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คานา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 52 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนและการอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองของประชาชน ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ในหมวด 5 และหมวด 7
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา มีหน้าที่ในการบริการประชาชน ตามอานาจหน้าที่ สมดัง
เจตนารมณ์ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การอานวยความสะดวกและการลดขั้น
ต้อนการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทาคู่มือการบริการประชาชนขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และประกาศให้ประชาชน
ทราบในการให้และรับบริการของประชาชนต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา และต้องการความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อปรับปรุงการให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้บริการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
---------------------------ตามหนั งสื อที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๑๑๐๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่องข้อแนะน า
เกี่ย วกับแนวทางและวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนะนาให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาลดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประชาชน จ านวน ๑๔
กระบวนงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕๒ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกาฯ นั้น
เพื่ อให้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลโป่ งผา มีก ารบริก ารจัดการที่ ดี สามารถจัดบริการ
สาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไป
อย่ างทั่ วถึง สะดวก รวดเร็ ว และเกิดการบริห ารจัดการที่ ดีตามหลั ก ธรรมาภิบ าล ซึ่งสอดคล้ องกั บ
นโยบายรั ฐบาล องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลโป่งผา จึงขอประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบั ติ
ราชการเพื่อบริการประชาชน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9

( นายบรรจง ชัยหาญ )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
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กระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา
ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนาให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
จานวน ๑๔ กระบวนงาน
ที่

กระบวนงานบริการประชาชน

๑
๒
๓
๔

จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จัดเก็บภาษีป้าย
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กรณีทวั่ ไป
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง
๕ สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค
๖ ช่วยเหลือสาธารณภัย
๗ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

๘ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
๙ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
๑๐ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.)
๑๑ การขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
๑๒ รับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
๑๓ ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑๔ การขึ้นทะเบียนพาณิชย์

ระยะเวลาให้บริการ
ปี ๒๕๕๑
(ของเดิม)
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย
5 นาที/ราย

ระยะเวลาที่ปรับลด
ปี ๒๕๕๒
(ของใหม่)
๕ นาที/ราย
๕ นาที/ราย
๕ นาที/ราย

30 วัน/ราย
15 วัน/ราย
10 วัน/ราย

๓๐ วัน/ราย
๑๕ วัน/ราย
๑๐ วัน/ราย

3 ชม./ราย
ในทันที
ให้แจ้งตอบรับการ
ดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน
๗ วันทาการ
20 วัน/ราย

๓ ชม./ราย
ในทันที
ให้แจ้งตอบรับการ
ดาเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน
5 วันทาการ
๒๐ วัน/ราย

20 วัน/ราย

๒๐ วัน/ราย

20 วัน/ราย

๒๐ วัน/ราย

20 วัน/ราย

๒๐ วัน/ราย

๕ นาที/ราย

๕ นาที/ราย

๑๕ นาที/ราย
-

๑๕ นาที/ราย
๑๐ นาที/ราย

หมาย
เหตุ
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานที่ 1 จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่)



ยืน่ เอกสาร
( 1 นาที)

ตรวจสอบเอกสาร
(2 นาที)

ออกใบเสร็จ



( 2 นาที)

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที
เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนามา
กรณีชาระปกติ
1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา

กรณีการประเมินใหม่
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาเอกสารสิทธิ์
4. สาเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน

กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน
1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา
2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
3. บัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
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การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
ภาษีบารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี
อัตราภาษีบารุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ
ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย โดยไม่เป็น
ที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน
ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่
1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย
มิได้หาผลประโยชน์
3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์
4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบ
ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์
10. ที่ดินที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การ
ระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
12. ที่ดินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่สาหรับปีนั้น
กาหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้อu3591 .ที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ
สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตี
ราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น
อัตราภาษีและการคานวณภาษี
อัตราภาษี
1. อัตราภาษีบารุงท้องที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา
2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000
บาทแรก เสียภาษี 70 บาท
3. ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท
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4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก
- เสียกึ่งอัตรา
- ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท
- ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า
การคานวณภาษี
ภาษีบารุงท้องที่ คานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่
กาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี
เนื้อที่ดินเพื่อคานวณภาษี (ไร่) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดทีด่ นิ น.ส.3
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
6. หนังสือมอบอานาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทาการแทน
กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท. 5 ให้นา ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดิน
หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย
ขั้นตอนในการติดต่อขอชาระภาษี
1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดิน
1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย
หลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลาง
ของที่ดิน
2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจสอบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน
(ภบท.9หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเงินเท่าใด
ภายในเดือนมีนาคม
3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้น
แต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน
2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจานวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
1) เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่
ต้องมายื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่
กรณี
2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
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3) เจ้าหนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวน
เท่าใด
3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ อันเป็นเหตุให้การลดหย่อน
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นทาให้อัตราภาษีบารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
2) เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้
3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวน
เท่าใด
4) การขอชาระภาษีบารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดิน
ให้ผู้รับประเมินนาใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
เงินเพิ่ม
เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบารุง
ท้องที่เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบ
ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีบารุงท้องที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ลดน้อยลง
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไข
แบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
3. ชี้เขตแจ้งจานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสารวจ โดยทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษี
บารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไม่ชาระภาษีบารุงท้องที่ภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจานวนเงินที่
ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นาเงินเพิ่มตาม ข้อ 1 - ข้อ 4 มารวม
คานวณด้วย
บทกาหนดโทษ
1. ผู้ ใดแจ้ ง ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ ให้ ถ้ อ ยค าเท็ จ ตอบค าถามด้ ว ยถ้ อ ยค าอั น เป็ น เท็ จ หรื อ น า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบารุงท้องที่ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1
เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการสารวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อการเร่งรัดภาษีบารุง
ท้องที่ค้างชาระหรือขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1
เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4. ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือ
สั่งให้ ป ฏิ บั ติการเท่าที่จ าเป็ น เพื่ อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษี บารุงท้ องที่ ค้างช าระ หรือไม่มาให้ ถ้อยคา
หรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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การลดหย่อน/การยกเว้น/การลดภาษี
การลดหย่อนภาษี มาตรา 22
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้
ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ตาม
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่
(2) เขตเทศบาลตาบลหรือเขตสุขาภิบาล ให้ลดหย่อน 200 - 400 ตารางวา
(3) เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตาบลและเขตเมืองพัทยา ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา
(4) ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อน ดังต่อไปนี้
- ท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา
- ท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา - 1 ไร่
- ท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่
บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับลดหย่อนรวมกัน ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
การลดหย่อนให้ลดหย่อนสาหรับที่ดินในจังหวัดเดียวกัน
การยกเว้น การลดภาษี มาตรา 23
1. ปีที่ล่วงมาที่ดินที่ใช้เพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ
2. เพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุพ้นวิสัย
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเว้น หรือลดภาษีได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
การอุทธรณ์ การฟ้องศาล
ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับ ราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุง
ท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้ นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้า
พนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
แล้วแต่กรณีการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ขอคาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคาพิพากษาของศาลผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์
การขอคืนภาษีบารุงท้องที่
ผู้ที่เสียภาษีบารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิ
ขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีได้โดยยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบารุงท้องที่

10

 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานที่ 2 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน)



ยืน่ เอกสาร
( 1 นาที)

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนามา
1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. เอกสารสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์

ตรวจสอบเอกสาร
(2 นาที)

ออกใบเสร็จ
( 2 นาที)
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1

ความรู้ทั่วไป
1.1 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร
โรงเรือน สิ่ งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นาทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทน
นอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือนาไปให้ผู้อื่ นใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม
1.2 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี
1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ให้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทากิจการอันมิใช่เพื่อ
เป็นผลกาไรส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้
ผู้อื่นอยู่ นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกัน
6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่
เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้
1.3 การขอลดหย่อนค่าภาษี
การลดหย่อนภาษี การขอยกเว้นภาษี การงดเว้น การขอปลดภาษี จะกระทาได้ตามกรณี
ดังนี้
- ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทาลายให้ลดค่ารายปีของ
ทรัพย์สินนั้นตามส่วนที่ถูกทาลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทาขึ้น แต่ในเวลานั้ นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่น ๆ ต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้ (มาตรา 11)
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งทาขึ้นในระหว่างปีนั้น ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ นั้นได้มีขึ้นและสาเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์คานวณค่าราย
ปี (มาตรา 12)
- ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่สาคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่อง
กระทาหรือเครื่องกาเนิดสินค้า เพื่อใช้ดาเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้น
ในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินให้ลดค่ ารายปีลงเหลือหนึ่งสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น รวมทั้ง
ส่วนควบดังกล่าวแล้ว (มาตรา 13)
- เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นได้รับความเสียหาย เพราะทรัพย์สินว่าง
ลง หรือทรัพย์สินชารุดจาเป็นต้องซ่อมแซมส่วนสาคัญ เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างมี สิทธิของลดค่าภาษี
ได้ โดยยื่นคาร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เป็นไปตามดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะลดค่าภาษีลง
ตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได้
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1.4 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของทรัพย์สิน แต่ถ้าที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่น ๆ เป็นของคนละเจ้าของกัน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
1.5 กาหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
1.6 ฐานภาษี
ฐานภาษี คือ ค่ารายปีของทรัพย์สิน
ค่ารายปี หมายถึง จานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่
ทรัพย์สินนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่าคือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ ทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นว่า ค่าเช่านั้นมิใช่จานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของ
ทรัพย์สินดาเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจประเมินค่ารายปีได้ โดย
คานึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทาเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์
1.7 อัตราภาษี
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี
2 ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี
2.1 การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ให้ผู้รับประเมินกรอกรายการในแบบพิมพ์
(ภ.ร.ด.2) ตามความเป็ น จริงตามความรู้เห็ นของตนให้ ครบถ้ว น และรับรองความถูกต้องของข้อความ
ดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตนกากับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา การส่งแบบพิมพ์ จะนาไปส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไป
ส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ (ให้ถือวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์)
2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี
กรณีโรงเรือนรายเก่า ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) พร้อมใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
กรณีโรงเรือนรายใหม่ ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบแจ้ง
รายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาก่อน ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัด
จากปีที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.2)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
- สาเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
- สาเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- หลักฐานการเปิดดาเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท
- ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน
- สัญญาเช่าบ้าน
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์
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2.3 การชาระภาษี
ให้ผู้รับประเมินที่ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) นาเงินไปชาระภายใน 30 วัน นับ
แต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินโดยชาระภาษีได้ที่งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนา
รายได้ กองคลั ง ส านั ก งานเทศบาลนครล าปาง การช าระภาษี จะช าระโดยการส่ งธนาณั ติ ตั๋ ว แลกเงิน
ธนาคารหรือเซ็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครลาปาง และให้
ถือเอาวันส่งทางไปรษณีย์เป็นวันรับชาระภาษี
2.4 การผ่อนชาระภาษี
ผู้มีสิทธิขอผ่อนชาระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนชาระค่าภาษีก็ได้ โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อน
ชาระนั้นจะต้องมีจานวนตั้งแต่เก้าพันบาทขึ้นไป
2. ได้ยืนแบบพิมพ์เพื่อแจ้งการการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของปีนั้น
3. ได้แสดงความจานงขอผ่อนชาระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2.5 เงินเพิ่ม
เงินภาษีค้างชาระให้เพิ่มจานวนตามอัตรา ดังนี้
1. ถ้าชาระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกาหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
2. ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
3. ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
4. ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง
ถ้ามิได้มีการชาระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือน ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจออก
คาสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชาระค่าภาษี เพื่อนาเงินมาชาระ
เป็นค่าภาษี เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยมิต้องของให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด
ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชาระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่
โดยเหตุใด ๆ ก็ตาม เจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน (มาตรา 45)
2.6 การอุทธรณ์ภาษี
เมื่อผู้รับประเมิน ได้รับแจ้งกาประเมินแล้วไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง หรือเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นคาร้องของให้พิจารณาการประเมิน
ใหม่ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
โดยกรอกในแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.9) ยื่นแบบดังกล่าวที่สานักงานเทศบาลนครลาปาง ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นเวลาดังกล่าว ผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณา
การประเมินใหม่ และไม่มีสิทธินาคดีขึ้นสู่ศาลเว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งคาชี้ขาดไปยังผู้ยื่นคาร้องอุทธรณ์
เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับประเมินเห็นด้วยหรือไม่พอใจในคาชี้ขาดดังกล่าว ย่อมมีสิทธินาคดีไปสู่
ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องก็ได้ แต่ต้องภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งความให้
ทราบคาชี้ขาดนั้น
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2.7 บทกาหนดโทษ
มาตรา 46 ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความที่กล่าวไว้ในมาตรา 20 เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุ
สุดวิสัย ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
มาตรา 47 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อง ไม่นาพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคาถามเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามตามความในมาตรา 21 และ 22 ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 48 ผู้ใด
(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคาเท็จ หรือตอบคาถามด้วยคาอัน
เป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคานวณค่าราย
ปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี
(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี
ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
******
ที่มา: พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานที่ 3 จัดเก็บภาษีป้าย)



ยืน่ เอกสาร
( 1 นาที)

สรุป กระบวนงานบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนามา
1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. เอกสารสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์

ตรวจสอบเอกสาร
(2 นาที)

ออกใบเสร็จ
( 2 นาที)
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การจัดเก็บภาษีป้าย
1. ป้ายที่ต้องเสียภาษี
1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า
หรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
1.2 ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย
2. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่
2.1 ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
2.2 ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า
2.3 ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
2.4 ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
2.5 ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กาหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2542) กาหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21
พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึงป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นารายได้ส่งรัฐ
2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่
แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
2.10 ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
2.11 ป้ายของวัด หรือผู้ดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ
2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
2.13 ป้ายที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กาหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ
(1) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์
(2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน
(3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไม่เกินห้าร้อย
ตารางเซนติเมตร
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3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่
3.1 เจ้าของป้าย
3.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว
เจ้าของป้ายนั้น ได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้าย
นั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสีย ภาษี
ป้ายตามลาดับ
4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
4.1 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี
4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
5. การคานวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการคานวณภาษีป้าย
5.1 การคานวณพื้นที่ป้าย
5.1.1 ป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได้

5.1.2 ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกาหนดได้
ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกาหนด ส่วนกว้างที่สุด
ยาวที่สุด แล้วคานวณตาม 5.1.1
5.1.3 คานวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร
5.2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้

5.3 การคานวณภาษีป้าย ให้คานวณโดยนาพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสีย
ภาษี มีพื้นที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้
10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400)
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6. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนาผู้มีหน้าที่เสียภาษีนาหลักฐานประกอบการยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าที่จาเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น
6.1 กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่
1) บัตรประจาตัวประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท
5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาป้าย
6.2 กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว
ควรนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย
7. ขั้นตอนการชาระภาษี
7.1 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน
7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชาระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็น
จานวนเท่าใด
2) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจานวนเงินภาษีที่จะต้องชาระแก่ผู้เสียภาษี
7.3 ผู้เสียภาษีต้องมาชาระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้น
จะต้องเสียเงินเพิ่ม
7.4 การชาระภาษีป้าย
- เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชาระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(2) สถานที่ชาระภาษี
- สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
- หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
(3) การชาระภาษีวิธีอื่น
- ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น
- ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ส่งไปยังสถานที่ตาม (2)
(4) การผ่อนชาระหนี้
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผ่อนชาระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน
3. แจ้งความจานงเป็นหนังสือก่อนครบกาหนดเวลาชาระหนี้
- ป้ายติดตั้งปีแรก
- คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
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- เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี
งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 %
งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 %
งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 %
8. เงินเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษี
ป้ายเว้นแต่ กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบ
ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย
8.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
8.3 ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษ
ของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคานวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย
9. บทกาหนดโทษ
9.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือนา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
9.2 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท - 50,000 บาท
9.3 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
9.4 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกาหนดเวลาอัน
สมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
10. การอุทธรณ์การประเมิน
เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์
การประเมิน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมินผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับ
แจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
11. การขอคืนเงินภาษีป้าย
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้
โดยยื่นคาร้อง ขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานที่ 4 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)



ยืน่ คาขออนุญาต ตามแบบ ข.1

ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่

การพิจารณาออกใบอนุญาต

ออกใบอนุญาต/ชาระค่าธรรมเนียม
สรุป กระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 45 วัน/ราย
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การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตาบลเสียก่อน จึงจะดาเนินการได้ ทั้งนี้เพราะองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอานวยความสะดวกในการจราจร
เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
โป่งผา มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ให้ยื่นคาร้องขออนุญาต (ข.1) ที่งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างสานักการช่าง
2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้
- แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด
- ภาพถ่ายเอกสาร , สาเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด
- ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด
- รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
- ภาพถ่ายเอกสาร สาเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
- รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทาผนังร่วมกันกับบุคคลอื่นมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทาผนังร่วมกัน 1 ชุด
- ภาพถ่ายเอกสาร สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทาความตกลง 1 ชุด
- ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
- รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานที่ 5 สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค)

ยื่นคำร้ อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผูต้ อ้ งการ
น้ าอุปโภคบริ โภคตามที่ร้องขอ

สรุป กระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน ภายใน 3 ชั่วโมง/ราย
เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนามา
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

เจ้าหน้าที่ประสานไปยังหน่วยงานที่มี
รถบรรทุกน้ า เพื่อขอความร่ วมมือ
จัดส่ งน้ า

รับเรื่ องร้องขอผูต้ อ้ งการ
น้ าอุปโภคบริ โภค
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานที่ 6 ช่วยเหลือสาธารณภัย)
งานช่วยเหลือสาธารณภัย ดาเนินการทันที
รัรับบแจ้
แจ้งง

รายงานผูบ้ ริ หารทราบ
ทันทีเพื่อสั่งการ

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขั้นตอน ทันที
เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนามา
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

เจ้าหน้าที่สารวจความ
เสี ยหายเบื้องต้น

บรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นแก่ผไู ้ ด้รับภัย

รายงานอาเภอทราบ
เพื่อดาเนินการ
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 
(กระบวนงานที่ 7 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์)

ยื่นคำร้ อง

(1 นาที)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียดข้อเท็จจริ ง
เรื่ องราวร้องทุกข์ 2 วัน/ราย
(2 วัน/ราย)

สรุป กระบวนงานบริการ 5 ขั้นตอน ระยะเวลา 7 วัน/ราย
เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนามา
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

เจ้าหน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผูบ้ ริ หาร
พิจารณา 2 วัน/ราย
( 2 วัน/ราย)

ผูบ้ ริ หารพิจารณาเรื่ องราว
ร้องทุกข์และสั่งการ
2 วัน/ราย
(2 วัน/ราย)

เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผล
การดาเนินการให้
ผูร้ ้องเรี ยนทราบ 1 วัน/ราย
2 วัน/ราย
(1 วัน/ราย)
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(กระบวนงานที่ 8 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
การขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
กรณี คาขอและเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ส่ งคืนในคราวเดียวกัน



ยืน่ คาขอ
ตรวจสอบคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน

รายงานผูบ้ ริ หาร
เพื่อพิจารณาสัง่ การ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ

สรุป กระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน ระยะเวลา 20 วัน/ราย
เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนามา
1. สาเนาบัตรประชาน
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
3. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
4. ใบอนุญาตทาการค้าจากสานักทะเบียนการค้า
5. ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน

ตรวจสอบ
สถานที่
ดาเนินการ

ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต
โดยแจ้งให้ผยู ้ ื่นคาขอทราบ ภายใน
20 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ
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กิจการที่เข้าข่ายจะต้องชาระใบอนุญาต
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้าดื่ม
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์
12. กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี
13. กิจการอื่นๆ ดังนี้
- การพิมพ์หนังสือ หรือพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
- การผลิต การซ่อมเรื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
- การผลิต เทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
- การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
- การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
- การประกอบกิจการโกดังสินค้า
- การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
- การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช้สิ่งทอ
- การก่อสร้าง
ขั้นตอนในการยื่นคาขอใบอนุญาต
1. ให้ยื่นคาร้องขอใบอนุญาต เมื่อเริ่มประกอบกิจการพร้อมเอกสารดังนี้
- สาเนาบัตรประชาน
- สาเนาทะเบียนบ้านขอผู้ขออนุญาต
- ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- ใบอนุญาตทาการค้าจากสานักทะเบียนการค้า
- ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
2. ในรายที่เคยชาระอยู่ก่อนแล้วให้มายื่นคาขอต่อใบอนุญาตในเดือนธันวาคม ของทุกปี พร้อมทั้ง
นาใบอนุญาตใบเดิมมายื่นด้วย
3. ถ้ายืน่ เกินเดือนธันวาคม จะเสียงเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ชาระ
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(กระบวนงานที่ 9 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด)
การขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
กรณี คาขอและเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ส่ งคืนในคราวเดียวกัน



ยืน่ คาขอ
ตรวจสอบคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน

รายงานผูบ้ ริ หาร
เพือ่ พิจารณาสั่งการ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ

สรุป กระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน ระยะเวลา 20 วัน/ราย

ตรวจสอบ
สถานที่
ดาเนินการ

ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต
โดยแจ้งให้ผยู ้ ื่นคาขอทราบ ภายใน
20 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ
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หลักฐานประกอบการขออนุญาต
กรณีขออนุญาตรายใหม่
1. บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
2. บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต
3. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจาตัวของผู้แทนนิติบุคคล
หากผู้ขอเป็นนิติบุคคล
5. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ สามารถใช้
ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ กรณีผู้
ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง (เอกสารตามข้อ 1 – 5 ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนา
มาด้วย)
กรณีต่อใบอนุญาต
1. บัตรประจาตัวผู้ได้รับใบอนุญาต
2. บัตรประจาตัวของผู้แทนนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
3. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทนนิติบุคคลต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวของผู้แทนนิติบุคคล และเลข
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต
4. หนังสือมอบอานาจ พร้อมถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาต
ไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง
5. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม
กรณีแจ้งเลิกกิจการ
1. ใบอนุญาตฉบับเดิม
2. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรอง
สาเนา)
กรณีใบอนุญาตชารุดหรือสูญหาย
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ อภ.5 (ถ้ามี) ที่ชารุดใน
สาระสาคัญ
2. หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(กระบวนงานที่ 10 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.))

กรณี คาขอและเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ส่ งคืนในคราวเดียวกัน



ยืน่ คาขอ
ตรวจสอบคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน

รายงานผูบ้ ริ หาร
เพื่อพิจารณาสั่งการ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ

สรุป กระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน ระยะเวลา 20 วัน/ราย

ตรวจสอบ
สถานที่
ดาเนินการ

ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต
โดยแจ้งให้ผยู ้ ื่นคาขอทราบ ภายใน
20 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ
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การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
1.กรณีขออนุญาต(รายใหม่)
เอกสารประกอบ
1.บัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนา)
2.บัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต(ถ่ายเอกสาร
และรับรองสาเนาแนบ)
3.สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ(ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาแนบ
มาด้วย)
4.สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจาตัวของผู้แทนนิติบุคคล
(ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาแนบมาด้วย) หากผู้ขอเป็นนิติบุคคล
5.หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร (ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาแนบมาด้วย)
6.หนังสือมอบอานาจ
2.กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต
เอกสารประกอบ
1.เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ(1) ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
2.ใบอนุญาต
3.กรณีแจ้งเลิกกิจการ
เอกสารประกอบ
1.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม
2.บัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาด้วย)
4.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนุญาต เช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
5.กรณีใบอนุญาตชารุดหรือสูญหาย
เอกสารประกอบ
1.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม (ถ้ามี) ที่ชารุดในสาระสาคัญ
2.หลักฐานการแจ้งความ กรณีใบอนุญาตหาย
ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต หากมิได้ชาระค่าธรรมเนียม ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(กระบวนงานที่ 11 การขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
กรณี คาขอและเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ส่ งคืนในคราวเดียวกัน



ยืน่ คาขอ
ตรวจสอบคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน

รายงานผูบ้ ริ หาร
เพื่อพิจารณาสัง่ การ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ

สรุป กระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน ระยะเวลา 20 วัน/ราย

ตรวจสอบ
สถานที่
ดาเนินการ

ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต
โดยแจ้งให้ผยู ้ ื่นคาขอทราบ ภายใน
20 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ
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การขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
1.กรณีขออนุญาต(รายใหม่)
- ขออนุญาตตั้งวางขายในจุดผ่อนผัน
- ขออนุญาตเร่ขาย
เอกสารประกอบ
1.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา ขนาด 1x1.5 นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจาหน่ายคนละ 3 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับใบอนุญาต(ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนาแนบมาด้วย)
3.สาเนาบัตรประจาตัว หรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจาหน่าย (ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนา
แนบมาด้วย)
4.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่าย
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจาหน่ายสินค้า(กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่)
6.ใบอนุญาตให้ขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ.2535
2.กรณีแจ้งเลิกกิจการ
เอกสารประกอบ
1.ใบอนุญาต
2.บัตรสุขลักษณะประจาตัว
3.บัตรประจาตัวหรือสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายสินค้า(ถ่ายเอกสาร
และรับรองสาเนาด้วย)
3.กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต เช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4.กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาตเช่นเดียวดับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน
การขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(กระบวนงานที่ 12 รับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส)



ยืน่ คาขอ
และตรวจสอบหลักฐาน
( 2 นาที)

สรุป กระบวนงานบริการ 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที
เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนามา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาบัตรขึ้นทะเบียนผู้พิการ
4. รูปถ่ายผู้พิการ

ขึ้นทะเบียน
ลงนาม
ส่ งเรื่ องคืน
(5 นาที)
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(กระบวนงานที่ 13 ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ)



ยืน่ คาขอ
และตรวจสอบหลักฐาน
( 1 นาที)

เจ้าหน้าที่คน้ หาข้อมูล
(10 นาที)

สรุป กระบวนงานบริการ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 15 นาที
เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนามา
1. บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา

ผูใ้ ช้บริ การรับข้อมูลข่าวสารและ
ชาระเงินค่าถ่ายเอกสาร
(2 นาที)

จ่ายเรื่ องคืน
ผูใ้ ช้บริ การ
(2 นาที)
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 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(กระบวนงานที่ 14 การขึ้นทะเบียนพาณิชย์)



รับประกาศ ประกวดราคา
จากเจ้าหน้าที่พสั ดุ
( 5 นาที)

สรุป กระบวนงานบริการ 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 12 นาที
เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนามา
1. หลักฐานประกาศสอบราคา ประกวดราคา

ผูป้ ิ ดประกาศลงบันทึกและ
ลงทะเบียนประกาศ
(7 นาที)



