ÀÒÉÕºÒí ÃØ§·ŒÍ§·Õè
ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ไดแกที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตองเสียภาษีทองที่
ไดแกพื้นที่หรือพื้นที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย โดยไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน
ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของทุกป มีหนาที่เสียภาษีสําหรับปนั้น
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่
ใหเจาของที่ดินมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องคการบริหารสวนตําบลสนามคลี
(กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน
แบบแสดงรายการที่ยื่นไวนั้นใชไดทุกป ในรอบระยะเวลา 4 ป
หลักฐานที่ตองนําไป
- สําเนาโฉนดทีด่ ิน นส.3 หรือ นส.3ก
- บัตรประจําตัวประชาชน
- ใบเสร็จรับเงินปที่แลว (ถามี)
- หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ใหผอู ื่นมาทําการแทน
การคํานวณภาษี
คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดินกําหนดขึ้นเพื่อใชในการจัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อ
ที่อัตราภาษี
เนื้อที่ดิน (ไร) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑลดหยอน
คาภาษีตอไร = ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ทาย พรบ.ฯ
การชําระภาษีบํารุงทองที่
ผูมีหนาที่เสียภาษี ยื่นแบบ(ภ.บ.ท. 5)เดือนมกราคม และชําระภาษีได ตั้งแต มกราคม - เมษายนของทุกป
เงินเพิ่ม – บทกําหนดโทษ
1. ผูใดจงใจไมมายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไมยอมชี้แจงหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดินตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
2. ผูใดโดยรูแลวจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลีย่ งการ
เสียภาษีบํารุงทองที่ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูใดไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอป ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบาํ รุงทองที่
เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
ระยะเวลาการใหบริการโดยประมาณ 10 นาทีตอราย ไมรวมเวลาขัน้ ตอนสอบ
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ขั้นตอนการเสียภาษีบํารุงทองที่
1.ขั้นตอนการเสียภาษีบํารุงทองที่ (กรณีชําระตามปกติ)
เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา
ขั้นตอนการใหบริการ
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดิน
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2.ขั้นตอนการเสียภาษีบํารุงทองที่ (กรณีการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน)
2.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
บัตรประจําตัวประชาชน
2.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นคํารอง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบเสร็จรับเงิน
3.ขั้นตอนการเสียภาษีบํารุงทองที่ (กรณีมีการประเมินใหม)
3.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาเอกสารสิทธิ์
- สําเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน
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ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงทองที่
ผูยื่นภาษียื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดือน มกราคม ของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน (ทุกรอบ 4 ป)
การชําระคาภาษี ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกป

เจาหนาทีร่ บั แบบแจงการปรประ

พอใจ

ผูเ สียภาษีไดรบั แจง
การประเมินคาภาษี

ไมพอใจ
มีสทิ ธิอทุ ธรณ ผวจ.

ชําระเงินภายใน 30 วัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง

จบ

ยื่นอุทธรณตอ เจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง
ไมชาํ ระภายในกําหนด

เสนออุทธรณตามลําดับ
จนถึง ผวจ.

เสียเงินเพิม่
รอยละ 2 ตอเดือน
พอใจ

ชําระเงิน

จบ

ผลการอุทธรณ
ของ ผวจ.

ไมพอใจ

อุทธรณคาํ วินจิ ฉัยของ ผวจ.
ตอศาล ภายใน 30 วัน
นับแตวนั ที่ไดรบั แจงคําวินิจฉัย
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ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสราง

หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกับที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือน

ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผูที่เปนเจาของทรัพยสินโรงเรือน สิ่งปลูกสราง เชน ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นในเขต อบต. ซึ่งใชหาผลประโยชนเปนสถานประกอบการพาณิชย ตาง ๆ ใหเชา หรือใหผูอื่นอยูอาศัย อยูใน
ขายตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ กับ อบต.
ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน
1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางใหเชา บาน ตึกแถว โรงแรม เกสทเฮาท คอรด หอพัก ฯลฯ
2. ที่ทําการคาขายและที่เก็บสินคา เชน รานคาทั่วไป โรงภาพยนต โกดังเก็บสินคา
3. ที่ประกอบอุตสาหกรรม เชน โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ
4. ที่ใหญาติ พอ แม หรือผูอื่นอยูอาศัย
กําหนดยื่นแบบเสียภาษี
เจาของทรัพยสินมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
การคํานวณการประเมินคารายปและอัตราภาษี
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ินคิดคารายปของทรัพยสินในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป เชน บานใหเชาในอัตราคาเชาเดือนละ
1,000 บาท คิดคารายปได 12,000 (1,000 × 12 เดือน) คาภาษีจะเทากับ 1,500 บาท
หลักฐานที่ตองนําไป
- สําเนาโฉนดที่ดิน หรือ สัญญาซื้อขายโรงเรือน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผูอื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน)
- ทะเบียนการคา ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร ใบเสร็จ
รับเงินปที่ผานมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการคา หนังสือรับรองหางหุนสวน/บริษัท หรืองบดุล
คาภาษี
1. ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป
2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป คาภาษี = คารายป × 12.5%
กําหนดการชําระคาภาษี
เมื่อเจาของทรัพยสิน ไดรับแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แลวตองไปชําระคาภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากที่ไดรับ
แจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตองเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้
1. ถาชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีคาง

2. ถาเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีคาง
3. ถาเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีคาง
4. ถาเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีคาง
-5ถาผอนชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตองมีวงเงินคาภาษีจะขอผอนผันตั้งแต 9,000 บาท ขึ้นไป ภายในกําหนด 30 วัน
นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน โดยแบงออกเปน 3 งวด เทา ๆ กัน (งวดละ 30 วัน)
ถาไมชําระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด
หรือขายทอดตลาดทรัพยสินผูซึ่งคางชําระภาษีเพื่อนําเงินมาชําระคาภาษีเงินเพิ่มคาธรรมเนียม คาใชจาย โดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือ
อกหมายยึด

ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
กําหนดการชําระคาภาษี
เมื่อเจาของทรัพยสิน ไดรับแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แลวตองไปชําระคาภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากที่ไดรับ
แจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตองเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้
5. ถาชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีคาง
6. ถาเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีคาง
7. ถาเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีคาง
8. ถาเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีคาง
ถาผอนชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตองมีวงเงินคาภาษีจะขอผอนผันตั้งแต 9,000 บาท ขึ้นไป ภายในกําหนด 30 วัน
นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน โดยแบงออกเปน 3 งวด เทา ๆ กัน (งวดละ 30 วัน)
ถาไมชําระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด
หรือขายทอดตลาดทรัพยสินผูซึ่งคางชําระภาษีเพื่อนําเงินมาชําระคาภาษีเงินเพิ่มคาธรรมเนียม คาใชจาย โดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือ
อกหมายยึด

ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
1. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีปกติ)
1.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนพาณิชย
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเองได)
1.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสารเพือ่ ประเมินภาษี

- ออกใบเสร็จรับเงิน

-62. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีแจงใหม)
2.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนพาณิชย
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเองได)
- สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
2.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบรับพรอมแจงนัดตรวจสอบ
- ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน
- ออกใบแจงรายการประเมิน
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีแจงใหม)
2.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนพาณิชย
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเองได)
- สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
2.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบรับพรอมแจงนัดตรวจสอบ
- ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน
- ออกใบแจงรายการประเมิน
- ออกใบเสร็จรับเงิน

ขัน้ ตอนการชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ

ผูเสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ ของทุกป

เจาหนาทีต่ รวจสอบแบบประเมินคาภาษี
แจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

ไมพอใจ

พอใจ

ผูเ สียภาษีรบั แจงการ

ประเมิน (ภ.ร.ด.8)

ป )

ยืน่ อุทธรณภายใน 15 วัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง
ชําระเงินภายใน 30 วัน
นับแตวนั ถัดจากวันทีไ่ ดรบั แจง
ไมเกิน 30 วัน

ผลการอุทธรณ
ของ ผวจ.

ชําระเงินเกิน 30 วัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง

เกิน 30 วัน
จบ
ตองชําระเงินตาม
ใบแจงประเมินกอน

ตองเสียเงินเพิม่

เดือนที่
เดือนที่
เดือนที่
เดือนที่

ไมพอใจ
ชําระเงินตามใบแจง
ยืน่ ฟองคดีภายใน 30 วัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั คําชีข้ าด

ผลการอุทธรณ
ของ ผวจ.

พอใจ

ชําระเงินตามใบแจง

จบ
-8-

ภาษีปา ย

1 ปรับ 2.5%
2 ปรับ 5%
3 ปรับ 7.5%
4 ปรับ 10%

ภาษีปาย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายทีใชในการประกอบการคา หรือประกอบ
กิจการอื่นเพื่อหารายได หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษรภาพหรือ
เครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย คือ เจาของปาย หรือผูครอบครองปายในกรณีไมมผี ูอื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา ย หรือ
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นได ใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาทีเ่ สียภาษีปายนั้นได ใหถือวาผู
ครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นได ใหถือวาเจาของหรือ ผูครอบครองอาคาร หรือ
ที่ดินปายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลําดับ
อัตราภาษีปาย
1. ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ตอ 3 บาท
2. ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ตอ 20 บาท
3. (ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ
(ข) ปายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางสวนอยูใตและหรืออยูต ่ํากวาอักษรตางประเทศ คิดภาษี
500 ตร.ซม. ตอ 40 บาท
ปายเมื่อคํานวณพื้นที่จํานวนเงินภาษีไมถึงปายละ 200 ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท
เอกสารหลักฐานที่นํามาใชในการติดตอ
1. สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาหนังสือรับรองสํานักทะเบียนหุนสวนบริษัท
3. รายละเอียดเกี่ยวกับปาย ทั้งลักษณะขอความ ภาพขนาดรูปราง และรูปตัวของปาย (ถามี)
4. สถานที่ติดตั้งหรือแสดงปาย
5. หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากร (กรณีมอบอํานาจ)
กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย
- เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป
- ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแกไข
ปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย
หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี
การชําระภาษี
- ใหเจาของปายชําระภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
- ปายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปาย ตั้งแตวันที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดทายของป (คิดภาษีปายเปนรายงวด
งวดละ 3 เดือน)
งวด 1 มกราคม – มีนาคม
= 100 %
งวด 2 เมษายน – มิถุนายน
= 75 %
งวด 3 กรกฎาคม – กันยายน
= 50 %
งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 %

-9เงินเพิ่ม
- ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา ยภายในกําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษี
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของ
คาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม
- ไมชําระภาษีปายภายในเวลาทีก่ ําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของคาภาษีปาย
บทกําหนดโทษ
1. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตัง้ แต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
2. ผูใดโดยรูหรือจงใจแจงความเท็จ ใหถอยคําเท็จ หรือพยายามหลีกเลีย่ งภาษีปายตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ
ปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
3. ผูใดไมแจงรับโอนปาย หรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

ขัน้ ตอนการเสียภาษีปา ย
1. ขัน้ ตอนการเสียภาษีปาย ปายเดิม (กรณีปกติ)
1.1 เอกสารที่ตองใชในการติดตอ
- ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- ทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเอง)
1.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2. ขั้นตอนการเสียภาษีปาย ปายเดิม (กรณีเอกสารไมชัดเจนครบถวน)
2.1 เอกสารที่ตองใชการติดตอ
2.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบ
- ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสํารวจตรวจสอบปาย
- คํานวณคาภาษี แจงใหผูยื่นเสียภาษีทราบ
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2.3 ระยะเวลาดําเนินการ
- โดยประมาณ 1 วันทําการ

-103.ขั้นตอนการเสียภาษีปาย ปายใหม
3.1 เอกสารที่ตองใชการติดตอ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-สําเนาทะเบียนบาน
- ทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถมาติดตอดวยตนเอง)
3.2 ขั้นตอนการใหบริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบ
- ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสํารวจตรวจสอบปาย
- คํานวณคาภาษี แจงใหผูยื่นเสียภาษีทราบ
- ออกใบเสร็จรับเงิน

ขัน้ ตอนการชําระภาษีปา ย
ผูเสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกป

เจาหนาที่รับแบบและตรวจสอบแบบ
(ภ.ป.1)

แจงการประเมินคาภาษี
(ภ.ป.3)

พอใจ

ชําระเงินภายใน 15 วัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง

ชําระเงินเกิน 15 วัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง

จบ

ตองเสียเงินเพิม่
รอยละ 2 ตอเดือน

ผูเ สียภาษีรบั แจง
การประเมิน (ภ.ป.3)

ไมพอใจ
ยื่นอุทธรณตอ ผวจ.
ภายใน 30 วัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง

พอใจ

ชําระเงิน

จบ

ผลการอุทธรณ
ของ ผวจ.

ไมพอใจ

ใหยนื่ ฟองศาล

ปฏิบตั ิตามคําสั่งศาล

จบ

งานจัดเก็บรายได กองคลัง ยินดีบริการประชาชน
รับชําระภาษี วันจันทร – วันศุกรเวลา 08.30 – 16.30 น.
และบริการชวงพักเทีย่ ง เวลา 12.00 – 13.00 น.
โทร. 035-431557 ตอ 17
โทรสาร 035-431561

