-1ภาษีบารุ งท้ องที่
ทีด่ ินทีต่ ้ องเสี ยภาษีบารุ งท้ องที่
ได้แก่ที่ดินที่เป็ นของบุคคลหรื อคณะบุคคลไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ใน
ที่ดินต้องเสี ยภาษีทอ้ งที่ ได้แก่พ้นื ที่หรื อพื้นที่เป็ นภูเขาหรื อที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็ นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการ
ยกเว้นภาษีหรื ออยูใ่ นเกณฑ์ลดหย่อน
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีบารุ งท้ องที่
ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี มีหน้าที่เสี ยภาษีสาหรับปี นั้น
การยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสี ยภาษีบารุ งท้ องที่
ให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลท่าเสา (ส่ วนการคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปี แรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน
แบบแสดงรายการที่ยนื่ ไว้น้ นั ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี
หลักฐานทีต่ ้ องนาไป
- สาเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรื อ นส.3ก
- บัตรประจาตัวประชาชน
- ใบเสร็ จรับเงินปี ที่แล้ว (ถ้ามี)
- หนังสื อมอบอานาจ กรณี ที่ให้ผอู้ ื่นมาทาการแทน
การคานวณภาษี
คานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดินกาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการ
จัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อที่อตั ราภาษี
เนื้อที่ดิน (ไร่ )
= เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอตั ราภาษี ฯ ท้าย พรบ.ฯ
การชาระภาษีบารุ งท้ องที่
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีนาเงินมาชาระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี
เงินเพิม่ – บทกาหนดโทษ
1.ผูใ้ ดจงใจไม่มายืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรื อไม่ยอมชี้แจงหรื อไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้อที่ดิน
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจา ทั้งปรับ
2.ผูใ้ ดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรื อ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทั้ง
จาทั้งปรับ

-23.ผูใ้ ดไม่ชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในเวลาที่กาหนดให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีบารุ งท้องที่ เศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน
ระยะเวลาการให้บริ การโดยประมาณ 10 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบ

ขั้นตอนการเสี ยภาษีบารุงท้ องที่
1.ขั้นตอนการเสี ยภาษีบารุ งท้ องที่ (กรณีชาระตามปกติ)
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการติดต่ อ
- ใบเสร็ จรับเงินของปี ที่ผา่ นมา
ขั้นตอนการให้ บริการ
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ออกใบเสร็ จรับเงิน
2.ขั้นตอนการเสี ยภาษีบารุ งท้ องที่ (กรณีการเปลีย่ นแปลงเจ้ าของทีด่ ิน )
2.1 เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการติดต่ อ
- ใบเสร็ จรับเงินของปี ที่ผา่ นมา
- เอกสารสิ ทธิ์ ที่ดิน
- บัตรประจาตัวประชาชน
2.2 ขั้นตอนการให้ บริการ
ยืน่ คาร้อง
ตรวจสอบเอกสาร
ออกใบเสร็ จรับเงิน
3.ขั้นตอนการเสี ยภาษีบารุ งท้ องที่ (กรณีมีการประเมินใหม่ )
3.1 เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการติดต่ อ
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาเอกสารสิ ทธิ์
- สาเนาหนังสื อการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน
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ขั้นตอนการชาระภาษีบารุ งท้ องที่
ผู้ยนื่ ภาษียนื่ แบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดือน มกราคม ของปี แรกทีม่ กี ารตีราคาปานกลางทีด่ ิน (ทุกรอบ 4 ปี )
การชาระค่ าภาษี ตั้งแต่ วนั ที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี

เจ้ าหน้ าที่รับแบบแจ้ ง
การปรประเมินประเมิน
พอใจ

ผู้เสี ยภาษีได้ รับแจ้ ง
การประเมินค่ าภาษี

ไม่ พอใจ
มีสิทธิอุทธรณ์ ผวจ.

ชาระเงินภายใน 30 วัน
นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ ง

จบ

ยืน่ อุทธรณ์ ต่อเจ้ าพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ ง
ไม่ ชาระภายในกาหนด

เสนออุทธรณ์ ตามลาดับ
จนถึง ผวจ.

เสี ยเงินเพิม่
ร้ อยละ 2 ต่ อเดือน
พอใจ

ชาระเงิน

จบ

ผลการอุทธรณ์
ของ ผวจ.

ไม่ พอใจ

อุทธรณ์ คาวินิจฉัยของ ผวจ.
ต่ อศาล ภายใน 30 วัน
นับแต่ วันที่ได้รับแจ้ งคาวินิจฉัย
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ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน หมายถึงภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรื อน หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน คือ ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรื อน สิ่ งปลูกสร้าง เช่น ตึก
อาคาร คอนโดมิเนียม หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขต อบต. ซึ่งใช้หาผลประโยชน์เป็ นสถานประกอบการ
พาณิ ชย์ ต่าง ๆ ให้เช่า หรื อให้ผอู ้ ื่นอยูอ่ าศัย อยูใ่ นข่ายต้องเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินกับ อบต.
ทรัพย์สินทีต่ ้ องเสี ยภาษีโรงเรือนทีด่ ิน
1. โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างให้เช่า บ้าน ตึกแถว โรงแรม เกสท์เฮ้าท์ คอร์ ด หอพัก ฯลฯ
2. ที่ทาการค้าขายและที่เก็บสิ นค้า เช่น ร้านค้าทัว่ ไป โรงภาพยนต์ โกดังเก็บสิ นค้า
3. ที่ประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ
4. ที่ให้ญาติ พ่อ แม่ หรื อผูอ้ ื่นอยูอ่ าศัย
กาหนดยืน่ แบบเสี ยภาษี
เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
การคานวณการประเมินค่ ารายปี และอัตราภาษี
ภาษีโรงเรื อนและที่ดินคิดค่ารายปี ของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่าในอัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท คิดค่ารายปี ได้ 12,000 (1,000 × 12 เดือน) ค่าภาษีจะเท่ากับ 1,500 บาท
หลักฐานทีต่ ้ องนาไป
- สาเนาโฉนดที่ดิน หรื อ สัญญาซื้ อขายโรงเรื อน
- บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสื อมอบอานาจ (กรณี มีผอู้ ื่นมายืน่ แบบ ภ.ร.ด. แทน)
- ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิ ชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็ จ
รับเงินปี ที่ผา่ นมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า หนังสื อรับรองห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั หรื องบ
ดุล
ค่ าภาษี
1. ผูร้ ับประเมินชาระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี × 12.5%

-5กาหนดการชาระค่ าภาษี
เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แล้วต้องไปชาระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับจาก
วันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสี ยภาษีเพิ่ม ดังนี้
1. ถ้าชาระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนั ที่พน้ กาหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีคา้ ง
2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน นับแต่วนั ที่พน้ กาหนดให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีคา้ ง
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วนั ที่พน้ กาหนดให้เพิม่ ร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีคา้ ง
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั ที่พน้ กาหนดให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีคา้ ง
ถ้าผ่อนชาระค่าภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ต้องมีวงเงินค่าภาษีจะขอผ่อนผันตั้งแต่ 9,000 บาท ขึ้นไป
ภายในกาหนด 30 วันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยแบ่งออกเป็ น 3 งวด เท่า ๆ กัน (งวดละ 30
วัน)
ถ้าไม่ชาระภาษีและเงินเพิม่ ภายใน 4 เดือน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีอานาจออกคาสัง่ เป็ น
หนังสื อให้ยดึ อายัด หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สินผูซ้ ่ ึ งค้างชาระภาษีเพื่อนาเงินมาชาระค่าภาษีเงินเพิ่มค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่าย โดยมิตอ้ งขอให้ศาลสั่งหรื ออกหมายยึด

ขั้นตอนการเสี ยภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน

1. ขั้นตอนการเสี ยภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (กรณีปกติ)
1.1 เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการติดต่ อ
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์
- แผนที่ต้ งั พอสังเขป
- หนังสื อมอบอานาจ (กรณี ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้)
1.2 ขั้นตอนการให้ บริการ
- ยืน่ แบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี
- ออกใบเสร็ จรับเงิน
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2.1 เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการติดต่ อ
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์
- แผนที่ต้ งั พอสังเขป
- หนังสื อมอบอานาจ (กรณี ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้)
- สาเนาเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดิน
2.2 ขั้นตอนการให้ บริการ
- ยืน่ แบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดตรวจสอบ
- ตรวจสอบโรงเรื อนและที่ดิน
- ออกใบแจ้งรายการประเมิน
- ออกใบเสร็ จรับเงิน

ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ผู้เสียภาษียนื่ แบบ ภายในวันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบแบบประเมินค่าภาษี
แจ้ งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
(ภ.ป.3)

ไม่ พอใจ

พอใจ

ผู้เสี ยภาษีรับแจ้ งการ

ประเมิน (ภ.ร.ด.8)
)222222((((ภป.3)

ยืน่ อุทธรณ์ ภายใน 15 วัน
นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ ง

ไม่ เกิน 30 วัน

ผลการอุทธรณ์
ของ ผวจ.

ชาระเงินภายใน 30 วัน
นับแต่ วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้ รับแจ้ ง

ชาระเงินเกิน 30 วัน
นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ ง

จบ

ต้ องเสี ยเงินเพิม่

เกิน 30 วัน

ต้ องชาระเงินตาม
ใบแจ้ งประเมินก่ อน

เดือนที่
เดือนที่
เดือนที่
เดือนที่

ไม่ พอใจ
ชาระเงินตามใบแจ้ ง
ยืน่ ฟ้องคดีภายใน 30 วัน
นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับคาชี้ขาด

ผลการอุทธรณ์
ของ ผวจ.

พอใจ

ชาระเงินตามใบแจ้ ง

จบ

1
2
3
4

ปรับ
ปรับ
ปรับ
ปรับ

2.5%
5%
7.5%
10%
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ภาษีป้าย
ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายทีใช้ในการประกอบการค้า
หรื อประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรื อโฆษณาการค้า หรื อกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่วา่ จะแสดงหรื อโฆษณาไว้
ที่วตั ถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรื อเครื่ องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึ กหรื อทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีป้าย คือ เจ้าของป้ าย หรื อผูค้ รอบครองป้ ายในกรณี ไม่มีผอู ้ ื่นยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย หรื อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ ายนั้นได้ ให้ถือว่าผูค้ รอบครองป้ ายนั้นเป็ นผูม้ ีหน้าที่
เสี ยภาษีป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผูค้ รอบครองป้ ายนั้นเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายนั้น
ได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรื อ ผูค้ รอบครองอาคาร หรื อที่ดินป้ ายนั้นติดตั้ง หรื อแสดงอยูเ่ ป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย
ตามลาดับ
อัตราภาษีป้าย
1. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท
2. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรื อปนกับภาพ และหรื อเครื่ องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ
20 บาท
3. (ก) ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทย ไม่วา่ จะมีภาพและหรื อเครื่ องหมายใด ๆ
(ข) ป้ ายที่มีอกั ษรไทยทั้งหมด หรื อบางส่ วนอยูใ่ ต้และหรื ออยูต่ ่ากว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี
500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท
ป้ายเมื่อคานวณพืน้ ทีจ่ านวนเงินภาษีไม่ ถึงป้ายละ 200 ให้ เสี ยภาษีป้ายละ 200 บาท
เอกสารหลักฐานทีน่ ามาใช้ ในการติดต่ อ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาหนังสื อรับรองสานักทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
3. รายละเอียดเกี่ยวกับป้ าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรู ปร่ าง และรู ปตัวของป้ าย (ถ้ามี)
4. สถานที่ติดตั้งหรื อแสดงป้ าย
5. หนังสื อมอบอานาจพร้อมติดอากร (กรณี มอบอานาจ)
กาหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสี ยภาษีป้าย
- เจ้าของป้ ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
- ในกรณี ที่ติดตั้งหรื อแสดงป้ ายภายหลังเดือนมีนาคมหรื อติดตั้งหรื อแสดงป้ ายใหม่แทนป้ ายเดิม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ ายอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน
15 วัน นับแต่วนั ติดตั้งหรื อแสดงป้ าย หรื อนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
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- ให้เจ้าของป้ ายชาระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ป้ ายที่เริ่ มติดตั้ง หรื อแสดงในปี แรกให้เสี ยภาษีป้าย ตั้งแต่วนั ที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุ ดท้ายของปี (คิดภาษี
ป้ ายเป็ นรายงวด งวดละ 3 เดือน)
งวด 1 มกราคม
– มีนาคม
= 100 %
งวด 2 เมษายน
– มิถุนายน = 75 %
งวด 3 กรกฎาคม
– กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม
– ธันวาคม
= 25 %
เงินเพิม่
- ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
- ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสี ยภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสี ยเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
- ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิม่ ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย
บทกาหนดโทษ
1. ผูใ้ ดจงใจไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
2. ผูใ้ ดโดยรู ้หรื อจงใจแจ้งความเท็จ ให้ถอ้ ยคาเท็จ หรื อพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน 1 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรื อทั้งจา ทั้งปรับ
3. ผูใ้ ดไม่แจ้งรับโอนป้ าย หรื อไม่แสดงรายการเสี ยภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิ ดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

ขั้นตอนการเสี ยภาษีป้าย
1. ขั้นตอนการเสี ยภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ)
1.1 เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการติดต่ อ
- ใบเสร็ จรับเงินของปี ที่ผา่ นมา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- ทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
- แผนที่ต้ งั พอสังเขป
- หนังสื อมอบอานาจ (กรณี ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

-101.2 ขั้นตอนการให้ บริการ
- ยืน่ แบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี
- ออกใบเสร็ จรับเงิน
2. ขั้นตอนการเสี ยภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ ชัดเจนครบถ้ วน)
2.1 เอกสารทีต่ ้ องใช้ การติดต่ อ
2.2 ขั้นตอนการให้ บริการ
ยืน่ แบบประเมินภาษี
-ตรวจสอบ
-ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสารวจตรวจสอบป้ าย
-คานวณค่าภาษี แจ้งให้ผยู ้ นื่ เสี ยภาษีทราบ
-ออกใบเสร็ จรับเงิน
2.3 ระยะเวลาดาเนินการ
โดยประมาณ 1 วันทาการ
3.ขั้นตอนการเสี ยภาษีป้าย ป้ายใหม่
3.1 เอกสารทีต่ ้ องใช้ การติดต่ อ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
-สาเนาทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
- แผนที่ต้ งั พอสังเขป
- หนังสื อมอบอานาจ (
กรณีไม่ สามารถมาติดต่ อด้ วยตนเอง)
3
.2 ขั้นตอนการให้ บริการ
ยืน่ แบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบ
- ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสารวจตรวจสอบป้ าย
- คานวณค่าภาษี แจ้งให้ผยู ้ นื่ เสี ยภาษีทราบ
- ออกใบเสร็ จรับเงิน

ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
ผู้เสี ยภาษียนื่ แบบ ภายในวันที่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี
เจ้าหน้าที่รับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1)
(ภ.ป.1)
แจ้ งการประเมินค่าภาษี
(ภ.ป.3)

พอใจ

ผู้เสี ยภาษีรับแจ้ ง
การประเมิน (ภ.ป.3)

ชาระเงินภายใน 15 วัน
นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ ง

ชาระเงินเกิน 15 วัน
นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ ง

จบ

ต้ องเสี ยเงินเพิม่
ร้ อยละ 2 ต่ อเดือน

ไม่ พอใจ

ยืน่ อุทธรณ์ ต่อ ผวจ.
ภายใน 30 วัน
นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ ง

พอใจ

ชาระเงิน

จบ

ผลการอุทธรณ์
ของ ผวจ.

ไม่ พอใจ

ให้ ยนื่ ฟ้องศาล

ปฏิบัติตามคาสั่ งศาล

จบ

ส่ วนการคลัง บริการประชาชน
รับชาระภาษี วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
และบริการช่ วงพักเทีย่ ง เวลา 12.00 – 13.00 น.
โทร. 035-727185
โทรสาร 035-386491

