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ที�ดินที�ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที� 

 ไดแ้ก่ที�ดินที�เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ� งมีกรรมสิทธิ' ใน
ที�ดินตอ้งเสียภาษีทอ้งที�  ไดแ้ก่พื-นที�หรือพื-นที�เป็นภูเขาหรือที�มีนํ- าดว้ย  โดยไม่เป็นที�ดินที�เจา้ของที�ดินไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 
 

ผู้มีหน้าที�เสียภาษีบํารุงท้องที� 

 ผูที้�เป็นเจา้ของที�ดินในวนัที�  1  มกราคม ของทุกปี  มีหนา้ที�เสียภาษีสาํหรับปีนั-น 
 

การยื�นแบบแสดงรายการเพื�อเสียภาษีบํารุงท้องที� 

 ให้เจา้ของที�ดินมีหนา้ที�เสียภาษีบาํรุงทอ้งที�ยื�นแบบแสดงรายการที�ดิน (ภ.บ.ท.5)  ณ  องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลท่าเสา (ส่วนการคลงั) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก  ที�มีการตีราคาปานกลางของที�ดิน 
 แบบแสดงรายการที�ยื�นไวน้ั-นใชไ้ดทุ้กปี  ในรอบระยะเวลา  4  ปี 
 หลกัฐานที�ต้องนําไป 

 - สาํเนาโฉนดที�ดิน  นส.3  หรือ  นส.3ก 
 - บตัรประจาํตวัประชาชน 
 - ใบเสร็จรับเงินปีที�แลว้ (ถา้มี) 
 - หนงัสือมอบอาํนาจ  กรณีที�ใหผู้อื้�นมาทาํการแทน 

การคํานวณภาษี 

 คาํนวณจากราคาปานกลางของที�ดินที�คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที�ดินกาํหนดขึ-นเพื�อใช้ในการ
จดัเก็บภาษีคูณกบัเนื-อที�อตัราภาษี 
  เนื-อที�ดิน (ไร่)  =  เนื-อที�ถือครอง  -  เนื-อที�เกณฑล์ดหยอ่น 
  ค่าภาษีต่อไร่    =   ตามบญัชีอตัราภาษี ฯ ทา้ย พรบ.ฯ 
การชําระภาษีบํารุงท้องที� 

 ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีนาํเงินมาชาํระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี 
 
เงินเพิ�ม – บทกาํหนดโทษ 

 1.ผูใ้ดจงใจไม่มายื�นแบบแสดงรายการที�ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี-แจงหรือไม่ยอมแจง้จาํนวนเนื-อที�ดิน
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั-งจาํ ทั-งปรับ 
 2.ผูใ้ดโดยรู้แลว้จงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ  หรือนาํพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพื�อหลีกเลี�ยง  หรือ
พยายามหลีกเลี�ยงการเสียภาษีบาํรุงทอ้งที�ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั-ง
จาํทั-งปรับ 
 

ภาษีบํารุงท้องที� 
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 3.ผูใ้ดไม่ชาํระภาษีบาํรุงทอ้งที�ภายในเวลาที�กาํหนดให้เสียเงินเพิ�มร้อยละ 24 ต่อปี ของจาํนวนเงินที�ตอ้งเสีย
ภาษีบาํรุงทอ้งที� เศษของเดือนใหน้บัเป็นหนึ�งเดือน 
 ระยะเวลาการใหบ้ริการโดยประมาณ 10 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลาขั-นตอนสอบ 
 

 
 

 
1.ขั-นตอนการเสียภาษีบํารุงท้องที� (กรณชํีาระตามปกต)ิ 

1.1 เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อ 

- ใบเสร็จรับเงินของปีที�ผา่นมา 
1.2 ขั-นตอนการให้บริการ 

- ตรวจสอบการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ในที�ดิน 
- ออกใบเสร็จรับเงิน 

2.ขั-นตอนการเสียภาษีบํารุงท้องที� (กรณกีารเปลี�ยนแปลงเจ้าของที�ดิน) 

2.1 เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อ 

          -      ใบเสร็จรับเงินของปีที�ผา่นมา             

           -       เอกสารสิทธิ' ที�ดิน 
          -        บตัรประจาํตวัประชาชน           
 2.2 ขั-นตอนการให้บริการ 

  -   ยื�นคาํร้อง 

  -   ตรวจสอบเอกสาร 

  -   ออกใบเสร็จรับเงิน 
 3.ขั-นตอนการเสียภาษีบํารุงท้องที� (กรณมีีการประเมินใหม่) 
 3.1 เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อ 
  -    สาํเนาทะเบียนบา้น 
  -    สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
  -   สาํเนาเอกสารสิทธิ'  
  -   สาํเนาหนงัสือการเปลี�ยนแปลงเจา้ของที�ดิน 

 
 
 

  

ขั-นตอนการเสียภาษบํีารุงท้องที� 
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ผู้ยื�นภาษยีื�นแบบ ภ.บ.ท.5  ภายในเดือน มกราคม  ของปีแรกที�มีการตีราคาปานกลางที�ดิน (ทุกรอบ 4 ปี) 
 

การชําระค่าภาษ ี ตั-งแต่วนัที�  2  มกราคม – 30  เมษายน  ของทุกปี   

 

ขั-นตอนการชําระภาษีบํารุงท้องที� 

เจ้าหน้าที�รับแบบแจ้ง

ผู้เสียภาษีได้รับแจ้ง 

การประเมินค่าภาษี 

ชําระเงินภายใน 30 วนั 

นับแต่วนัที�ได้รับแจ้ง 

 

ไม่ชําระภายในกาํหนด 

จบ เสียเงินเพิ�ม 

ร้อยละ  2  ต่อเดือน 

ยื�นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 

ภายใน  30  วนั  นับแต่วนัที�ได้รับแจ้ง 

เสนออทุธรณ์ตามลาํดับ 

จนถึง ผวจ. 

ผลการอุทธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ชําระเงิน 

จบ 

อุทธรณ์คําวินิจฉัยของ ผวจ. 

ต่อศาล  ภายใน  30  วัน 

นับแต่วันที�ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 

มสิีทธิอุทธรณ์ ผวจ. 
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ภาษีโรงเรือนและที�ดิน     หมายถึงภาษีที�จดัเก็บจากโรงเรือน  หรือสิ�งปลูกสร้างอยา่งอื�นกบัที�ดินที�ใช้
ต่อเนื�องกบัโรงเรือนหรือสิ�งปลูกสร้าง 

 
ผู้มีหน้าที�เสียภาษีโรงเรือนและที�ดิน   คือ        ผูที้�เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโรงเรือน สิ�งปลูกสร้าง เช่น ตึก 

อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ�งปลูกสร้างอยา่งอื�นในเขต อบต.     ซึ� งใชห้าผลประโยชน์เป็นสถานประกอบการ
พาณิชย ์ต่าง ๆ ใหเ้ช่า หรือใหผู้อื้�นอยูอ่าศยั อยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและที�ดินกบั อบต. 

 

ทรัพย์สินที�ต้องเสียภาษีโรงเรือนที�ดิน 

1. โรงเรือนหรือสิ�งปลูกสร้างใหเ้ช่า บา้น ตึกแถว โรงแรม เกสทเ์ฮา้ท ์คอร์ด  หอพกั ฯลฯ 
2. ที�ทาํการคา้ขายและที�เก็บสินคา้ เช่น ร้านคา้ทั�วไป โรงภาพยนต ์โกดงัเก็บสินคา้ 
3. ที�ประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเลื�อย โรงสี ฯลฯ 
4. ที�ใหญ้าติ พ่อ แม่ หรือผูอื้�นอยูอ่าศยั 

กาํหนดยื�นแบบเสียภาษี 

 เจา้ของทรัพยสิ์นมีหนา้ที�ตอ้งยื�นแบบแสดงรายการเพื�อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 
การคํานวณการประเมินค่ารายปีและอตัราภาษี 

 ภาษีโรงเรือนและที�ดินคิดค่ารายปีของทรัพยสิ์นในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บา้นใหเ้ช่าในอตัรา
ค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท คิดค่ารายปีได ้12,000 (1,000 × 12 เดือน) ค่าภาษีจะเท่ากบั 1,500 บาท 
หลกัฐานที�ต้องนําไป 

- สาํเนาโฉนดที�ดิน หรือ สัญญาซื-อขายโรงเรือน 
- บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาทะเบียนบา้น 
- หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีมีผูอื้�นมายื�นแบบ ภ.ร.ด. แทน) 
- ทะเบียนการคา้ ทะเบียนพาณิชย ์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็จ 

รับเงินปีที�ผา่นมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ หนงัสือรับรองหา้งหุน้ส่วน/บริษทั หรืองบ
ดุล 
ค่าภาษ ี

1. ผูรั้บประเมินชาํระภาษีปีละครั- งตามค่ารายปี 
2. อตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี × 12.5% 

 
 

ภาษโีรงเรือนและที�ดิน 
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กาํหนดการชําระค่าภาษี 
 เมื�อเจา้ของทรัพยสิ์น ไดรั้บแจง้รายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แลว้ตอ้งไปชาํระค่าภาษีภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัถดัจากที�ไดรั้บแจง้การประเมิน มิฉะนั-นจะตอ้งเสียภาษีเพิ�ม ดงันี-  

1. ถา้ชาํระไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัที�พน้กาํหนดใหเ้พิ�มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีคา้ง 
2. ถา้เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน นบัแต่วนัที�พน้กาํหนดใหเ้พิ�มร้อยละ    5  ของค่าภาษีคา้ง 
3. ถา้เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัที�พน้กาํหนดใหเ้พิ�มร้อยละ 7.5  ของค่าภาษีคา้ง 
4. ถา้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัที�พน้กาํหนดใหเ้พิ�มร้อยละ 10   ของค่าภาษีคา้ง 
ถ้าผ่อนชําระค่าภาษีโรงเรือนและที�ดิน  ต้องมีวงเงินค่าภาษีจะขอผ่อนผนัตั-งแต่  9,000  บาท    ขึ-นไป  

ภายในกาํหนด  30  วนันบัแต่วนัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้การประเมิน  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด เท่า ๆ กนั (งวดละ  30  
วนั) 
 ถ้าไม่ชําระภาษีและเงินเพิ�มภายใน  4  เดือน  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจออกคาํสั�งเป็น
หนงัสือใหย้ดึ  อายดั  หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นผูซึ้� งคา้งชาํระภาษีเพื�อนาํเงินมาชาํระค่าภาษีเงินเพิ�มค่าธรรมเนียม  
ค่าใชจ่้าย  โดยมิตอ้งขอใหศ้าลสั�งหรืออกหมายยดึ 
 
 
 
 
 
1. ขั-นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที�ดิน (กรณปีกติ) 

 1.1 เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อ 

  - สาํเนาทะเบียนบา้น 
  - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
  - สาํเนาทะเบียนพาณิชย ์
  - แผนที�ตั-งพอสังเขป 
  - หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อดว้ยตนเองได)้ 
 1.2 ขั-นตอนการให้บริการ 

  - ยื�นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพื�อประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 
 
 

ขั-นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที�ดิน 
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2. ขั-นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที�ดิน (กรณแีจ้งใหม่) 

 2.1 เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อ 
  - สาํเนาทะเบียนบา้น 
  - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
  - สาํเนาทะเบียนพาณิชย ์
  - แผนที�ตั-งพอสังเขป 
  - หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อดว้ยตนเองได)้ 
  - สาํเนาเอกสารสิทธิ' ที�ดิน 
 2.2 ขั-นตอนการให้บริการ 

  - ยื�นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสาร 
  - ออกใบรับพร้อมแจง้นดัตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบโรงเรือนและที�ดิน 
  - ออกใบแจง้รายการประเมิน 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผู�เสียภาษียืน่แบบ ภายในวันท่ี  2  มกราคม – 28  กุมภาพันธ�  ของทุกป" 

 

 

ผลการอุทธรณ� 
ของ ผวจ. 

ต�องชาํระเงนิตาม 

ใบแจ�งประเมนิก,อน 

 

เจ�าหน�าทีต่รวจสอบแบบประเมนิค,าภาษี 
แจ�งการประเมนิ (ภ.ร.ด.8) 

ผู�เสียภาษีรบัแจ�งการ 
 ประเมนิ (ภ.ร.ด.8) 

ยืน่อุทธรณ�ภายใน 15 วนั 

นบัแต,วนัท่ีได�รบัแจ�ง 

ชาํระเงนิภายใน 30 วนั 

นบัแต,วนัถดัจากวนัท่ีได�รบัแจ�ง 
ชาํระเงนิเกิน 30 วนั 

นบัแต,วนัท่ีได�รบัแจ�ง 

จบ ต�องเสียเงนิเพ่ิม 

ผลการอุทธรณ� 
ของ ผวจ. 

ชาํระเงนิตามใบแจ�ง 
ชาํระเงนิตามใบแจ�ง 

ยืน่ฟ9องคดภีายใน 30 วนั 

นบัแต,วนัท่ีได�รบัคาํชีข้าด 
จบ 

ไม,พอใจ พอใจ 

ไม,เกิน 30 วนั เกิน 30 วนั 

ไม,พอใจ พอใจ 

 

ข้ันตอนการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

เดอืนที�   1   ปรับ   2.5% 

เดอืนที�   2   ปรับ   5% 

เดอืนที�   3   ปรับ   7.5% 

เดอืนที�   4   ปรับ   10%   
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 ภาษีป้าย   หมายถึง   ภาษีที�จดัเก็บจากป้ายแสดงชื�อ   ยี�ห้อ    หรือเครื�องหมายทีใชใ้นการประกอบการคา้ 
หรือประกอบกิจการอื�นเพื�อหารายได ้หรือโฆษณาการคา้ หรือกิจการอื�นเพื�อหารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไว้
ที�วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษรภาพหรือเครื�องหมายที�เขียนแกะสลกั จารึกหรือทาํใหป้รากฏดว้ยวธีิอื�น 
  

 ผู้มีหน้าที�เสียภาษีป้าย   คือ     เจา้ของป้าย    หรือผูค้รอบครองป้ายในกรณีไม่มีผูอื้�นยื�นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย   หรือเมื�อพนกังานเจา้หนา้ที�ไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั-นได ้   ใหถื้อวา่ผูค้รอบครองป้ายนั-นเป็นผูมี้หนา้ที�
เสียภาษีป้ายนั-นได ้ ใหถื้อวา่ผูค้รอบครองป้ายนั-นเป็นผูมี้หนา้ที�เสียภาษีป้าย    ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั-น
ได ้ใหถื้อวา่เจา้ของหรือ  ผูค้รอบครองอาคาร หรือที�ดินป้ายนั-นติดตั-ง หรือแสดงอยูเ่ป็นผูมี้หนา้ที�เสียภาษีป้าย
ตามลาํดบั 
 

อตัราภาษีป้าย 
1. ป้ายที�มีอกัษรไทยลว้น คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท 
2. ป้ายที�มีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรือปนกบัภาพ และหรือเครื�องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 

20 บาท 
3. (ก)   ป้ายที�ไม่มีอกัษรไทย ไม่วา่จะมีภาพและหรือเครื�องหมายใด ๆ  

 (ข)   ป้ายที�มีอกัษรไทยทั-งหมด     หรือบางส่วนอยูใ่ตแ้ละหรืออยูต่ ํ�ากวา่อกัษรต่างประเทศ     คิดภาษี  
 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท 
ป้ายเมื�อคํานวณพื-นที�จํานวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท 

 

เอกสารหลักฐานที�นํามาใช้ในการติดต่อ 
 1.   สาํเนาทะเบียนบา้น   บตัรประจาํตวัประชาชน 
 2.   สาํเนาหนงัสือรับรองสาํนกัทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
 3.   รายละเอียดเกี�ยวกบัป้าย ทั-งลกัษณะขอ้ความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตวัของป้าย (ถา้มี) 
 4.   สถานที�ติดตั-งหรือแสดงป้าย 
 5.  หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอาํนาจ) 
กาํหนดเวลายื�นแบบแสดงรายการเพื�อเสียภาษีป้าย 

 -   เจา้ของป้ายยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
 -   ในกรณีที�ติดตั-งหรือแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคมหรือติดตั-งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม   หรือ

เปลี�ยนแปลงแกไ้ขป้ายอนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสียภาษีป้ายเพิ�มขึ-น ใหเ้จา้ของป้ายยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 
15 วนั นบัแต่วนัติดตั-งหรือแสดงป้าย หรือนบัแต่วนัเปลี�ยนแปลงแกไ้ขแลว้แต่กรณี 
 

ภาษป้ีาย 
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การชําระภาษี 

-   ใหเ้จา้ของป้ายชาํระภาษีป้ายภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้การประเมิน 
 -   ป้ายที�เริ�มติดตั-ง หรือแสดงในปีแรกใหเ้สียภาษีป้าย ตั-งแต่วนัที�ติดตั-ง 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 % 
เงินเพิ�ม 

-   ไม่ยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกาํหนด ใหเ้สียเงินเพิ�มร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
 -   ยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง ทาํใหจ้าํนวนเงินที�จะตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลงใหเ้สียเงินเพิ�ม
ร้อยละ 10  ของค่าภาษีป้ายที�ประเมินเพิ�มเติม 
 -   ไม่ชาํระภาษีป้ายภายในเวลาที�กาํหนด  ใหเ้สียเงินเพิ�มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
บทกาํหนดโทษ 

 1. ผูใ้ดจงใจไม่ยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ตอ้งระวางโทษปรับตั-งแต่  5,000  บาท ถึง 50,000  บาท 
 2. ผูใ้ดโดยรู้หรือจงใจแจง้ความเทจ็  ใหถ้อ้ยคาํเท็จ  หรือพยายามหลีกเลี�ยงภาษีป้ายตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่
เกิน  1  ปี  หรือปรับตั-งแต่  5,000  บาท ถึง  50,000  บาท  หรือทั-งจาํ  ทั-งปรับ 
 3. ผูใ้ดไม่แจง้รับโอนป้าย  หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว ้ ณ  ที�เปิดเผยในสถานที�ประกอบกิจการ  
ตอ้งระวางโทษปรับตั-งแต่  1,000  บาท ถึง 10,000  บาท 
 

  

 

 

 

1. ขั-นตอนการเสียภาษีป้าย  ป้ายเดิม (กรณปีกติ) 

 1.1 เอกสารที�ต้องใช้ในการติดต่อ 

  - ใบเสร็จรับเงินของปีที�ผา่นมา 
  - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
  - ทะเบียนพาณิชย ์ หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนที�ตั-งพอสังเขป 
  - หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อดว้ยตนเอง) 
  

 
 

ขั-นตอนการเสียภาษีป้าย 
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1.2 ขั-นตอนการให้บริการ 

  - ยื�นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพื�อประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2. ขั-นตอนการเสียภาษีป้าย  ป้ายเดิม (กรณเีอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน) 

      2.1 เอกสารที�ต้องใช้การติดต่อ 

  - 
 2.2 ขั-นตอนการให้บริการ 

  - ยื�นแบบประเมินภาษี 
  -ตรวจสอบ 
  -ขอเอกสารหลกัฐานเพิ�มเติม ออกสาํรวจตรวจสอบป้าย 
  -คาํนวณค่าภาษี  แจง้ใหผู้ย้ื�นเสียภาษีทราบ 
  -ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2.3 ระยะเวลาดําเนินการ 

  - โดยประมาณ 1 วนัทาํการ 
3.ขั-นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่ 

 3.1 เอกสารที�ต้องใช้การติดต่อ 

  - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
  -สาํเนาทะเบียนบา้น  

- ทะเบียนพาณิชย ์ หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนที�ตั-งพอสังเขป 
  - หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณไีม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 
 3.2 ขั-นตอนการให้บริการ 

  - ยื�นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลกัฐานเพิ�มเติม ออกสาํรวจตรวจสอบป้าย 
  - คาํนวณค่าภาษี  แจง้ใหผู้ย้ื�นเสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ผู้เสียภาษียื�นแบบ ภายในวันที�  2  มกราคม – 31  มีนาคม  ของทุกปี 

 

ขั-นตอนการชําระภาษีป้าย 

เจา้หนา้ที�รับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1) 

 

แจ้งการประเมนิค่าภาษ ี

(ภ.ป.3) 

ผู้เสียภาษีรับแจ้ง 

 การประเมิน (ภ.ป.3) 

ชําระเงินภายใน 15 วนั 

นับแต่วนัที�ได้รับแจ้ง 

ชําระเงินเกนิ 15 วัน 

นับแต่วนัที�ได้รับแจ้ง 

จบ ต้องเสียเงินเพิ�ม 

ร้อยละ 2  ต่อเดือน 

ยื�นอุทธรณ์ต่อ ผวจ. 

ภายใน  30  วนั 

นับแต่วนัที�ได้รับแจ้ง 

ผลการอุทธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ชําระเงิน 

จบ

ให้ยื�นฟ้องศาล 

ปฏิบัติตามคําสั�งศาล 

จบ 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 



 
 
 
 
 

 

  

 
 


