
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายการทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง                                                                         การแจ้งประเมนิและการช าระภาษี 
 
 
  
 
  
  
  
 

   
                  อปท.แจ้งเตือน 
 
 

 
 
 

                                                                                     ผู้บริหารเห็นด้วย              ผู้บริหารไม่เห็นด้วย 
 

 

อปท.แต่งต้ังพนักงาน
ส ารวจและประกาศ

ก าหนดเวลาส ารวจก่อน
ส ารวจไม่น้อยกว่า 15วัน 

 
อปท.จัดท าบัญชี รายการ

ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 

อปท.ส ารวจประเภท 
จ านวน ขนาด และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน/สิ่งปลูก

สร้าง 

อปท. ปิดประกาศบัญชรีาย
ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ไมน้อย
กว่า 30 วัน และจัดส่ง

ข้อมูลตามบัญชีฯ ให้ผู้เสีย
ภาษีตรวจสอบก่อนประเมิน
ภาษี เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
แจ้งผู้เสียภาษีเพ่ือช าระ
ภาษีหรือให้มารับเงินคืน 
(กรณีได้ช าระเงินแล้ว) 

ภายใน 15 วัน 

อปท.ประกาศราคา
ประเมินทุนทรัพย์
ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
ภายในเดือน มี.ค. 

เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเงิน
พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 

 2 นาที / ราย 

ตรวจสอบเอกสาร 
3 นาที / ราย 

อปท.ส่งหนังสือแจ้ง
ประเมินภาษี ภายใน

เดือน เม.ย. 

ยืน่คดัค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายใน 30 วัน  

 
ผู้เสียภาษีอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัย
ภายใน 30 วัน นับแต่

วันได้รับแจ้ง 

ช าระภาษีภายในเดือน 
มิ.ย. 

ผ่อนช าระภาษี  
มิ.ย. – ส.ค. 

1.เสียก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน
เบ้ียปรับร้อยละ 25 
2.เสียภายในก าหนดหนังสือแจ้ง
เตือนเบ้ียปรับร้อยละ 50 
3.เสียเกินก าหนดในหนังสือแจ้ง
เตือนเบ้ียปรับ 1 เท่าของค่าภาษ ี
4.เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน
ของภาษีค้างช าระ 



 
ขั้นตอนและระยะเวลาการช าระภาษีป้าย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เจ้าของป้ายยื่นแบบ ภ.ป.1 
ช าระภาษีป้าย  

ภายใน เดือน มกราคม – 
มีนาคม ของทุกป ี

กรณีติดต้ังป้ายใหม่
หลังเดือน มี.ค.ยื่น

แบบ ภายใน 15 วัน 
นับต้ังแต่วันที่ติดต้ัง 

กรณีโอนย้าย ใหแ้จ้ง
เจ้าหน้าท่ีทราบ
ภายใน 30 วัน   
นับแต่วันรับโอน 

เจ้าหน้าท่ีรับแบบ ภ.ป.1 และ
ค านวณภาษีตามอัตราภาษีป้าย

และ 

แจ้งประเมินค่าภาษี (ภ.ป.3) 

ผู้เสียภาษีได้รับแจ้ง  
การประเมิน ภ.ร.ด. 3 

ช าระเงินภายใน 
15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง 

ช าระเงินเกิน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ต้องเสียเงินเพ่ิม 
ร้อยละ 2 ต่อเดือน 

ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมิน ภายใน  30  วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

เสนออุทธรณ์
ตามล าดับ จนถึง 

ผ.ว.จ. เมื่อได้รับผลชี้ขาด
แล้วไม่พอใจมีสิทธิ
ยื่นฟ้องคดี ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่

ได้รับค าชี้ชาด 

ตรวจสอบแบบพิมพ์
และรับช าระภาษ ี
 2 นาที / ราย 

เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเงินพร้อม
ออกใบเสร็จรับเงิน 

 2 นาที / ราย 
 

เก็บหลักฐานเอกสารและ
แบบพิมพ ์

1 นาที / ราย 
 



 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 

              การต่ออายุ/ยกเลกิใบอนุญาต  

 
 
 
 
 
 

 
 
 หลกัฐาน  
 1.ส าเนาบัตรประชานชน 
 2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 3.ใบอนุญาตการอนุญาต 
                                                                                ตามกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 
  
 
  
 
 

ตรวจสอบเอกสาร 
และแจ้งอตัราค่า 

ธรรมเนียม ( 2  นาท/ีราย) 

รับช าระค่าธรรมเนียม 
ออกใบเสร็จรับเงนิ 

( 1  นาท/ีราย) 

 
ออกใบอนุญาตฯ 
 ( 2  นาท/ีราย) 

ย่ืนค าขอตามแบบ กอ.3 
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 

(1 นาท/ีราย) 
 

ย่ืนค าขอหลงัใบอนุญาต
ส้ินอายุเสียค่าปรับเพิม่
ร้อยละ 20ของจ านวน

ค่าธรรมเนียมทีค้่างช าระ 
 

ผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์
ประกอบกจิการต่อไป ย่นค า
ขอต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่น 
ตามแบบ กอ.4 

 

ในกรณีทีใ่บอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ในสาระส าคญั 
ให้ผู้รับใบอนุญาต ย่ืนค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่น ตามแบบ กอ.4 ภายใน 15 วนันับแต่ทีไ่ด้รับการสูญหาย 

 



รับค าร้อง (แบบ ทพ.) 
ตรวจสอบเอกสารประกอบค าร้องในการจด
ทะเบียน,เปลีย่นแปลง ทะเบียนพาณิชย์ 

ใช้เวลา 5 นาท ี

 
พมิพ์รายการข้อมูลตามแบบในระบบ

คอมพวิเตอร์ 
ใช้เวลา 5 นาท ี

 
นายทะเบียนพาณิชย์อนุมตักิารจด,เปลีย่นแปลง

ทะเบียนพาณิชย์ 
ใช้เวลา 5 นาท ี

 
ออกใบเสร็จรับเงนิให้ผู้จด,เปลีย่นแปลง 

ทะเบียนพาณิชย์ 
ใช้เวลา 2 นาท ี

 

 
ออกใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) 

ใช้เวลา 3 นาท ี

 
ขั้นตอนและระยะตรวจสอบเอกสารเพื่อท ารายการจดทะเบียน/เปล่ียนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสาร 
 

1.แบบ ทพ. 
2.ส าเนาบัตรประจ าตวัผู้ประกอบการพาณิชยกจิ 
3.ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการพาณิชยกจิ 
4.กรณีผู้ประกอบพาณิชยกจิมไิด้เป็นเจ้าบ้าน 
- หนังสือยนิยอมให้ใช้สถานทีต่ั้งส านักงาน 
-ส าเนาทะเบียนบ้านแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความ
ยนิยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือส าเนาสัญญาเช่า 
-แผนทีแ่สดงสถานทีซ่ึ่งใช้ประกอบพาณิชยกจิ 
5.หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 
6.ส าเนาบัตรประจ าตวัของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 



 
ย่ืนแบบแจ้งและตอบรับการฆ่าสัตว์ 

1 นาท/ีราย 

 
ตรวจสอบเอกสาร/เสนอพนักงานท้องถิ่น 

3 นาท/ีราย 

 
ออกใบเสร็จรับเงนิค่าอากรฆ่าสัตว์ 

2 นาท/ีราย 

 
ส าเนาแบบแจ้งและตอบรับการแจ้ง 

การฆ่าสัตว์เกบ็ไว้ 1 ชุด 
1 นาท/ีราย 

 
ขั้นตอนและระยะแจง้การฆ่าสัตว ์

 
 

 


