคโทรนิคส> เครื่องไฟฟ2า อุปกรณ>อิเลคโทรนิคส> อุปกรณ>ไฟฟ2า 
         - การผลิต เทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคล$ายคลึง 
         - การพิมพ>แบบ พิมพ>เขียว หรือการถ,ายเอกสาร 
         - การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของท่ีชํารุด ใช$แล$ว หรือเหลือใช$ 
         - การประกอบกิจการโกดังสินค$า 
         - การล$างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ>ท่ีใช$แล$ว 
         - การพิมพ>สีลงบนวัตถุท่ีมิใช$สิ่งทอ 
         - การก,อสร$าง 
ข้ันตอนในการย่ืนคําขอใบอนุญาต 
  1. ให$ยื่นคําร$องขอใบอนุญาต เม่ือเริ่มประกอบกิจการพร$อมเอกสารดังนี้ 
       - สําเนาบัตรประชาน 
        - สําเนาทะเบียนบ$านขอผู$ขออนุญาต 
         - ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
            - ใบอนุญาตทําการค$าจากสํานักทะเบียนการค$า 
            - ใบอนุญาตหรือใบแจ$งประกอบกิจการโรงงาน 
  2. ในรายท่ีเคยชําระอยู,ก,อนแล$วให$มายื่นคําขอต,อใบอนุญาตในเดือนธันวาคม ของทุกป̂ พร$อมท้ัง
นําใบอนุญาตใบเดิมมายื่นด$วย 
  3. ถ$ายื่นเกินเดือนธันวาคม จะเสียงเงินเพ่ิมร$อยละ 20 ของค,าธรรมเนียมท่ีชําระ 


