
     

 

 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ 

 ได้แก่ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเสียภาษีท้องที่  ได้แก่พื้นที่หรือพื้นที่เป็นภูเขาหรือที่มีนํ้าด้วย  โดยไม่เป็นที่ดินที่

เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที ่

 ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่  1  มกราคม ของทุกปี  มีหน้าที่เสียภาษีสําหรับปีน้ัน 
 

การย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องที ่

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

บริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว (ส่วนการคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก  ที่มีการตีราคาปานกลาง

ของที่ดิน 

 แบบแสดงรายการที่ย่ืนไว้น้ันใช้ได้ทุกปี  ในรอบระยะเวลา  4  ปี 

หลักฐานทีต่อ้งนําไป 

 - สําเนาโฉนดที่ดิน  นส.3  หรือ  นส.3ก 

 - บัตรประจําตัวประชาชน 

 - ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว (ถ้ามี) 

 - หนังสือมอบอํานาจ  กรณีที่ใหผู้้อ่ืนมาทําการแทน 

การคํานวณภาษี 

 คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดินกําหนดขึ้นเพื่อ

ใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อที่อัตราภาษี 

  เนื้อที่ดิน (ไร่)  =  เนื้อที่ถือครอง  -  เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน 

  ค่าภาษีต่อไร ่   =   ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ท้าย พรบ.ฯ 

การชําระภาษีบํารุงท้องที ่

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนําเงินมาชําระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี 

 

เงินเพิ่ม – บทกําหนดโทษ 

 1. ผูใ้ดจงใจไม่มาย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้ง

จํานวนเนื้อที่ดินต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรบั 

ภาษีบํารุงท้องที ่



 2.ผู้ใดโดยรูแ้ล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ

หลีกเลี่ยง  หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท้องที่ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

 3.ผู้ใดไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของ

จํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

 ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบ 

 

 

 

 

1.ขั้นตอนการเสียภาษีบํารงุท้องที่ (กรณีชําระตามปกติ) 

 เอกสารที่ต้องใชใ้นการติดต่อ 

- ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 

 ขั้นตอนการให้บริการ 

- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

- ออกใบเสร็จรับเงิน 

2.ขั้นตอนการเสียภาษีบํารุงท้องที่ (กรณีการเปลีย่นแปลงเจ้าของที่ดิน) 

2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

          -      ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผา่นมา             

           -       เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

          -        บัตรประจําตัวประชาชน           

 2.2 ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

  -   ย่ืนคําร้อง 

  -   ตรวจสอบเอกสาร 

  -   ออกใบเสร็จรับเงิน 

 3.ขั้นตอนการเสียภาษีบํารุงท้องที่ (กรณีมีการประเมินใหม)่ 

 3.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

  -    สําเนาทะเบียนบ้าน 

  -    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  -   สําเนาเอกสารสิทธิ ์

  -   สําเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน 

 

 

ขั้นตอนการเสียภาษบีํารุงท้องที ่



  

 
 
 
 

ผู้ยืน่ภาษยีืน่แบบ ภ.บ.ท.5  ภายในเดอืน มกราคม  ของปีแรกทีม่ีการตรีาคาปานกลางที่ดนิ (ทุกรอบ 4 ปี) 
 

การชําระค่าภาษ ี ตั้งแต่วนัที ่ 1  มกราคม – 30  เมษายน  ของทุกปี   

 

ขั้นตอนการชําระภาษบํีารุงท้องที ่

เจ้าหน้าทีรั่บแบบแจ้ง

ผู้เสียภาษไีด้รับแจ้ง 
การประเมินค่าภาษ ี

ชําระเงินภายใน 30 วนั 

นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

 

ไม่ชําระภายในกาํหนด 

จบ เสียเงินเพิม่ 

ร้อยละ  2  ต่อเดือน 

ยืน่อุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 

ภายใน  30  วนั  นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

เสนออุทธรณ์ตามลาํดบั 

จนถงึ ผวจ. 

ผลการอุทธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ชําระเงิน 

จบ 

อุทธรณ์คาํวนิิจฉัยของ ผวจ. 
ต่อศาล  ภายใน  30  วนั 

นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งคาํวนิิจฉัย 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 

มสิีทธิอุทธรณ์ ผวจ. 



 
 

 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     หมายถึงภาษีที่จัดเกบ็จากโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนกบัที่ดินที่

ใช้ต่อเนื่องกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน   คือ        ผู้ที่เปน็เจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง เช่น 

ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนในเขต อบต.     ซ่ึงใช้หาผลประโยชน์เปน็สถาน

ประกอบการพาณิชย์ ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อ่ืนอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีดิ่นกับ อบต. 

 

ทรัพย์สินทีต่อ้งเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน 

1. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างให้เช่า บ้าน ตึกแถว โรงแรม เกสท์เฮ้าท์ คอร์ด  หอพัก ฯลฯ 

2. ที่ทําการค้าขายและที่เก็บสินค้า เช่น ร้านค้าทั่วไป โรงภาพยนต์ โกดังเก็บสินค้า 

3. ที่ประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ 

 

กําหนดยื่นแบบเสียภาษี 

 เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าทีต่้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป ี

การคํานวณการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษ ี

 ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายป ีเช่น บ้านให้เช่าใน

อัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท คิดค่ารายปไีด้ 12,000 (1,000 × 12 เดือน) ค่าภาษีจะเท่ากบั 1,500 

บาท 

หลักฐานทีต่อ้งนําไป 

- สําเนาโฉนดทีดิ่น หรือ สัญญาซ้ือขายโรงเรือน 

- บัตรประจําตวัประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ้าน 

- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผู้อ่ืนมายืน่แบบ ภ.ร.ด. แทน) 

- ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

ใบเสร็จ 

รับเงินปีที่ผ่านมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า หนงัสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษทั 

หรืองบดุล 

ค่าภาษี 

1. ผู้รับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายป ี

2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายป ีค่าภาษ ี= ค่ารายป ี× 12.5% 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 



 

กําหนดการชําระค่าภาษ ี

 เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แล้วต้องไปชําระค่าภาษีภายใน 30 วัน 

นับจากวันถัดจากทีไ่ด้รบัแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม ดังน้ี 

1. ถ้าชําระไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วันที่พ้นกาํหนดให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง 

2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน นบัแต่วันที่พ้นกําหนดให้เพ่ิมร้อยละ    5  ของค่าภาษีค้าง 

3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่พ้นกําหนดให้เพ่ิมร้อยละ 7.5  ของค่าภาษีค้าง 

4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วันที่พ้นกําหนดให้เพ่ิมร้อยละ 10   ของค่าภาษีค้าง 

ถ้าผ่อนชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ต้องมีวงเงินค่าภาษีจะขอผ่อนผันตั้งแต่  9,000  บาท    ข้ึนไป  

ภายในกําหนด  30  วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด เท่า ๆ กัน 

(งวดละ  30  วัน) 

 ถ้าไม่ชําระภาษีและเงินเพิ่มภายใน  4  เดือน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกคําส่ังเป็น

หนังสือให้ยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ซ่ึงค้างชําระภาษีเพ่ือนําเงินมาชําระค่าภาษีเงินเพ่ิม

ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่าย  โดยมิต้องขอให้ศาลส่ังหรืออกหมายยึด 

 

 

 

 

 

1. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีปกติ) 

 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

  - สําเนาทะเบียนบ้าน 

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  - สําเนาทะเบียนพาณิชย์ 

  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 

  - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้) 

 1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 

  - ยื่นแบบประเมินภาษี 

  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี 

  - ออกใบเสร็จรับเงิน 

  

 

 

 

ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 



2. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีแจ้งใหม่) 

 2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

  - สําเนาทะเบียนบ้าน 

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  - สําเนาทะเบียนพาณิชย์ 

  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 

  - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้) 

  - สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 

  - ยื่นแบบประเมินภาษี 

  - ตรวจสอบเอกสาร 

  - ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดตรวจสอบ 

  - ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน 

  - ออกใบแจ้งรายการประเมิน 

  - ออกใบเสร็จรับเงิน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผู้เสียภาษยีืน่แบบ ภายในวนัที่  1  มกราคม – 28  กมุภาพนัธ์  ของทุกปี 

 

 

ผลการอุทธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ต้องชําระเงนิตาม 

ใบแจ้งประเมินก่อน 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบประเมนิค่าภาษี 
แจ้งการประเมนิ (ภ.ร.ด.8) 

ผู้เสียภาษีรับแจ้งการ 

 ประเมนิ (ภ.ร.ด.8) 

ยืน่อุทธรณ์ภายใน 15 วนั 

นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

ชําระเงินภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัถัดจากวนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

ชําระเงินเกนิ 30 วนั 

นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

จบ ต้องเสียเงินเพิม่ 

ผลการอุทธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ชําระเงินตามใบแจ้ง 
ชําระเงินตามใบแจ้ง 

ยืน่ฟ้องคดภีายใน 30 วนั 

นับแต่วนัทีไ่ด้รับคาํช้ีขาด 
จบ 

ไม่พอใจ พอใจ 

ไม่เกนิ 30 วนั เกนิ 30 วนั 

ไม่พอใจ พอใจ 

 

ขั้นตอนการชําระภาษโีรงเรือนและทีด่นิ 

เดอืนที ่  1   ปรับ   2.5% 

เดอืนที ่  2   ปรับ   5% 

เดอืนที ่  3   ปรับ   7.5% 

เดอืนที ่  4   ปรับ   10%   



 
 
 
 
 
 

 ภาษีป้าย   หมายถึง   ภาษีที่จัดเกบ็จากป้ายแสดงชื่อ   ยี่ห้อ    หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบ

การค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง

หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 
  

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย   คือ     เจ้าของป้าย    หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อ่ืนยื่นแบบแสดง

รายการภาษีป้าย   หรือเมือ่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนัน้ได้    ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้น

เป็นผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายน้ันเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย    ถ้าไม่อาจหาตัวผู้

ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือ  ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เปน็ผู้มี

หน้าทีเ่สียภาษีป้ายตามลําดับ 
 

อัตราภาษีป้าย 

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

2. ป้ายทีม่ีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.

ซม. ต่อ 20 บาท 

3. (ก)   ป้ายทีไ่ม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ  

 (ข)   ป้ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด     หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ     คิด

ภาษี  500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท 

ป้ายเมื่อคํานวณพื้นที่จํานวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท 
 

เอกสารหลักฐานที่นํามาใช้ในการติดตอ่ 

 1.   สําเนาทะเบียนบ้าน   บัตรประจําตวัประชาชน 

 2.   สําเนาหนังสือรบัรองสํานักทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั 

 3.   รายละเอียดเกี่ยวกบัป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรปูตวัของป้าย (ถ้ามี) 

 4.   สถานทีต่ิดตั้งหรือแสดงป้าย 

 5.  หนงัสือมอบอํานาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอํานาจ) 

กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษีป้าย 

 -   เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทกุป ี

 -   ในกรณีทีต่ิดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม   

หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขป้ายอันเปน็เหตใุห้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ป้ายภายใน 15 วัน นบัแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปล่ียนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

 

ภาษีป้าย 



การชําระภาษี 

-   ให้เจ้าของป้ายชําระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 -   ป้ายทีเ่ริม่ติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันทีต่ิดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของป ี(คิด

ภาษีป้ายเปน็รายงวด งวดละ 3  เดือน) 

  งวด 1  มกราคม  –  มีนาคม     =  100 % 

   งวด 2  เมษายน  –   มิถนุายน =   75 %  

  งวด 3  กรกฎาคม –  กันยายน  =   50 % 

  งวด 4  ตุลาคม –   ธนัวาคม  =   25 % 

เงินเพิ่ม 

-   ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

 -   ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถกูต้อง ทําให้จาํนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสีย

เงินเพ่ิมร้อยละ 10  ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิม่เติม 

 -   ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาทีก่ําหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 

บทกําหนดโทษ 

 1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรบัตั้งแต่  5,000  บาท ถึง 50,000  

บาท 

 2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งความเทจ็  ให้ถ้อยคําเทจ็  หรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีป้ายต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกิน  1  ป ี หรือปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง  50,000  บาท  หรือทั้งจํา  ทั้งปรบั 

 3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย  หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้  ณ  ที่เปิดเผยในสถานทีป่ระกอบ

กิจการ  ต้องระวางโทษปรบัตั้งแต่  1,000  บาท ถึง 10,000  บาท 
 

  

 

 

 

1. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย  ป้ายเดิม (กรณีปกติ) 

 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

  - ใบเสรจ็รบัเงินของปทีี่ผ่านมา 

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  - ทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรบัรองการจดทะเบียน 

  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 

  - หนงัสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 

  

 

 

ขั้นตอนการเสียภาษป้ีาย 



1.2 ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

  - ยื่นแบบประเมินภาษี 

  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี 

  - ออกใบเสรจ็รับเงิน 

 2. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย  ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน) 

      2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 

  - 

 2.2 ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

  - ยื่นแบบประเมินภาษี 

  -ตรวจสอบ 

  -ขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ออกสํารวจตรวจสอบป้าย 

  -คํานวณค่าภาษี  แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ 

  -ออกใบเสร็จรับเงิน 

 2.3 ระยะเวลาดําเนินการ 

  - โดยประมาณ 1 วันทําการ 

3.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่ 

 3.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  -สําเนาทะเบียนบ้าน  

- ทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรบัรองการจดทะเบียน 

  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 

  - หนงัสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 

 3.2 ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

  - ยื่นแบบประเมินภาษี 

  - ตรวจสอบ 

  - ขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ออกสํารวจตรวจสอบป้าย 

  - คํานวณค่าภาษี  แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ 

  - ออกใบเสรจ็รับเงิน 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ผู้เสียภาษยีืน่แบบ ภายในวนัที ่ 1  มกราคม – 31  มีนาคม  ของทุกปี 

 

ขั้นตอนการชําระภาษป้ีาย 

เจา้หนา้ท่ีรับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1) 

 

แจ้งการประเมนิค่าภาษี 
(ภ.ป.3) 

ผู้เสียภาษีรับแจ้ง 
 การประเมิน (ภ.ป.3) 

ชําระเงินภายใน 15 วนั 

นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

ชําระเงินเกนิ 15 วนั 

นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

จบ ต้องเสียเงินเพิม่ 

ร้อยละ 2  ต่อเดือน 

ยืน่อุทธรณ์ต่อ ผวจ. 
ภายใน  30  วนั 

นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

ผลการอุทธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ชําระเงิน 

จบ 

ให้ยืน่ฟ้องศาล 

ปฏิบัติตามคาํส่ังศาล 

จบ 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 



 
 
 
 
 

 
  

 
 

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพร้าว 

(งานพัฒนารายได)้  บริการประชาชน 

รับชําระภาษี  วันจันทร์ – วนัศุกร์เวลา  08.30 – 16.30 น. 

และบริการช่วงพักเที่ยง  เวลา  12.00 – 13.00 น. 

โทร. 042-315864  ต่อ 105 

โทรสาร  042-315864  ต่อ 101 


