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คํานํา 
  การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได ซ่ึงนับว าเป!นป"จจัยสําคัญย่ิง 
เพ่ือใหการบริหารการจัดเก็บภาษีเป!นไปอย างมีระบบ ป,องกันสูญเสียเงินรายได เพ่ือรักษาทรัพย/สินและ
ผลประโยชน/ของทางราชการขจัดป"ญหาการทุจริตคอรัปชั่น     และสามารถบริหารงบประมาณไดอย าง
โปร งใส    มีประสิทธิภาพสรางภาพลักษณ/ทีดีต อองค/กรปกครองส วนทองถ่ิน   

เพ่ือเป!นการพัฒนาการบริหารดานการจัดเก็บภาษี  กํากับ  ดูแล  การตรวจสอบรายได   
องค/การบริหารส วนตําบลแกใหญ เป!นการกํากับดูแล ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการไปอย างสมบูรณ/ทุก
ข้ันตอน ตลอดจนสนับสนุนส งเสริมใหมีการนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากร   เป!น
การตรวจสอบภายในตัวเองป,องกันการผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดระหว างการปฏิบัติงาน 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได   จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีและการพัฒนา
รายได ประจําป:งบประมาณ  ๒๕61 ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานดานจัดเก็บรายไดท่ีถูกตองตามระเบียบ  กฎหมาย  ขอบังคับ หนังสือสั่งการก อนลงมือปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลองแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมุ งผลสัมฤทธิ์สู กระบวนการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
 
  
 
         จัดทําโดย  
       งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�  กองคลัง 
                    องค�การบริหารส�วนตําบลกลาย  
                       ป"งบประมาณ  2561 
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ภาษีบํารุงทAองท่ี 
 

      
ท่ีดินท่ีตAองเสียภาษีบํารุงทAองท่ี 
 ได�แก�ท่ีดินท่ีเป�นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม�ว�าจะเป�นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์
ในท่ีดินต�องเสียภาษีท�องท่ี  ได�แก�พ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีเป�นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด�วย  โดยไม�เป�นท่ีดินท่ีเจ�าของท่ีดิน
ได�รับการยกเว�นภาษีหรืออยู�ในเกณฑ1ลดหย�อน 
 
ผูAมีหนAาท่ีเสียภาษีบํารุงทAองท่ี 
 ผู�ท่ีเป�นเจ�าของท่ีดินในวันท่ี  1  มกราคม ของทุกป4  มีหน�าท่ีเสียภาษีสําหรับป4นั้น 
 
การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบํารุงทAองท่ี 
 ให�เจ�าของท่ีดินมีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องค1การ
บริหารส�วนตําบลกลาย (กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของป4แรก ท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
 แบบแสดงรายการท่ียื่นไว�นั้นใช�ได�ทุกป4  ในรอบระยะเวลา  4  ป4 
 หลักฐานท่ีตAองนําไป 

 - สําเนาโฉนดท่ีดิน นส.3 หรือ นส.3ก 
 - บัตรประจําตัวประชาชน 
 - ใบเสร็จรับเงินป4ท่ีแล�ว (ถ�ามี) 
 - หนังสือมอบอํานาจ  กรณีท่ีให�ผู�อ่ืนมาทําการแทน 

 
การคํานวณภาษี 
 คํานวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการการตีราคาปานกลางท่ีดินกําหนดข้ึนเพ่ือใช�            
ในการจัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อท่ีอัตราภาษี 
  เนื้อท่ีดิน (ไร�)   =  เนื้อท่ีถือครอง  -  เนื้อท่ีเกณฑ1ลดหย�อน 
  ค�าภาษีต�อไร�     =  ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ท�าย พรบ.ฯ 
 
การชําระภาษีบํารุงทAองท่ี 
 ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีนําเงินมาชําระภาษีในเดือนเมษายนของทุกป4 
เงินเพ่ิม – บทกําหนดโทษ 
 1. ผู�ใดจงใจไม�มายื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม�ยอมชี้แจงหรือไม�ยอมแจ�งจํานวน          
เนื้อท่ีดินต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 1 เดือน หรือปรับไม�เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจํา ท้ังปรับ 
 2. ผู�ใดโดยรู�แล�วจงใจแจ�งข�อความอันเป�นเท็จ  หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยง  
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท�องท่ีต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 6 เดือน หรือปรับไม�เกิน 2,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 3. ผู�ใดไม�ชําระภาษีบํารุงท�องท่ีภายในเวลาท่ีกําหนดให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 24 ต�อป4 ของจํานวนเงิน 
ท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี เศษของเดือนให�นับเป�นหนึ่งเดือน 
 ระยะเวลาการให�บริการโดยประมาณ 10 นาทีต�อราย ไม�รวมเวลาข้ันตอนสอบ 



ข้ันตอนการเสียภาษีบํารุงทAองท่ี 
 
1. ข้ันตอนการเสียภาษีบํารุงทAองที่ (กรณีชําระตามปกต)ิ 
 เอกสารท่ีตAองใชAในการติดต�อ 

- ใบเสร็จรับเงินของป4ท่ีผ�านมา 
 ข้ันตอนการใหAบริการ 

- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน1ในท่ีดิน 
- ออกใบเสร็จรับเงิน 

 
2. ข้ันตอนการเสียภาษีบํารุงทAองที่ (กรณีการเปลี่ยนแปลงเจAาของที่ดิน) 

2.1 เอกสารท่ีตAองใชAในการติดต�อ 
- ใบเสร็จรับเงินของป4ท่ีผ�านมา             
- เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 
- บัตรประจําตัวประชาชน           

 2.2 ข้ันตอนการใหAบริการ 
  - ยื่นคําร�อง 
  - ตรวจสอบเอกสาร 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 3. ข้ันตอนการเสียภาษีบํารุงทAองที่ (กรณีมีการประเมินใหม�) 
 3.1 เอกสารท่ีตAองใชAในการติดต�อ 
  - สําเนาทะเบียนบ�าน 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  - สําเนาเอกสารสิทธิ์ 
  - สําเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจ�าของท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการชําระภาษีบํารุงทAองท่ี 
 

ผูAยื่นภาษียื่นแบบ ภ.บ.ท.5  ภายในเดือน มกราคม  ของปKแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน  
(ทุกรอบ 4 ปK) 

 

การชําระค�าภาษี  ตั้งแต�วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปK  
 

เจAาหนAาท่ีรับแบบแจAง
การปรประเมินประเมิน

ผูAเสียภาษีไดAรับแจAง 
การประเมินค�าภาษี 

ชําระเงินภายใน 30 วัน 
นับแต�วันที่ไดAรับแจAง 

 

ไม�ชําระภายในกําหนด 

จบ เสียเงินเพ่ิม 
รAอยละ 2 ต�อเดือน 

ย่ืนอุทธรณ(ต�อเจAาพนักงานประเมิน 
ภายใน  30  วัน  นับแต�วันท่ีไดAรับแจAง 

เสนออุทธรณ(
ตามลําดับ 
จนถึง ผวจ. 

ผลการอุทธรณ( 
ของ ผวจ. 

ชําระเงิน 

จบ 

อุทธรณ(คําวินิจฉัยของ ผวจ. 
ต�อศาล  ภายใน  30  วัน 

นับแต�วันที่ไดAรับแจAงคําวินิจฉยั 

พอใจ ไม�พอใจ 

พอใจ ไม�พอใจ 

มีสิทธิอุทธรณ( ผวจ. 



ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึงภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนกับท่ีดินท่ี
ใช�ต�อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�าง 

 
ผูAมีหนAาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คือ  ผู�ท่ีเป�นเจ�าของทรัพย1สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร�าง เช�น ตึก 

อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนในเขต อบต. ซ่ึงใช�หาผลประโยชน1เป�นสถานประกอบการ
พาณิชย1 ต�าง ๆ ให�เช�า หรือให�ผู�อ่ืนอยู�อาศัย อยู�ในข�ายต�องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินกับ อบต. 

 
ทรัพย(สินท่ีตAองเสียภาษีโรงเรือนท่ีดิน 

1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างให�เช�า บ�าน ตึกแถว โรงแรม เกสท1เฮ�าท1 คอร1ด  หอพัก ฯลฯ 
2. ท่ีทําการค�าขายและท่ีเก็บสินค�า เช�น ร�านค�าท่ัวไป โรงภาพยนต1 โกดังเก็บสินค�า 
3. ท่ีประกอบอุตสาหกรรม เช�น โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ 
4. ท่ีให�ญาติ พ�อ แม� หรือผู�อ่ืนอยู�อาศัย 

 
กําหนดย่ืนแบบเสียภาษี 
 เจ�าของทรัพย1สินมีหน�าท่ีต�องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ1ของทุกป4 
 
การคํานวณการประเมินค�ารายปKและอัตราภาษี 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดค�ารายป4ของทรัพย1สินในอัตราร�อยละ 12.5 ของค�ารายป4 เช�น บ�านให�เช�า
ในอัตราค�าเช�าเดือนละ 1,000 บาท คิดค�ารายป4ได� 12,000 (1,000 × 12 เดือน) ค�าภาษีจะเท�ากับ            
1,500 บาท 
 
หลักฐานท่ีตAองนําไป 

- สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญาซ้ือขายโรงเรือน 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ�าน 
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผู�อ่ืนมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน) 
- ทะเบียนการค�า ทะเบียนพาณิชย1 ทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม ใบอนุญาตปลูกสร�างอาคาร 

ใบเสร็จรับเงินป4ท่ีผ�านมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการค�า 
หนังสือรับรองห�างหุ�นส�วน/บริษัท หรืองบดุล 

ค�าภาษี 
1. ผู�รับประเมินชําระภาษีป4ละครั้งตามค�ารายป4 
2. อัตราร�อยละ 12.5 ของค�ารายป4 ค�าภาษี = ค�ารายป4 × 12.5% 

 
 
 
 



กําหนดการชําระค�าภาษี 
 เม่ือเจ�าของทรัพย1สิน ได�รับแจ�งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แล�วต�องไปชําระค�าภาษีภายใน 30 วัน 
นับจากวันถัดจากท่ีได�รับแจ�งการประเมิน มิฉะนั้นจะต�องเสียภาษีเพ่ิม ดังนี้ 

1. ถ�าชําระไม�เกิน 1 เดือน นับแต�วันท่ีพ�นกําหนดให�เพ่ิมร�อยละ 2.5 ของค�าภาษีค�าง 
2. ถ�าเกิน 1 เดือน แต�ไม�เกิน 2 เดือน นับแต�วันท่ีพ�นกําหนดให�เพ่ิมร�อยละ    5  ของค�าภาษีค�าง 
3. ถ�าเกิน 2 เดือน แต�ไม�เกิน 3 เดือน นับแต�วันท่ีพ�นกําหนดให�เพ่ิมร�อยละ 7.5  ของค�าภาษีค�าง 
4. ถ�าเกิน 3 เดือน แต�ไม�เกิน 4 เดือน นับแต�วันท่ีพ�นกําหนดให�เพ่ิมร�อยละ 10   ของค�าภาษีค�าง 
ถ�าผ�อนชําระค�าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ต�องมีวงเงินค�าภาษีจะขอผ�อนผันต้ังแต�  9,000  บาท    

ข้ึนไป  ภายในกําหนด  30  วันนับแต�วันถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน  โดยแบ�งออกเป�น  3  งวด เท�า 
ๆ กัน (งวดละ  30  วัน) 
 ถ�าไม�ชําระภาษีและเงินเพ่ิมภายใน  4  เดือน  นายกองค1การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจออกคําสั่ง
เป�นหนังสือให�ยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย1สินผู�ซ่ึงค�างชําระภาษีเพ่ือนําเงินมาชําระค�าภาษีเงินเพ่ิม
ค�าธรรมเนียม  ค�าใช�จ�าย  โดยมิต�องขอให�ศาลสั่งหรืออกหมายยึด 
 

ข้ันตอนการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 
1. ข้ันตอนการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (กรณีปกติ) 
 1.1 เอกสารท่ีตAองใชAในการติดต�อ 
  - สําเนาทะเบียนบ�าน 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  - สําเนาทะเบียนพาณิชย1 
  - แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม�สามารถมาติดต�อด�วยตนเองได�) 
 1.2 ข้ันตอนการใหAบริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพ่ือประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
2. ข้ันตอนการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (กรณีแจAงใหม�) 
 2.1 เอกสารท่ีตAองใชAในการติดต�อ 
  - สําเนาทะเบียนบ�าน 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  - สําเนาทะเบียนพาณิชย1 
  - แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม�สามารถมาติดต�อด�วยตนเองได�) 
  - สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน 
 
 



 2.2 ข้ันตอนการใหAบริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสาร 
  - ออกใบรับพร�อมแจ�งนัดตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบโรงเรือนและท่ีดิน 
  - ออกใบแจ�งรายการประเมิน 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการอุทธรณ( 
ของ ผวจ. 

ตAองชําระเงินตาม 
ใบแจAงประเมินก�อน 

 

เจAาหนAาที่ตรวจสอบแบบประเมินค�าภาษี 
แจAงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

ผูAเสียภาษีรับแจAงการ 
 ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

22222((((ภป.
ย่ืนอุทธรณ(ภายใน 15 วัน 

นับแต�วันท่ีไดAรับแจAง 

ชําระเงินภายใน 30 วัน 
นับแต�วันถัดจากวันท่ีไดAรับแจAง 

ชําระเงินเกิน 30 วัน 
นับแต�วันท่ีไดAรับแจAง 

จบ ตAองเสียเงินเพ่ิม 

ผลการอุทธรณ( 
ของ ผวจ. 

ชําระเงินตามใบแจAง 
ชําระเงินตามใบแจAง 

ย่ืนฟQองคดีภายใน 30 วัน 
นับแต�วันท่ีไดAรับคําชี้ขาด 

จบ 

ไม�พอใจ พอใจ 

ไม�เกิน 30 วัน เกิน 30 วัน 

ไม�
พอใจ 

พอใจ 

ข้ันตอนการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

ผูAเสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่  2  มกราคม – 28  กุมภาพันธ(  ของทุกปK 

 
 
 

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



ภาษีปQาย 
 

ภาษีปQาย หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากปQายแสดงชื่อ ยี่ห�อ หรือเครื่องหมายทีใช�ในการประกอบการค�า หรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได� หรือโฆษณาการค�า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได�ไม�ว�าจะแสดงหรือโฆษณา
ไว�ท่ีวัตถุใด ๆ ด�วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายท่ีเขียนแกะสลัก จารึกหรือทําให�ปรากฏด�วยวิธีอ่ืน 
  
 ผูAมีหนAาท่ีเสียภาษีปQาย  คือ เจ�าของปQายหรือผู�ครอบครองปQายในกรณีไม�มีผู�อ่ืนยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปQาย หรือเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีไม�อาจหาตัวเจ�าของปQายนั้นได�  ให�ถือว�าผู�ครอบครองปQายนั้น
เป�นผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปQายนั้นได�  ให�ถือว�าผู�ครอบครองปQายนั้นเป�นผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปQาย ถ�าไม�อาจหาตัว          
ผู�ครอบครองปQายนั้นได� ให�ถือว�าเจ�าของหรือ ผู�ครอบครองอาคาร หรือท่ีดินปQายนั้นติดต้ัง หรือแสดงอยู�เป�น
ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปQายตามลําดับ 
 
อัตราภาษีปQาย 

1. ปQายท่ีมีอักษรไทยล�วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต�อ 3 บาท 
2. ปQายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต�างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย  

คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต�อ 20 บาท 
3. (ก)   ปQายท่ีไม�มีอักษรไทย ไม�ว�าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ  

 (ข)   ปQายท่ีมีอักษรไทยท้ังหมด หรือบางส�วนอยู�ใต�และหรืออยู�ต่ํากว�าอักษรต�างประเทศ  
        คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต�อ 40 บาท 
ปQายเม่ือคํานวณพ้ืนท่ีจํานวนเงินภาษีไม�ถึงปQายละ 200 ใหAเสียภาษีปQายละ  200  บาท 

 
เอกสารหลักฐานท่ีนํามาใชAในการติดต�อ 
 1.   สําเนาทะเบียนบ�าน   บัตรประจําตัวประชาชน 
 2.   สําเนาหนังสือรับรองสํานักทะเบียนหุ�นส�วนบริษัท 
 3.   รายละเอียดเก่ียวกับปQาย ท้ังลักษณะข�อความ ภาพขนาดรูปร�าง และรูปตัวของปQาย (ถ�ามี) 
 4.   สถานท่ีติดต้ังหรือแสดงปQาย 
 5.  หนังสือมอบอํานาจพร�อมติดอากร (กรณีมอบอํานาจ) 
 
 
กําหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีปQาย 

 -   เจ�าของปQายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปQาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป4 
 -   ในกรณีท่ีติดต้ังหรือแสดงปQายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังหรือแสดงปQายใหม�แทนปQายเดิม   

หรือเปลี่ยนแปลงแก�ไขปQายอันเป�นเหตุให�ต�องเสียภาษีปQายเพ่ิมข้ึน ให�เจ�าของปQายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ปQายภายใน 15 วัน นับแต�วันติดต้ังหรือแสดงปQาย หรือนับแต�วันเปลี่ยนแปลงแก�ไขแล�วแต�กรณี 
การชําระภาษี 

-   ให�เจ�าของปQายชําระภาษีปQายภายใน 15 วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน 
 -   ปQายท่ีเริ่มติดต้ัง หรือแสดงในป4แรกให�เสียภาษีปQาย ต้ังแต�วันท่ีติดต้ัง จนถึงงวดสุดท�ายของป4 
(คิดภาษีปQายเป�นรายงวด งวดละ 3  เดือน) 



  งวด 1  มกราคม  –  มีนาคม       =  100 % 
   งวด 2  เมษายน  –   มิถุนายน =   75 %  
  งวด 3  กรกฎาคม –  กันยายน  =   50 % 
  งวด 4  ตุลาคม –   ธันวาคม  =   25 % 
เงินเพ่ิม 

-   ไม�ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปQายภายในกําหนด ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 10 ของค�าภาษี 
 -   ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปQายไม�ถูกต�อง ทําให�จํานวนเงินท่ีจะต�องเสียภาษีปQายลดน�อยลงให�
เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 10  ของค�าภาษีปQายท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
 -   ไม�ชําระภาษีปQายภายในเวลาท่ีกําหนด  ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 2 ต�อเดือนของค�าภาษีปQาย 
 
บทกําหนดโทษ 
 1. ผู�ใดจงใจไม�ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปQาย  ต�องระวางโทษปรับต้ังแต�  5,000  บาท ถึง 50,000  
บาท 
 2. ผู�ใดโดยรู�หรือจงใจแจ�งความเท็จ  ให�ถ�อยคําเท็จ  หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีปQายต�องระวาง
โทษจําคุกไม�เกิน  1  ป4  หรือปรับต้ังแต�  5,000  บาท ถึง  50,000  บาท  หรือท้ังจํา  ท้ังปรับ 
 3. ผู�ใดไม�แจ�งรับโอนปQาย  หรือไม�แสดงรายการเสียภาษีปQายไว�  ณ  ท่ีเปVดเผยในสถานท่ีประกอบ
กิจการ  ต�องระวางโทษปรับต้ังแต�  1,000  บาท ถึง 10,000  บาท 
 

  

ข้ันตอนการเสียภาษีปQาย 
 

1. ข้ันตอนการเสียภาษีปQาย ปQายเดิม 
 1.1 เอกสารท่ีตAองใชAในการติดต�อ 
  - ใบเสร็จรับเงินของป4ท่ีผ�านมา 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  - ทะเบียนพาณิชย1  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม�สามารถมาติดต�อด�วยตนเอง) 

1.2 ข้ันตอนการใหAบริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพ่ือประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 2.3 ระยะเวลาดําเนินการ 
  - โดยประมาณ 1 วันทําการ 
 
3.ข้ันตอนการเสียภาษีปQาย ปQายใหม� 
 3.1 เอกสารท่ีตAองใชAการติดต�อ 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 



  - สําเนาทะเบียนบ�าน  
- ทะเบียนพาณิชย1  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

  - แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม�สามารถมาติดต�อดAวยตนเอง) 
  
3.2 ข้ันตอนการใหAบริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ออกสํารวจตรวจสอบปQาย 
  - คํานวณค�าภาษี  แจ�งให�ผู�ยื่นเสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการชําระภาษีปQาย 
 

ผูAเสียภาษียื่นแบบ  ภายในวันที่  2  มกราคม – 31  มีนาคม  ของทุกปK 

เจAาหนAาท่ีรับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1) 

(ภ.ป.1) 

 

แจAงการประเมินค�าภาษี 
(ภ.ป.3) 

ผูAเสียภาษีรับแจAง 
 การประเมิน (ภ.ป.

3) 

ชําระเงินภายใน 15 วัน 
นับแต�วันท่ีไดAรับแจAง 

ชําระเงินเกิน 15 วัน 
นับแต�วันท่ีไดAรับแจAง 

จบ ตAองเสียเงินเพ่ิม 
รAอยละ 2  ต�อเดือน 

ย่ืนอุทธรณ(ต�อ ผวจ. 
ภายใน  30  วัน 

นับแต�วันท่ีไดAรับแจAง 

ผลการอุทธรณ( 
ของ ผวจ. 

ชําระเงิน 

จบ 

ใหAย่ืนฟQองศาล 

ปฏิบัติตามคําส่ังศาล 

จบ 

พอใจ ไม�พอใจ 

พอใจ ไม�พอใจ 



การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป%นอันตรายต�อสขุภาพ 
  

ระยะเวลาการย่ืนคํารAองขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการ 
1. ยื่นคําร�องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก�อนเปVดกิจการ 
2. ในกรณีขอต�อใบอนุญาต ให�ยื่นคําร�องขอต�อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก�อนใบอนุญาตหมดอายุ 
3. ในกรณีท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  ให�มาชําระค�าธรรมเนียมประจําป4 ภายใน 15 วัน ก�อนวันท่ีได�รับ

หนังสือแจ�งในป4ถัดมาของทุกป4 
 
หลักฐานที่ใชAประกอบการขอรับใบอนุญาต/ ขอต�อใบอนุญาต 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�ประกอบการ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�จัดการ (กรณีไม�ใช�บุคคลเดียวกัน

กับผู�ขอใบอนุญาต) 
3. สําเนาทะเบียนบ�านท่ีต้ังสถานประกอบการ 
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�แทน

นิติบุคคล (กรณีผู�ขอเป�นนิติบุคคล) 
5. ใบอนุญาตปลูกสร�างอาคารหรือหลักฐานท่ีใช�แสดงว�าท่ีต้ังสถานประกอบการสามารถใช�

ประกอบกิจการนั้นได�โดยถูกต�องตามกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร 
6. หนังสือยินยอมให�ใช�อาคารหรือสําเนาหนังสือสัญญาเช�าจากเจ�าของอาคาร 
7. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต�องตามกฎหมายพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบ

อํานาจและผู�รับมอบอํานาจ (กรณีเจ�าของไม�สามารถยื่นคําขอด�วยตนเอง) 
8. ใบอนุญาตจากส�วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง (ถ�ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้ันตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ท่ีเป%นอันตรายต�อสุขภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  (5) ผู�ประกอบการเสยีค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีราชการส�วนท�องถ่ินกําหนด 
* กรณีไม�ชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะตAองเสีย
ค�าปรับเพ่ิมขึ้นอีกรAอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคAางชําระ 

(4)  เจ�าพนักงานท�องถ่ิน   
    ออกใบอนุญาต 

 

(1) ผู�ประกอบการยื่นคําขอพร�อม
หลักฐานตามท่ีระบุในคู�มือประชาชน         
ต�อเจ�าหน�าท่ี  

(2)  เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความถูกต�องของ
คําขอและความถูกต�องครบถ�วนของ
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ�าพนักงานท�องถ่ิน มอบให�เจ�าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด�านสุขลักษณะ 

(4)  เจ�าพนักงานท�องถ่ิน   
    มีคําสั่งไม�อนุญาต 
(พร�อมแจ�งสิทธิอุทธรณ1) 
 

แนะนําต�อผู�ยื่นคําขอให�แก�ไข 
/แจ�งให�เพ่ิมเติมทันที นับแต�วันท่ีได�
รับคําขอ 
 

กรณไีม�ถูกต�อง/
ครบถ�วน 

กรณีถูกต�องและครบถ�วน 
กรณีท่ีสามารถแก�ไข/
เพ่ิมเตมิได�ในขณะน้ัน  
ให�แจ�งเพ่ือดําเนินการ 

กรณีท่ีไม�อาจดําเนินการได�ในขณะน้ัน 
ให�บันทึกความบกพร�องและเอกสาร          
ท่ีต�องยื่นเพ่ิมเติม ตามแบบ น.ส 3/1 

(ขยายได�ครั้งละไม�เกิน 7 วัน) 

ภายใน 30 วัน  

ถูกต�องตามหลักเกณฑ1  
ด�านสุขลักษณะ 

ไม�ถูกต�องตามหลักเกณฑ1  
ด�านสุขลักษณะ 

แนะนําให�ปรับปรุง 
ด�านสุขลักษณะ 

ไม�ถูกต�อง 
ตามหลักเกณฑ1ด�านสุขลักษณะ 

เจ�าหน�าท่ีจะปฏิเสธไม�ดําเนินการตามคําขอ  
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได� 

แก
ไขคําขอ/จัดส�งเอกสาร
ตามท่ีระบุในการแจ�ง

ครบถ�วนแล�ว 

กรณีไม�แก
ไขคําขอ/ 
ส�งเอกสารเพ่ิมเติมให�

ครบถ�วน 

ให�เจ�าหน�าท่ีส�งคืนคําขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร�อมแจ�งสิทธิในการอุทธรณ1   
และบันทึกการดําเนินการดังกล�าวไว� 



 การจดทะเบียนพาณิชย( 

ผู�มีหน�าท่ีจดทะเบียนพาณิชย1 เป�นบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน(ห�างหุ�นส�วนสามัญ) หรือ
นิติบุคคลรวมท้ังนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฏหมายต�างประเทศท่ีมาต้ังสํานักงานสาขาในประเทศ ซ่ึงประกอบ
กิจการอันเป�นพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย1กําหนด ดังนี้ 

๑. การทําโรงสีข�าว และการทําโรงเลื่อยที่ใช�เคร่ืองจักร 

๒. การขายสินค�าไม�ว�าอย�างใด ๆ อย�างเดียวหรือหลายอย�างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได�เป�น 
เงิน ตั้งแต� ๒๐ บาทข้ึนไป หรือมีสินค�าดงักล�าวไว�เพื่อขายมีค�ารวมทั้งสิ้นเป�นเงินตั้งแต� ๕๐๐ บาทข้ึนไป 

๓. การเป�นนายหน�าหรือตัวแทนค�าต�างซ่ึงทาํการเก่ียวกับสนิค�าไม�ว�าอย�างใด ๆ อย�างเดียวหรือหลายอย�างก็   
ตาม และสินค�านั้นมีค�ารวมทั้งสิน้ในวันหนึง่วันใดเป�นเงินตัง้แต� ๒๐ บาทข้ึนไป 

๔. การประกอบหัตถกรรมหรือการอุสาหกรรมไม�ว�าอย�างใด ๆ อย�างเดียวหรือหลายอย�างก็ตาม และขาย
สินค�าทีผ่ลิตได�มีค�ารวมทัง้สิน้ในวันหนึ่งวนัใดเป�นเงินตั้งแต� ๒๐ บาทข้ึน หรือวันหนึ่งวันใดมีสนิค�าที่ ผลิต
ได�มีค�ารวมทั้งสิ้นเป�นเงินตัง้แต� ๕๐๐ บาทข้ึนไป (สําหรับผู�ประกอบการอุตสาหกรรม ทําสวนยางซ่ึงนาํ 
น้ํายางที่กรีดได�จากสวนยางของตนเอง มาทําเป�นยางแผ�น ยางดอก หรือยางรมควันออกขาย ในขณะนี้
ได�รับ การผ�อนผันจะไม�จดทะเบยีนพาณชิย1ก็ได�) 

๕. การขนส�งทางทะเล การขนส�งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต1ประจําทาง การขนส�งโดยรถไฟ การขนส�ง 
โดยรถราง การขนส�งโดยรถยนต1ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซ้ือขายท่ีดิน การให�กู�ยืมเงิน 
การรับแลกเปลี่ยน หรือซ้ือขายเงินตราต�างประเทศ การซ้ือหรือขายต๋ัวเงิน การธนาคาร การ
โพยก_วน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม 

๖. การขายหรือให�เช�าแผ�นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน1 แผ�นวีดิทัศน1 ดีวีดี หรือแผ�นวีดิทัศน1ระบบดิจิทัล  
     เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง 
๗. การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซ่ึงประดับด�วยอัญมณี 
๘. การซ้ือขายสินค�าหรือบริการโดยวิธีการใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส1 ผ�านระบบเครือข�ายอินเทอร1เน็ต 
๙. การบริการอินเทอร1เน็ต 
๑๐. การใช�เข�าพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร1แม�ข�าย 
๑๑. การบริการเป�นตลาดกลางในการซ้ือขายสินค�าหรือบริการ โดยวิธีใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส1ผ�านระบบ 
     เครือข�ายอินเทอร1เน็ต 
๑๒. การผลิต รับจ�างผลิต แผ�นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน1 แผ�นวีดิทัศน1 ดีวีดี หรือแผ�นวีดิทัศน1ระบบดิจิทัล  
      เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง 
๑๓. การให�บริการเครื่องคอมพิวเตอร1เพ่ือใช�อินเทอร1เน็ต 
๑๔. การให�บริการฟdงเพลงและร�องเพลงโดยคาราโอเกะ 
๑๕. การให�บริการเครื่องเล�นเกมส1 
๑๖. การให�บริการตู�เพลง 
 
๑๗. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทําหัตถกรรมจากงาช�าง การค�าปลีกการค�าส�งงาช�าง และ
ผลิตภัณฑ1จากงาช�าง ในกรณีท่ีผู�ประกอบพาณิชยกิจตาม ๑-๕ เป�นห�างหุ�นส�วนสามัญนิติบุคคล ห�าง



หุ�นส�วนจํากัด บริษัทจํากัดตามประมวล กฎหมายแพ�งและพาณิชย1 หรือบริษัทมหาชนจํากัดตาม
กฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจํากัด ได�รับการยกเว�นไม�ต�อง จดทะเบียนพาณิชย1 แต�หากประกอบ
พาณิชยกิจตาม ๖-๑๗จะไม�ได�รับการยกเว�นและต�องจดทะเบียนพาณิชย1เช�นเดียว กับบุคคลธรรมดา 

หนAาท่ีของผูAประกอบพาณิชยกิจ ท่ีจะต�องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย1 พ.ศ.๒๔๙๙ มี
ดังต�อไปนี้ 

๑. เม่ือจดทะเบียนแล�ว ต�องจัดให�มีปQายชื่อท่ีใช�ในการประกอบพาณิชยกิจแสดงไว�ท่ีหน�าสํานักงานแห�งใหญ� 
โดยเปVดเผยภายใน ๓๐ วันนบัแต�วันท่ีได�จดทะเบียน ปQายนั้นให�เขียนเป�นอักษรไทยอ�านได�ง�ายและชัดเจน 
และจะมีอักษรต�างประเทศด�วยก็ได� แต�อักษรต�างประเทศต�องอยู�ใต�ชื่อภาษาไทย สํานักงานสาขาทุกแห�งก็
จะ ต�องใช�ชื่อและจัดให�มีปQายเช�นเดียวกับสํานักงานใหญ� และจะต�องมีคําว�า “สาขา” ด�วย 

 ๒. เม่ือได�รับใบทะเบียนพาณิชย1 (แบบ พค.๐๔๐๓) จากพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว จะต�องแสดงใบทะเบียน          
พาณิชย1ไว� ณ สํานักงานของตนในท่ีเปVดเผยซ่ึงอาจเห็นได�ง�าย 

๓. ถ�าใบทะเบียนพาณิชย1สูญหายหรือชํารุดต�องยื่นคําร�องขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย1ภายในกําหนด    
๓๐ วัน นับแต�วันท่ีสูญหาย และเม่ือได�รับใบแทนไปแล�วก็ต�องปฏิบัติเช�นเดียวกับ ข�อ ๒. 

๔. เม่ือนายทะเบียนพาณิชย1หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีเข�าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู�ประกอบ        
พาณิชยกิจ ก็จะต�องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

๕. เม่ือนายทะเบียนพาณิชย1เรียกผู�ประกอบพาณิชยกิจไปสอบสวนข�อความอันเก่ียวกับการจดทะเบียน ผู�
ประกอบพาณิชยกิจจะต�องไปพบนายทะเบียนพาณิชย1หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีโดยเร็วและต�องให�ถ�อยคําท่ี
เป�น ความจริงต�อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

พาณิชยกิจท่ีไดAรับการยกเวAนไม�ตAองจดทะเบียนพาณิชย( คือ 

๑. การค�าเร� การค�าแผงลอย 
๒. พาณิชยกิจเพ่ือการบํารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
๓. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซ่ึงได�มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึน 
๔. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
๕. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ1 
๖. พาณิชยกิจซ่ึงรัฐมนตรีได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได�แก� 
๖.๑ บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส�วนจํากัด ห�างหุ�นส�วนสามัญ จดทะเบียน ท่ีเป�นนิติบุคคลตามประมวล กฎหมาย
แพ�งและพาณิชย1 ว�าด�วยหุ�นส�วนและบริษัท และได�ยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ ของ
ห�างหุ�นส�วนบริษัทไว�แล�วต�อนายทะเบียนหุ�นส�วนบริษัท ยกเว�นบริษัทจํากัด ห�างหุ�นส�วนจํากัด ห�างหุ�นส�วน 
สามัญจดทะเบียน ท่ีประกอบกิจการต�อไปนี้ต�องจดทะเบียนพาณิชย1ด�วย 
(๑) ขาย ให�เช�า ผลิต หรือรับจ�างผลิต แผ�นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน1 แผ�นวีดิทัศน1 ดีวีดี หรือแผ�นวีดิทัศน1
ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง 
(๒) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซ่ึงประดับด�วยอัญมณี 



(๓) ซ้ือขายสินค�าหรือบริการโดยวิธีการใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส1ผ�านระเบบเครื่องข�าย อินเตอร1เน็ต บริการ
อินเตอร1เน็ตให�เช�าพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร1แม�ข�าย บริการเป�นตลาดกลางในการซ้ือขาย สินค�าหรือ
บริการโดยวิธีการใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส1ผ�านระบบเครื่อข�ายอินเตอร1เน็ต 
(๔) การให�บริการเครื่องคอมพิวเตอร1เพ่ือใช�อินเตอร1เน็ต 
(๕) การให�บริการฟdงเพลงและร�องเพลงโดยคาราโอเกะ 
(๖) การให�บริการเครื่องเล�นเกมส1 
(๗) การให�บริการตู�เพลง 
(๘) โรงงานแปรสภาพ และสลักและการทําหัตถกรรมจากงาช�าง การค�าปลีกการค�าส�ง งาช�างและผลิตภัณฑ1
จากงาช�าง 
๖.๒ พาณิชยกิจของกลุ�มเกษตรกรท่ีได�จดทะเบียนตาม ปว.๑๔๑ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 

การติดต�อขอรับบริการงานทะเบียนพาณิชย1 ท้ังจดใหม� เปลี่ยนแปลง เลิกประกอบการพาณิชย1ได�ท่ี       
กองคลัง องค1การบริหารส�วนตําบลกลาย 

เอกสารท่ีใชAขอรับบริการกรณีขอจดทะเบียนพาณิชย((รายใหม�) 

– สําเนาบัตรประชาชน (ผู�จด) จํานวน 1 ฉบับ 
– สําเนาทะเบียนบ�านหรือสถานท่ีตั้งร�านค�าพาณิชย1 จํานวน 1 ฉบับ 
– สําเนาสัญญาเช�า/หนังสือยินยอมให�ใช�สถานท่ี จํานวน 1 ฉบับ 
– หนังสือมอบอํานาจ(ถ�ามี)พร�อมสําเนาบัตรประชาชน 
   ของผู�มอบและผู�รับมอบอํานาจ จํานวน 1 ชุด 
– แผนท่ีตั้งร�าน จํานวน 1 ฉบับ 

เอกสารท่ีใชAขอรับบริการกรณีขอเปล่ียนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย( 

– ใบทะเบียนพาณิชย1ตัวจริง จํานวน 1 ฉบับ 
– สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
– หนังสือมอบอํานาจ(ถ�ามี)พร�อมสําเนาบัตรประชาชน 
   ของผู�มอบและผู�รับมอบอํานาจ จํานวน 1 ชุด 

เอกสารท่ีใชAขอรับบริการกรณีขอเลิกประกอบพาณิชย( 

– ใบทะเบียนพาณิชย1ตัวจริง จํานวน 1 ฉบับ 
– สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
– หนังสือมอบอํานาจ(ถ�ามี)พร�อมสําเนาบัตรประชาชน 
  ของผู�มอบและผู�รับมอบอํานาจ จํานวน 1 ชุด 

 

 



อัตราค�าธรรมเนียม 

– จดทะเบียนพาณิชย1ใหม� ทพ.0403     =  50 บาท 
– เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย1รายการละ   =  20 บาท 
– เลิกประกอบพาณิชย1     = 20 บาท 
– ขอคัดสําเนา   = 30 บาท 
– ขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย1  = 20 บาท 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองคลัง  บริการประชาชน 

รับชําระภาษี  วันจันทร( – วันศุกร(เวลา  08.30 – 16.30 น. 
และบริการช�วงพักเท่ียง  เวลา  12.00 – 13.00 น. 

โทร. 075-809112 

www.klai.go.th 
 


