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ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
 ไดแ้ก่ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินตอ้งเสียภาษีทอ้งท่ี  ไดแ้ก่พ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้ าดว้ย  โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 
 

ผู้มหีน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
 ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี  1  มกราคม ของทุกปี  มีหนา้ท่ีเสียภาษีส าหรับปีนั้น 
 

การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
 ใหเ้จา้ของท่ีดินมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)  ณ  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเชิงชุม (ส่วนการคลงั) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก  ท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
 แบบแสดงรายการท่ียืน่ไวน้ั้นใชไ้ดทุ้กปี  ในรอบระยะเวลา  4  ปี 
 หลกัฐานที่ต้องน าไป 

 - ส าเนาโฉนดท่ีดิน  นส.3  หรือ  นส.3ก 
 - บตัรประจ าตวัประชาชน 
 - ใบเสร็จรับเงินปีท่ีแลว้ (ถา้มี) 
 - หนงัสือมอบอ านาจ  กรณีท่ีใหผู้อ่ื้นมาท าการแทน 

การค านวณภาษ ี
 ค านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการการตีราคาปานกลางท่ีดินก าหนดข้ึนเพ่ือใชใ้นการ
จดัเก็บภาษีคูณกบัเน้ือท่ีอตัราภาษี 
  เน้ือท่ีดิน (ไร่)  =  เน้ือท่ีถือครอง  -  เน้ือท่ีเกณฑล์ดหยอ่น 
  ค่าภาษีต่อไร่    =   ตามบญัชีอตัราภาษี ฯ ทา้ย พรบ.ฯ 
การช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
 ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีน าเงินมาช าระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี 
 
เงินเพิม่ – บทก าหนดโทษ 
 1.ผูใ้ดจงใจไม่มายืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมช้ีแจงหรือไม่ยอมแจง้จ  านวนเน้ือท่ีดิน
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  า ทั้งปรับ 
 2.ผูใ้ดโดยรู้แลว้จงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ  หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียง  หรือ
พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ 
 

ภาษีบ ารุงท้องที ่



-2- 
 

 3.ผูใ้ดไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเวลาท่ีก  าหนดใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสีย
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน 
 ระยะเวลาการใหบ้ริการโดยประมาณ 10 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบ 
 

 
 

 
1.ขั้นตอนการเสียภาษบี ารุงท้องที่ (กรณชี าระตามปกต)ิ 
 เอกสารที่ต้องใช้ในการตดิต่อ 

- ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผา่นมา 
 ขั้นตอนการให้บริการ 

- ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 
- ออกใบเสร็จรับเงิน 

2.ขั้นตอนการเสียภาษบี ารุงท้องที่ (กรณกีารเปลีย่นแปลงเจ้าของทีด่ิน) 
2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการตดิต่อ 
          -      ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผา่นมา             

           -       เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
          -        บตัรประจ าตวัประชาชน           
 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  -   ยืน่ค  าร้อง 
  -   ตรวจสอบเอกสาร 
  -   ออกใบเสร็จรับเงิน 
 3.ขั้นตอนการเสียภาษบี ารุงท้องที่ (กรณมีกีารประเมนิใหม่) 
 3.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการตดิต่อ 
  -    ส าเนาทะเบียนบา้น 
  -    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  -   ส าเนาเอกสารสิทธ์ิ 
  -   ส าเนาหนงัสือการเปล่ียนแปลงเจา้ของท่ีดิน 

 
 
 

  

ข้ันตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
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ผู้ย่ืนภาษีย่ืนแบบ ภ.บ.ท.5  ภายในเดือน มกราคม  ของปีแรกที่มีการตรีาคาปานกลางที่ดิน (ทุกรอบ 4 ปี) 
 

การช าระค่าภาษี  ตั้งแต่วนัที่  2  มกราคม – 30  เมษายน  ของทุกปี   

 

ขั้นตอนการช าระภาษบี ารุงท้องที ่

เจ้าหน้าทีรั่บแบบแจ้ง
การปรประเมนิประเมนิ 

ผู้เสียภาษีได้รับแจ้ง 
การประเมนิค่าภาษ ี

ช าระเงินภายใน 30 วนั 

นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง 

 

ไม่ช าระภายในก าหนด 

จบ เสียเงินเพิม่ 

ร้อยละ  2  ต่อเดือน 

ย่ืนอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานประเมนิ 

ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้ง 

เสนออุทธรณ์ตามล าดับ 

จนถึง ผวจ. 

ผลการอุทธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ช าระเงิน 

จบ 

อุทธรณ์ค าวนิิจฉัยของ ผวจ. 
ต่อศาล  ภายใน  30  วนั 

นับแต่วนัที่ได้รับแจ้งค าวนิิจฉัย 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 

มีสิทธิอุทธรณ์ ผวจ. 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ     หมายถึงภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนกบัท่ีดินท่ีใช้
ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 

 
ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ   คือ        ผูท่ี้เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง เช่น ตึก 

อาคาร คอนโดมิเนียม หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนในเขต อบต.     ซ่ึงใชห้าผลประโยชน์เป็นสถานประกอบการ
พาณิชย ์ต่าง ๆ ใหเ้ช่า หรือใหผู้อ่ื้นอยูอ่าศยั อยู่ในข่ายตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินกบั อบต. 

 
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษโีรงเรือนทีด่ิน 

1. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างใหเ้ช่า บา้น ตึกแถว โรงแรม เกสทเ์ฮา้ท ์คอร์ด  หอพกั ฯลฯ 
2. ท่ีท าการคา้ขายและท่ีเก็บสินคา้ เช่น ร้านคา้ทัว่ไป โรงภาพยนต ์โกดงัเก็บสินคา้ 
3. ท่ีประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเล่ือย โรงสี ฯลฯ 
4. ท่ีใหญ้าติ พ่อ แม่ หรือผูอ่ื้นอยูอ่าศยั 

ก าหนดย่ืนแบบเสียภาษ ี
 เจา้ของทรัพยสิ์นมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพนัธข์องทุกปี 
การค านวณการประเมนิค่ารายปีและอตัราภาษี 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดค่ารายปีของทรัพยสิ์นในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บา้นใหเ้ช่าในอตัรา
ค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท คิดค่ารายปีได ้12,000 (1,000 × 12 เดือน) ค่าภาษีจะเท่ากบั 1,500 บาท 
หลกัฐานที่ต้องน าไป 

- ส าเนาโฉนดท่ีดิน หรือ สญัญาซ้ือขายโรงเรือน 
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้น 
- หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมีผูอ่ื้นมายืน่แบบ ภ.ร.ด. แทน) 
- ทะเบียนการคา้ ทะเบียนพาณิชย ์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็จ 

รับเงินปีท่ีผา่นมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ หนงัสือรับรองหา้งหุน้ส่วน/บริษทั หรืองบ
ดุล 
ค่าภาษ ี

1. ผูรั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปี 
2. อตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี × 12.5% 

 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
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ก าหนดการช าระค่าภาษ ี
 เมื่อเจา้ของทรัพยสิ์น ไดรั้บแจง้รายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แลว้ตอ้งไปช าระค่าภาษีภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัถดัจากท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน มิฉะนั้นจะตอ้งเสียภาษีเพ่ิม ดงัน้ี 

1. ถา้ช าระไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก  าหนดใหเ้พ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีคา้ง 
2. ถา้เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก  าหนดใหเ้พ่ิมร้อยละ    5  ของค่าภาษีคา้ง 
3. ถา้เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก  าหนดใหเ้พ่ิมร้อยละ 7.5  ของค่าภาษีคา้ง 
4. ถา้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก  าหนดใหเ้พ่ิมร้อยละ 10   ของค่าภาษีคา้ง 
ถา้ผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ต้องมีวงเงินค่าภาษีจะขอผ่อนผนัตั้งแต่  9,000  บาท    ข้ึนไป  

ภายในก าหนด  30  วนันบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด เท่า ๆ กนั (งวดละ  30  
วนั) 
 ถา้ไม่ช าระภาษีและเงินเพ่ิมภายใน  4  เดือน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ  านาจออกค าสั่งเป็น
หนงัสือใหย้ดึ  อายดั  หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นผูซ่ึ้งคา้งช าระภาษีเพ่ือน าเงินมาช าระค่าภาษีเงินเพ่ิมค่าธรรมเนียม  
ค่าใชจ่้าย  โดยมิตอ้งขอใหศ้าลสัง่หรืออกหมายยดึ 
 
 
 
 
 
1. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณปีกต)ิ 
 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการตดิต่อ 
  - ส าเนาทะเบียนบา้น 
  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์
  - แผนท่ีตั้งพอสงัเขป 
  - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อดว้ยตนเองได)้ 
 1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยืน่แบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 
 
 

ขั้นตอนการเสียภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 
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2. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีแจ้งใหม่) 
 2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการตดิต่อ 
  - ส าเนาทะเบียนบา้น 
  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์
  - แผนท่ีตั้งพอสงัเขป 
  - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อดว้ยตนเองได)้ 
  - ส าเนาเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยืน่แบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสาร 
  - ออกใบรับพร้อมแจง้นดัตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบโรงเรือนและท่ีดิน 
  - ออกใบแจง้รายการประเมิน 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ผู้เสียภาษีย่ืนแบบ ภายในวันท่ี  2  มกราคม – 28  กมุภาพนัธ์  ของทุกปี 

 

 

ผลการอุทธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ต้องช าระเงินตาม 

ใบแจ้งประเมินก่อน 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบประเมินค่าภาษ ี
แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

(ภ.ป.3) 

ผู้เสียภาษีรับแจ้งการ 

 ประเมนิ (ภ.ร.ด.8) 

)222222((((ภป.3) 
ย่ืนอุทธรณ์ภายใน 15 วนั 

นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง 

ช าระเงินภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

ช าระเงินเกนิ 30 วนั 

นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง 

จบ ต้องเสียเงินเพิม่ 

ผลการอุทธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ช าระเงินตามใบแจ้ง 
ช าระเงินตามใบแจ้ง 

ย่ืนฟ้องคดีภายใน 30 วนั 

นับแต่วนัที่ได้รับค าช้ีขาด 
จบ 

ไม่พอใจ พอใจ 

ไม่เกนิ 30 วนั เกนิ 30 วนั 

ไม่พอใจ พอใจ 

 

ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

เดือนที่   1   ปรับ   2.5% 

เดือนที่   2   ปรับ   5% 

เดือนที่   3   ปรับ   7.5% 

เดือนที่   4   ปรับ   10%   
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 ภาษีป้าย   หมายถึง   ภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายแสดงช่ือ   ยีห่อ้    หรือเคร่ืองหมายทีใชใ้นการประกอบการคา้ 
หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้หรือโฆษณาการคา้ หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายไดไ้ม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้
ท่ีวตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษรภาพหรือเคร่ืองหมายท่ีเขียนแกะสลกั จารึกหรือท าใหป้รากฏดว้ยวิธีอ่ืน 
  

 ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีป้าย   คือ     เจา้ของป้าย    หรือผูค้รอบครองป้ายในกรณีไม่มีผูอ่ื้นยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย   หรือเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นได ้   ใหถื้อว่าผูค้รอบครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษีป้ายนั้นได ้ ใหถื้อว่าผูค้รอบครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย    ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั้น
ได ้ใหถื้อว่าเจา้ของหรือ  ผูค้รอบครองอาคาร หรือท่ีดินป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยูเ่ป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย
ตามล าดบั 
 

อตัราภาษป้ีาย 
1. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท 
2. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรือปนกบัภาพ และหรือเคร่ืองหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 

20 บาท 
3. (ก)   ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเคร่ืองหมายใด ๆ  

 (ข)   ป้ายท่ีมีอกัษรไทยทั้งหมด     หรือบางส่วนอยูใ่ตแ้ละหรืออยูต่  ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ     คิดภาษี  
 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท 
ป้ายเม่ือค านวณพ้ืนที่จ านวนเงินภาษไีม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท 

 

เอกสารหลกัฐานทีน่ ามาใช้ในการตดิต่อ 
 1.   ส าเนาทะเบียนบา้น   บตัรประจ าตวัประชาชน 
 2.   ส าเนาหนงัสือรับรองส านกัทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
 3.   รายละเอียดเก่ียวกบัป้าย ทั้งลกัษณะขอ้ความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตวัของป้าย (ถา้มี) 
 4.   สถานท่ีติดตั้งหรือแสดงป้าย 
 5.  หนงัสือมอบอ านาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอ านาจ) 
ก าหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย 

 -   เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
 -   ในกรณีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม   หรือ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขป้ายอนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน ใหเ้จา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 
15 วนั นบัแต่วนัติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนบัแต่วนัเปล่ียนแปลงแกไ้ขแลว้แต่กรณี 
 

ภาษีป้าย 
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การช าระภาษ ี

-   ใหเ้จา้ของป้ายช าระภาษีป้ายภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 -   ป้ายท่ีเร่ิมติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกใหเ้สียภาษีป้าย ตั้งแต่วนัท่ีติดตั้ง จนถึงงวดสุดทา้ยของปี (คิดภาษี
ป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3  เดือน) 
  งวด 1  มกราคม  –  มีนาคม       =  100 % 
   งวด 2  เมษายน  –   มิถุนายน =   75 %  
  งวด 3  กรกฎาคม –  กนัยายน  =   50 % 
  งวด 4  ตุลาคม –   ธนัวาคม  =   25 % 
เงินเพิม่ 

-   ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก าหนด ใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
 -   ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง ท าใหจ้  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลงใหเ้สียเงินเพ่ิม
ร้อยละ 10  ของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
 -   ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก  าหนด  ใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
บทก าหนดโทษ 
 1. ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง 50,000  บาท 
 2. ผูใ้ดโดยรู้หรือจงใจแจง้ความเท็จ  ใหถ้อ้ยค าเท็จ  หรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีป้ายตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน  1  ปี  หรือปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง  50,000  บาท  หรือทั้งจ  า  ทั้งปรับ 
 3. ผูใ้ดไม่แจง้รับโอนป้าย  หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว ้ ณ  ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ  
ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่  1,000  บาท ถึง 10,000  บาท 
 

  
 
 
 
1. ขั้นตอนการเสียภาษป้ีาย  ป้ายเดิม (กรณปีกต)ิ 
 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการตดิต่อ 
  - ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผา่นมา 
  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  - ทะเบียนพาณิชย ์ หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนท่ีตั้งพอสงัเขป 
  - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อดว้ยตนเอง) 
  

 
 

ขั้นตอนการเสียภาษป้ีาย 
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1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 

  - ยืน่แบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2. ขั้นตอนการเสียภาษป้ีาย  ป้ายเดิม (กรณเีอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน) 
      2.1 เอกสารที่ต้องใช้การตดิต่อ 
  - 
 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยืน่แบบประเมินภาษี 
  -ตรวจสอบ 
  -ขอเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
  -ค านวณค่าภาษี  แจง้ใหผู้ย้ืน่เสียภาษีทราบ 
  -ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2.3 ระยะเวลาด าเนินการ 
  - โดยประมาณ 1 วนัท าการ 
3.ขั้นตอนการเสียภาษป้ีาย ป้ายใหม่ 
 3.1 เอกสารที่ต้องใช้การตดิต่อ 
  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  -ส าเนาทะเบียนบา้น  

- ทะเบียนพาณิชย ์ หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนท่ีตั้งพอสงัเขป 
  - หนงัสือมอบอ านาจ (กรณไีม่สามารถมาตดิต่อด้วยตนเอง) 
 3.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยืน่แบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
  - ค  านวณค่าภาษี  แจง้ใหผู้ย้ืน่เสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 
 
 
 



 
 
 
 

ผู้เสียภาษย่ืีนแบบ ภายในวนัที ่ 2  มกราคม – 31  มนีาคม  ของทุกปี 

 

ขั้นตอนการช าระภาษป้ีาย 

เจา้หนา้ท่ีรับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1) 

(ภ.ป.1) 

 

แจ้งการประเมินค่าภาษ ี

(ภ.ป.3) 

ผู้เสียภาษีรับแจ้ง 
 การประเมนิ (ภ.ป.3) 

ช าระเงินภายใน 15 วนั 

นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง 

ช าระเงินเกนิ 15 วนั 

นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง 

จบ ต้องเสียเงินเพิม่ 

ร้อยละ 2  ต่อเดือน 

ย่ืนอุทธรณ์ต่อ ผวจ. 
ภายใน  30  วนั 

นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง 

ผลการอุทธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ช าระเงิน 

จบ 

ให้ย่ืนฟ้องศาล 

ปฏิบัตติามค าส่ังศาล 

จบ 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 


