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แนวทางการจัดคู่มือส ำหรับประชาชน  

1. ที่มา  เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจ้งในการขอ 
อนุญาตดําเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่งอีกท้ังกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนด 
ระยะเวลาเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนทําให้เกิดความ 
คลุมเครือ ไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก และเป็นอุปสรรค ต่อการเพ่ิมขีด 
ความสามารถรถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุม 
ปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ใช้อํานาจหน้าที่ของนายกรับ 
มนตรีและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 43 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557ได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรีได้นําร่าง 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ขึ้นทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อลงพระปรมาภิไธย  

 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมี 

การประกาศในราขกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2558   

 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 มี 

สาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําคู่มือประชาชน ดังนี้  

 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดให้กรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดต้องได้รับอนุญาต ผู้ 
อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ 
ผู้เกี่ยวข้องขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอและจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทน การ 

มายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้  
  มาตรา 7 วรรค 2 คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่น 
ขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สําเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดทํา 
สําเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนี้  ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับ 
ประชาชน ด้วย   มาตรา 7 วรรคสาม 
กําหนดให้เป็นหน้าที่คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน 
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์  
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และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือไม่ ในกรณีท่ีเห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้า 
เกินสมควร ให้เสนอ   
  คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว   มาตรา 17 
ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ตามมาตรา 7 ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปด 
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแนวทางการจัดคู่มือสําหรับประชาชน  

2.1 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  

2.2 เพ่ือให้การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ข

องพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   

อนึ่ง แนวทางการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนนี้  เป็นแนวทางพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นให้การจัดทําคู่มือ 
สําหรับประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณ
า อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และหากสามารถบรรลุเจตนารมณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว 
หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมประเด็นที่สอดคล้องกับระบบการให้บริการของหน่วยงานได้ตามความ 

เหมาะสมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง  

3. คําจํากัดความ   

“ การบริการประชาชน” หมายถึง การดําเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐแล้ว 
เสร็จตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เป็นการยื่นคําขอตามที่มี กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ 
หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นคําขอก่อนดําเนินการ ได้แก่ อนุญาต การออก 
ใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้ 

อาชญาบัตร  

 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ 

จากหน่วยงานของรัฐ  

“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชาร จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่  (หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ 3 ประเภท 

ประกอบด้วย)  

1) องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ ตัวอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการ 

กิจการโทรตมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น   

2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล(เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ)  



 

3) หน่วยงานที่ใช้อํานาจรัฐหรือเป็นเครื่องมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ได้แก่  สภา 
วิชาชีพ สถาบันภายใต้มูลนิธิซึ่งอยู่ในกํากับหรือเป็นเครื่องมือของส่วนราชการ นิติ 

บุคคลเฉพาะกิจ  

4. แนวคิดและหลักการ 
แนวคิดและหลักการการของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน 
การพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ได้นําหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการ 
สําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐและการ 
สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยข้อมูล ขั้นตอน 
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพ่ือเปูาหมายอันเป็นหัวใจสําคัญ คือ การอํานวยความสะดวกให้แก่ 

ประชาชนทราบ  

4.1 ความหมายของคู่มือประชาชน  
เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของ 
รัฐ  ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร  และหลักฐานที่จําเป็นอย่างไร เพ่ือ 

เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน   

4.2 ขอบเขตการดําเนินงาน  หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ 
ประชาชนต้องขออนุญาต จัด ทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดําเนินการใดๆ 

ต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน   

4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ 

ดังนี้   

1) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ 
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ 

ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ  

2) เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดเต่อขอรับบริการประชาชน  

3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมเติมความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ  

4) เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  

4.4 เปูาหมายของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  
หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ 
ประชาชน ต้องมายื่นคําขออนุญาตก่อนดําเนินการใดมีการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน และ 

นําไปใช้ในการให้บริการประชาชน  



 

5. ประเภทของกระบวนงานบริการ การติดต่องานกับราชการนั้น ถ้าเรารู้และเตรียมตัว 
เอกสารเกี่ยวข้องก็จะทําให้การติดต่องานสะดวก รวดเร็ว ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง เป็นอีกงานหนึ่งที่เน้นการให้ บริหารประชาชนเป็นหลัก 
สร้างความสะดวก รวดเรว็แก่ผู้มาติดต่อ และได้จัดทําคู่มือสําหรับ 

ประชาชนมีประเด็นสําคัญรายละเอียดกระบวนงานบริการที่จําแนกออกเป็น ดังนี้   
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รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  

  ทางองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจําหน่วยงาน โดย 
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง หรือได้รับความ 
เดือดร้อน จากประชาชนด้วยกันเอง หากเหตุดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล จะดําเนินการ 
แก้ไขให้โดยเร็ว สําหรับประชาชนที่ต้องการร้องทุกข์สามารถทําได้ ดังนี้  

1. ร้องทุกข์ด้วยวาจา  

2. ทําเป็นคําร้อง(ลายลักษณ์อักษร)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณา  

1. พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2. พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  

3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

เอกสารประกอบรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด  

2. สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ชุด 3. เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
(ถ้ามี)  

ยื่นคําร้องได้ที่ : สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง  ในวันเวลาราชการ    

 โทร.045-915445  

งานทะเบียนพาณิชย์   

1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์   

1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (เจ้าของกิจการคนเดียว)   

1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ  

1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย  
1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด 1.5 บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 

โดยบุคคลตาม1.1-1.5 
ต้องประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นพานิชยกิจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พาณิชย์กําหนดตาม 2  

2. กิจการค้าทีเป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  



 

2.1 บุคคลธรรมดา(กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทยตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบ 
กิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

(1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยใช้เครื่องจักร  

(2) ผู้ประกอบการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต ่
20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป  

(3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือ 

หลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 ขึ้นไป  

(4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม 
และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมี 
สินค้าท่ีผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป   

        

(5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ 
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขานที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน 
การับ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน 
การทําโรงรับจํานํา และการ ทําโรงแรม   

(6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบวีดีทัศฯ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี  แผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล 
เฉพาะที่เกีย่วกับการบันเทิง  

(7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  

(8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

(9) การบริการอินเตอร์เน็ต  

(10) การให้เช่าพื้นที่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

(11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ  

(12) การให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต  

(13) การบริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
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(14) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  

(15) การให้บริการตู้เพลง  

(16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง  

2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตาม1.4-1.5 ซึ่งประกอบ 
กิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์  

(1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบวีดีทัศฯ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี  แผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง  

(2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  

(3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

(4) การบริการอินเตอร์เน็ต  

(5) การให้เช่าพื้นที่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

(6) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ  

(7) การให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต  

(8) การบริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  

(9) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  

(10) การให้บริการตู้เพลง  

(11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง  

3. พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ได้แก่   

3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย   

3.2 พาณิยกิจเพ่ือการบํารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล  

3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น  
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3.4 พาณิชยกิจกระทรวง ทบวง กรม  

3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์   

3.6 พาณชิยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2515  

 ผู้ประกอบการที่มีร้านค้าเป็นของตนเอง หากมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนพาณิชย์เกี่ยวกับการขายสินค้า 

ประเภทต่างๆ สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่   

1. จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)  

2. จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการ  

3. จดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ  

4. จดทะเบียนพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล  

5. จดทะเบียนขายซีดี (ประเภทลิขสิทธิ์)  

6. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

7. จดทะเบียนพาณิชย์ข้ามจังหวัด  

8. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ในกรณี ชํารุด หรือสูญหาย  

9. การรับรองสําเนาเอกสาร  

10. การตรวจสอบเอกสาร  

11. การออกหนังสือรับรองใบทะเบียนพาณิชย์  

4. เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์   

  1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ   จํานวน 1 ฉบับ  

2. สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ     

3. ในกรณีเช่าบ้านผู้อ่ืนเป็นสถานที่ตั้งร้านค้า ต้องมี  

    3.1 หนังสือยินยอมเจ้าบ้าน  

จํานวน 1 ฉบับ  

    3.2 บัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าบ้าน   จํานวน 1 ฉบับ  

  4.แผนที่ตั้งร้าน           จํานวน 1 ฉบับ  

  5. ใบกํากับภาษี(ถ้ามี)          จํานวน 1 ฉบับ  

    

หมายเหตุ  กรณีที่   
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- จดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายงาน หรือจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยการ(ให้ 

นําทะเบียนพาณิชย์ฉบับจริงมาด้วย)  

- จดทะเบียนขายซีดี ต้อมหนังสืออนุญาตให้เป็นตัวแทนจําหน่าย มาด้วย  

- กรณีเช่าร้านเป็นสถานที่ประกอบจะตองแนบหนังสือสัญญาเช่าและหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่า 
รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์(โปรดคลิก) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

เว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตําบลจานท  www.janlocal.go.th แบบฟอร์ม/คําร้อง 

ทะเบียนพาณิชย์ หรือขอรับแบบ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง   ตําบลหนองบัวดง  
อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045-960592  

5.สถานที่จดทะเบียน  

-  งานทะเบียนพาณิชย์ อองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง   ตําบลหนองบัวดง  อําเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045-960592  

  ในเวลาราชการ  

6. กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์  

6.1 จดพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ  

6.2 การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม(1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วัน 

แรกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

6.3 เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภาฝย 30 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบ  

6.4 ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่วันสูญหาย  

7. หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ  

7.1 ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแต่กรณี  

7.2 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สํานักงานในที่เปิดเผยและ 

เห็นได้ง่าย  

7.3 ต้องจัดให้มีปูายชื่อใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาโดย 
เปิดเผยภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ปายชื่อให้เขียนเป็นภาษาไทย อ่าน 
ง่ายชัดเจน จะมีอักษรต่างปประเทศในปูายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนตาม 

คําสั่งของนายทะเบียน  

7.4 ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคําสั่งของนายทะเบียน  

7.5 ต้องอํานวยความสะดวกแก่นายทะเบียนแลพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทําการตรวจสอบใน 

สํานักงานของผู้ประกอบกิจการ  

http://www.janlocal.go.th/
http://www.janlocal.go.th/


 

8. บทกําหนดโทษ  

8.1 ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคํา ไม่ยอมให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสํานักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  

8.2 ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคําร้องขอใบรับแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่ 
สํานักงาน ที่เห็นง่ายไม่จัดทําปูายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิด 

ต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง   
8.3 ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทําการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า 

หรือกระทําการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะภูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ 
เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกก 
ระทรวงพาณิย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่  

8.4 ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์ลแล้ว ยังฝุาฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป 

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจําทั้งปรับ  

9. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ การขอดําเนินการตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯ 

จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการ ดําเนินการดังต่อไปนี้   

9.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท   

9.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท   

9.3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท  

9.4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท   

9.5 ขอตรวจเอกสารของู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท  

9.6 ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท 
(หนึ่งคําขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)  

  

  

  

  

 



-10-  

  

การขออนุญาตท ำตู้น  ำมันหยอดเหรียญ  

          พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 กําหนดให้ผู้ประกอบการ 4 ประเภท ต้องขอรับ ใบอนุญาต 
จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามัน และแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ํามัน ได้แก่ สถานีบริการน  ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ง 
(ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน)  

o สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อ
ย ไม่เกิน 454 ลิตร o 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง 
ไม่เกิน 454 ลิตร o 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ไม่เกิน 
454 ลิตร 
การแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 

การแจ้งประกอบกิจการ  

o แบบ ธพ. น 1 o 

เอกสารประกอบการแจ้ง  

 ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)  

 หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสําเนารายละเอียด วัตถุประสงค์  และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่ 

เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)  

 สําเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)  

 สําเนาหรือภาพถ่าย  …….โฉนดที่ดิน ……. น.ส.3  …….น.ส.3 ก ……. ส.ค.1 …….เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอ่ืน ๆ  

 สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล 

รับผิดชอบที่ดิน ให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  
 สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังบริเวณท่ีได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทําทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับ 

อนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลเพ่ือใช้เป็นทางสําหรับยานพาหนะเข้า-ออกสถานีบริการ 
น้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง  เพ่ือการจําหน่ายหรือขาย หรือสําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนา 
แผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งล่วงล้ําลําน้ําจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง  ถนน 
ส่วนบุคคล หรือลําน้ําสายนั้น  

 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50.00 เมตร จํานวน  3 ชุด  

 แผนผังของสถานที่ประกอบกิจการ จํานวน 3 ชุด  

 แบบก่อสร้างถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่  พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์  จํานวน 3 ชุด  



 

 รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่  จํานวน  1 ชุด  

 หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้คํานวณความม่ันคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบ 

ควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพ้ืนดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  

 เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  พร้อมทั้งแนบภาพถ่าย 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจํานวน………ฉบับ  

  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

      หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หลักการสําคัญในการพิจารณา 
ดังนี้  
ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดิน 
ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ.2475 มาตรา 9,10 การคํานวณภาษี การประเมินค่ารายปี และอัตราภาษี  
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากค่ารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ( เช่น บ้านเช่ามีค่ารายปี  
12,000 บาท ค่าภาษีจะเท่ากับ 12,000 x 12.5% เป็นเงิน 1,500 บาท) ค่ารายปีของทรัพย์สิน 
หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ เช่น บ้านให้เช่าเดือนละ 1,000 บาท 
ค่ารายปีของบ้านหลังนี้ก็คือ 12,000 บาท การประเมินค่ารายปีมีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้  
กรณีท่ีทรัพย์สินนั้นมีการให้เช่าและค่าเช่าสมควร ให้นําค่าเช่ามาคิดเป็นรายปี 
กรณีทรัพย์สินให้เช่าและค่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินประกอบกิจการเอง ให้ประเมินค่า 
รายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา หรือเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในบริเวณ 
ใกล้เคียงกันที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทําเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์นั้นได้รับประโยชน์ 
คล้ายคลึงกันในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และอบต. ได้จัดทําราคาค่าเช่ามาตราฐานกลางเฉลี่ยต่อตาราง 
เมตรต่อเดือนตามทําเล และตามประเภทของทรัพย์สิน  
กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตามข้อ 2 ได้ อาจประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการ 
ประเมิน ค่าภาษี ผู้รับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี 
= ค่ารายปี x 12.5%  
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี  
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปี (ภรด.2) ณ. ที่ทําการ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี  
เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษีควรนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภรด.2)  

  



 

    ดังนี้  

1. สําเนาทะเบียนบ้าน  

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
3. สําเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน 4. สัญญาเช่าโรงเรือน - สัญญาเช่าที่ดิน อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น 

ทะเบียนพาณิชย์,ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ การผ่อนช าระภาษี  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะขอผ่อนชําระค่าภาษีได้ โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอ ผ่อนชําระนั้นจํานวนตั้งแต่ 

9,000 บาท มีเงื่อนไข ดังนี้  

ต้องยื่นแบบภายในกําหนดและผู้เสียภาษีแจ้งความจํานงขอผ่อนชําระเป็นหนังสือ  

2. กําหนดเวลาชําระเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน  

- งวดที่ 1 ชําระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  

- งวดที่ 2 ชําระภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่ 1  

- งวดที่ 3 ชําระภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่ 2  
3. ถ้าไม่ชําระงวดใดงวดหนึ่งภายในกําหนดเวลาใน 2) ให้หมดสิทธิ์ที่จะขอผ่อนชําระ 
ค่าภาษี เงินเพิ่ม  
เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว จําต้องนําเงินค่าภาษีไปชําระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้น 

จะต้องเสียภาษีเพ่ิม ดังนี้  
ถ้าชําระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกําหนดให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพ่ิมร้อย 5 ของค่าภาษีท่ีค้าง ถ้าเกิน 2 
เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพ่ิมร้อย 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง ถ้าเกิน 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพ่ิมร้อย 10 ของค่าภาษีที่ค้าง ภาษีบ ารุงท้องที่  
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล 
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดิน 
และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย โดยไม่เป็น ที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับ 

ปีนั้น  

อัตราภาษีการคํานวณภาษี  

อัตราภาษี  

อัตราภาษีบํารุงท้องที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา  

ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก 

เสียภาษี 70 บาท  
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ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท ประกอบกสิกรรม 

ประเภทไม้ล้มลุก  

เสียกึ่งอัตรา  

ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท ที่ดินว่างเปล่า 

เสียเพ่ิม 1 เท่า  

การคํานวณภาษี ภาษีบํารุงท้องที่ คํานวณจากราคาปานกลางที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่ 

กําหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี  

เนื้อท่ีดินเพ่ือคํานวณภาษี (ไร่) = เนื้อที่ถือครอง – เนื้อท่ีเกณฑ์ลดหย่อน  
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ แนบท้าย 
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี      
บัตรประจําตัวประชาชน      
สําเนาทะเบียนบ้าน      
หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท      โฉนดที่ดิน 
, นส.3      ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย 
(ถ้ามี) 
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี  
เจ้าของที่ดินต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ในเดือนมกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 
ณ. ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตําบล และชําระค่าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เงินเพิ่ม  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี เว้นแต่ 
กรณีท่ีเจ้าของที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนเจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น 
ให้ เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษี 
ยื่นแบบไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีประเมิน 
เพ่ิมเติม เว้นแต่เจ้าของที่ดินขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการ 

ประเมิน  

ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ ทําให้จํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลงให้เสีย 

เงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีบํารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม  
ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษี 
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นําเงินเพ่ิมตามข้อ 1 – ข้อ 4 มารวมคํานวณด้วย ภาษีปูาย  
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หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย  

1. ปูายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ปูายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ 

กิจการอ่ืนเพื่อหารายได  

 ้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทํา 

ให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ  

2. ไม่เป็นปูายที่ได้รับการยกเว้นภาษีปูาย  
ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีปูาย ได้แก่ เจ้าของปูาย 
ในกรณีเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของปูายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองปูายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสีย 
ภาษีปูาย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองปูายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปูายนั้น 
ติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีปูาย ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีปูาย  
เจ้าของปูายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย (ภป.1) ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี  

กรณีติดตั้งปูายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งปูายใหม่แทนปูายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขปูายอันเป็นเหตุให้ 

ต้องเสียภาษีปูายเพ่ิมขึ้น  
ให้เจ้าของปูายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายภายใน 15 วนั นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงปูาย 
การคํานวณพ้ืนที่ปูาย อัตราค่าภาษีปูาย และการคํานวณภาษีปูาย การคํานวณพ้ืนที่ปูาย 
ปูายที่มีขออบเขตกําหนดได้  
ส่วนที่กว้างที่สุด x ส่วนยาวทสี่  ุดของขอบเขตปูาย ปูายที่ไม่มีขอบเขตกําหนดได้ ถือตัวอักษร ภาพ 
หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือกําหนด ส่วนที่กว้างที่สุด และยาวที่สุด แล้ว คํานวณตาม ข้อ 
1.  
คํานวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร อัตราภาษีปูาย 
แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้ อัตราภาษีปูาย (ต่อ 500 
ตารางเซนติเมตร) 1) อักษรไทยล้วน 3 บาท  

2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท 
3) ปูายดังต่อไปนี้ ก. ไม่มีอักษรไทย  
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ  

40 บาท  
4) ปูายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ปูาย ข้อความ ภาพ 
หรือเครื่องหมาย 
บางส่วนในปูายได้เสียภาษีปูายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีปูายเพ่ิมข้ึน 
ให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษี 
ที่เพ่ิมขึ้น  
5) ปูายใดต่ํากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท การคํานวณภาษีปูาย  
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ให้คํานวณโดยนําพื้นที่ปูานคูณกับด้วยอัตราภาษีปูาย เช่น ปูายที่ต้องเสียภาษีมีพ้ืนที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็น 

ปูายประเภทที่ 2 ปูายนี้เสียภาษีดังนี้  

10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500x20=400) หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี  

- บัตรประจําตัวประชาชน  

- สําเนาทะเบียนบ้าน  

- หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท  

- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

- ใบอนุญาตติดตั้งปูายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําปูาย เงินเพิ่ม  

  ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีปูายเว้นแต่กรณีเจ้าของปูายได้ยื่นแบบ 
แสดงรายการภาษีปูายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 
ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีปูายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่เจ้าของปูายขอ 
แก้ไขแบบแสดงรายการให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน  

ไม่ชําระภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมสองต่อเดือนของค่าภาษีปูาย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  
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ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย  

     ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์การคํานวณภาษีปูายที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีปูาย(6) และ 
(7) ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และตามอัตราภาษีปูายที่กําหนดในกฎกระทรวงแล้วแจ้งการประเมินเป็นหนังสือไปยัง 
เจ้าของปูาย ความตามมาตรา 10 แห่งพรบ.ภาษีปูาย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534  
  

บัญชีอัตราภาษีป้าย  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2535 ให้กําหนดอัตราภาษีปูายไว้ดังต่อไปนี้  

   

(1) ปูายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร  

   

(2) ปูายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 

ห้าร้อยตารางเซนติเมตร  

   

(3) ปูายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร  

   

     (ก) ปูายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่    

     (ข) ปูายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ  

   

(4) ปูายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14 (3) ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี แต่ให้เสียเฉพาะ 

จํานวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  

   

(5) ปูายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคํานวณพ้ืนที่ของปูายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ํากว่าปูายละ 200 บาทให้ 

เสียภาษีปูายละ 200 บาท  

   

o • ระยะเตรียมการก่อนการจัดเก็บภาษี(ต้นเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม)   การจัดเก็บภาษีปูายประจําปี 
จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของทุกปี แต่สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานี้ 
จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าหลายอย่าง ทั้งท่ีต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด และเตรียมการเพ่ือทําให้ 
การจัดเก็บภาษีปูายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 

 การเตรียมการก่อนการจัดเก็บภาษีปูายควรจะเริ่มต้นอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคมของปีต่อเนื่องไปจนถึง 

วันที่ 31 ธันวาคมก่อนที่จะเริ่มการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายกําหนด  

 เรื่องท่ีควรเตรียมการล่วงหน้าในขั้นตอนนี้อาจมีอยู่หลายเรื่อง ขึ้นอยู่กับแนวคิดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือ 

ตามท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร แต่อย่างน้อยควรจะประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้  

 • แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีปูาย (รายละเอียด)  

ทําการประชาสัมพันธ์  

• สํารวจตรวจสอบทะเบียนผู้เสียภาษี  

• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีปูาย และซักซ้อมการปฏิบัติ  

• เตรียมสถานที่และเอกสารที่ต้องใช้ให้พร้อม  

  

• ระยะปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้ายประจ าปี  
 การจัดเก็บภาษีปูายประจําปี เริ่มต้นจาการที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองปูาย หรือผู้ที่ต้องเสียภาษีปูายตาม 
กฎหมาย มายื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายต่อพนักงานหน้าที่ ต่อเนื่องไปจนถึงการชําระภาษีปูาย หรือแบบ 
ภ.ป.1 ในทางปฏิบัติ เจ้าของปูายส่วนใหญ่มักจะขอชําระภาษีปูายในวันที่มายื่นแบบแสดงรายการภาษีปูาย 
โดยขอให้เจ้าหน้าที่ประเมินและแจ้งการประเมินค่าภาษีให้ทันที เจ้าหน้าที่ และท้องถิ่นส่วนมากก็สนองความ 
ประสงค์ของประชาชนได้ตามต้องการ เพราะว่าส่วนมากเป็นปูายที่เคยเสียภาษีมาในปีก่อนหน้านั้นแล้ว จึงไม่ 
มีปัญหาในเรื่องประเภทของปูายและอัตราค่าภาษี เนื่องจากเป็นปูายเดิม  
  ส่วนปูายที่มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครั้งแรก ก็สามารถคํานวณค่าภาษีได้ไม่ช้านัก เว้นแต่จะเป็นปูาย 
ขนาดใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีข้อมูลมาก่อน อาจจะขอเวลาออกไปตรวจสอบขนาดและชนิดของปูายก่อนจะ 
ทําการประเมิน  
  ในกรณีที่เจ้าของปูายมีภูมิลําเนาอยู่ต่างท้องที่ ก็อาจจะแจ้งการประเมินและชําระค่าภาษีทางไปรษณีย์ได้ 
โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาด้วยตนเอง   ในขั้นตอนนี้ 
อาจปรากฏว่ามีผู้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีปูายในวันสุดท้ายของกําหนด คือ วันที่ 31 มีนาคม 
การชําระค่าภาษีก็จะเป็นระยะในเดือนเมษายน หรือภายใน 15 วันนับแต่วันรับแจ้งการประเมิน  
• รับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับปูาย (แบบ ภ.ป.1)  

• ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของกรอกแบบพิมพ์  

• การประเมินค่าภาษีปูาย  

• การคํานวณภาษีปูาย ตามบัญชีอัตราภาษีปูาย  

• การแจ้งการประเมิน  

• หลังจากประเมินค่าภาษีแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของปูายทราบเพ่ือให้มาชําระเงิน ภายใน 

เวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  

• การรับชําระเงินค่าภาษีปูาย  
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• ระยะติดตามการประเมินผลการปฏิบัติ(1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน)   

เมื่อหมดเวลารับแบบแสดงรายการปูายแล้ว (31 มีนาคมเป็นวันสุดท้าย) ก็ถึงเวลาติดตามประเมินผลการ 
ปฏิบัติ ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ กําหนดไว้ 3 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 
มิถุนายน แต่ในทางที่เป็นจริงอาจจะล่วงเลยจากกําหนดนี้ก็ได้ความมุ่งหมายของการติดตามประเมินผลการ 
ปฏิบัตินี้คือ การตรวจสอบการชําระภาษีประจําปี  

• ตรวจสอบทะเบียน หรือข้อมูลปูาย หาตัวผู้ที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปูายภายในกําหนด  

• การดําเนินคดีต่อผู้ที่ไม่มายื่นแบบแสดงรายการปูายภายในกําหนดเวลา  

• ตรวจสอบการชําระภาษีของผู้รับการประเมินประจําปี  

• การเรียกเงินเพ่ิมจากผู้ชําระภาษีเกินกําหนดเวลา  
• ระยะบังคับจัดเก็บภาษี(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)   การบังคับจัดเก็บภาษ ี

หมายถึงการใช้มาตรการข้ันรุนแรง (ตามกฎหมาย) เข้าบังคับเพื่อให้ได้ค่าภาษีปูายมา สู่ท้องถิ่น 
การบังคับจัดเก็บนี้จะใช้กับผู้ที่ไม่ยอมชําระค่าภาษี จะด้วยเหตุที่ไม่มีเงินชําระ หรือเป็นการดื้อแพ่ง 
โดยไม่มีเหตุผลก็ตามที   การบังคับจัดเก็บที่ว่านี้ คือ 
การยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีมาขายทอดตลาดแล้วนําเงินที่ได้มา เป็นค่าภาษี เงินเพ่ิม 
เงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยึดทรัพย์และขายทอดตลาด ถ้ามีเงินเหลือก็คืนให้กับ เจ้าของไป  

• ตรวจสอบทะเบียน ข้อมูล หรือรายชื่อผู้ค้างชําระภาษี  

• ทําหนังสือแจ้งเตือนให้ชําระภาษี  

• การยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

o ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  

  

1. การเตรียมการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่  

2. การสํารวจที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องที่  

3. ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องที่  

4. การประเมินภาษีบํารุงท้องที่  

5. การแจ้งประเมินภาษีบํารุงท้องที่  

6. การชําระภาษีบํารุงท้องที่  

7. การขอรับภาษีบํารุงท้องที่คืน  

8. การเร่งรัดจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ท่ีค้างชําระ  

9. การอุทธรณ์ภาษีบํารุงท้องที่  

10. บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีบํารุงท้องที่ o การเตรียมการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี  



 

ราคาปานกลางที่ดิน เป็นวิธีการกําหนดมูลค่ากลางที่ดิน เพ่ือหลักฐานในการคํานวณภาษีบํารุงท้องที่ ท้องถิ่น 
ใดจะมีอัตราสูงหรือต่ําก็ขึ้นอยู่กับราคาปานกลางของที่ดินเป็นตัวประกอบสําคัญ ดังนั้นการกําหนดราคาปาน 
กลาง จะอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ อันประกอบด้วยบุคคลเกี่ยวข้องหลายฝุาย ซึ่งกระทํากัน 4 ปี 
ต่อครั้ง และให้เป็นราคาปานกลางตลอดเวลา 4 ปี เว้นแต่จะมีเหตุอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  

คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน (มาตรา 14) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะ 

หนึ่งให้มีหน้าที่พิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา 13  

   

คณะกรรมการนั้นให้ประกอบด้วยบุคคลในท้องที่ ดังต่อไปนี้  

 ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอ 

ท้องที ่ผู้ซึ่งนายกองค์การบริหาร  

 ส่วนจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด  

 ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอ 

ท้องที่ ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคนและผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้ได้รับ 

เลือกจากสภาท้องถิ่น  

การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ํากว่ากึ่งจํานวนของคณะกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ 
ประชุม และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ 
ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม 
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบ 
ระยะเวลาสี่ปี เว้นแต่ถ้ามีเหตุแสดงว่าราคาที่ดินในหน่วยใดได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณาเห็นสมควร หรือเจ้าของที่ดินร้องขอ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งให้คณะกรรมการทําการพิจารณาตี 
ราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นเสียใหม่ก็ได้ การแบ่งหน่วยที่ดินส าหรับการตีราคาปานกลางของที่ดิน  

หน่วยที่ดิน หมายถึง อาณาเขตหรือบริเวณหนึ่งๆ ซึ่งที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในอาณาเขต หรือบริเวณดังกล่าวมี 
ราคาของที่ดินเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน แต่ละหน่วยที่ดินจะมีราคาปานกลางของที่ดินเพียงราคาเดียวเท่านั้น 
เพราะถือว่า ที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในหน่วยที่ดินเดียวกันจะต้องมีราคาที่ดินเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากท่ีดิน 
กรณีท่ีมีหน่วยที่ดินภายในหน่วยมีราคาต่างกัน ให้เจ้าหน้าที่ทําการแบ่งหน่วยที่ดินเพิ่มข้ึนอีก จนกว่าที่ดินแต่ 
ละหน่วยจะมีราคาปานกลางเพียงราคาเดียวเท่านั้น ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร องค์การ 



 

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล  และเมืองพัทยาจะเป็นผู้แบ่งหน่วยที่ดินในเบื้องต้น เพ่ือนําเสนอต่อ 
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งพิจารณาต่อไป แต่อย่างไรก็ดีถ้า 
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นสมควร การแบ่งหน่วยที่ดินของเจ้าหน้าที่ 
ไม่เหมาะสมหรือ ไม่ก่อความเป็นธรรมก็สามารถเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือบริเวณหน่วยที่ดินให้เหมาะสม 
และก่อให้เกิดความเป็นธรรมได้      

   

หลักเกณฑ์ในการแบ่งหน่วยที่ดิน มีหลักเกณฑ์สําคัญดังนี้                

ให้พิจารณากําหนดหน่วยราคาปานกลางที่ดินทีละตําบลในเขตเป็นหลัก  

 กรณีท่ีดินในตําบลที่ทําการตีราคาปานกลาง มีราคาไม่แตกต่างกันมาก ให้กําหนดแบ่งหน่วยที่ดินที่จะ 

ทําการตีราคาเป็นหน่วยตําบล  

 กรณีท่ีดินในตําบลที่จะทําการตีราคาปานกลาง มีราคาที่ดินในตําบลนั้นแตกต่างกันมาก ให้พิจารณา 

กําหนดเขตในตําบลนั้นแยกเป็นหน่วยๆ เพื่อให้ตีราคาปานกลางของที่ดินเป็นธรรม โดยให้พิจารณา 

สภาพแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย คือ สภาพ ขนาด และจํานวนชุมชน ถ้าเป็นชุมชนใหญ่มีประชากรมาก 
ที่ดิน ในบริเวณนั้นย่อมมีราคาสูงกว่าที่ดินที่อยู่ในเขตชุมชนเล็กกว่า  

 สภาพทําเลที่ตั้งของที่ดิน โดยพิจารณาคํานึงถึงสภาพถนน สภาพแหล่งน้ํา หรือคลองส่งน้ํา ของกรม 
ชลประทาน  

 การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น ที่ดินที่ได้ใช้ในการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์หรือโรงเรือนอ่ืนๆ ประกอบ 

เป็นต้น  

 มีสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ที่ดินในเขตท่ีมีถนนผ่าน มีทางระบายน้ํา  

ประปา ไฟฟูา และโทรศัพท์ผ่าน เป็นต้น     

 

 

    



 

o การแบ่งหน่วยท่ีดินโดยใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

สําหรับเทศบาลทุกแห่งและเมืองพัทยา ปัจจุบันได้มีการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแล้ว ดังนั้น 

หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดราคาปานกลางที่ดิน มีหลักสําคัญดังนี้  

ให้พิจารณากําหนดหน่วยราคาปานกลางที่ดินทีละตําบลในเขตเป็นหลัก  

 ให้เทศบาลทุกแห่งและเมืองพัทยาใช้แผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นแนวทางในการพิจารณาแบ่ง 

หน่วยที่ดิน เพราะสามารถแสดงรูปรางขอบเขตของแปลงที่ดิน อาคาร โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้อย่าง 
ชัดเจน สะดวกสําหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาความหนาแน่นของชุมชนและอาคารต่างๆ ซึ่งพอจะคาดการ 
ได้ว่าเขตซึ่งมีความหนาแน่นของ อาคาร  โรงเรือน  และ สิ่งปลูกสร้างหนาแน่นย่อมน่าจะเป็นเขตที่เป็นย่าน 
ชุมชน ย่านการค้า และมีราคาท่ีดินสูงกว่าเขตอ่ืนที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า นอกจากนี้ยังสามารถ 

เปรียบเทียบลักษณะของพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนพอที่จะประมาณโดยละเอียดได้ว่าในบริเวณใดควรเป็นหน่วย                                                    

ราคาปานกลางที่ดินเดียวกัน เพราะมีราคาที่ดินใกล้เคียงและบริเวณใดควรเป็นหน่วยราคาปานกลางที่ดินอีก 

หน่วยหนึ่งเพราะมีราคาท่ีดินต่างกัน การก าหนดราคาปานกลางของที่ดิน  

เป็นการกําหนดขอบเขตท่ีดินที่น่าจะมีราคาใกล้เคียงกัน ดังนั้นที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในหน่วยเดียวกันจะมีราคา 
ปานกลางที่ดินราคาเดียวกัน ซึ่งการกําหนดราคาปานกลางที่ดินในแต่ละหน่วยราคาปานกลางที่ดินนั้น 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 13 ได้กําหนดให้ดําเนินการโดย  

ให้นําเอาราคาท่ีดินในหน่วยที่จะทําการตีราคา ซึ่งซื้อขายกันโดยสุจริตครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าสามรายในระย 
เวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันตีราคา มาคํานวณถัวเฉลี่ยเป็นราคาปานกลาง โดยมิให้คํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูก 
สร้าง หรือสิ่งเพาะปลูกเข้าด้วย  

ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขายที่ดินในหน่วยใด ให้นําเอาราคาปานกลางที่คํานวณตามวิธีข้างต้นของที่ดินในหน่วย 
ใกล้เคียงที่มีสภาพและทําเลที่ดินคล้ายคลึงกันมาเป็นราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นได้  

ถ้าไม่อาจตีราคาปานกลาง ให้กําหนดราคาปานกลางของที่ดินโดยถือเกณฑ์อย่างอ่ืนอันอาจแสดงราคาตลาด 

ของที่ดินโดยเฉลี่ยได้  

  

 

 



 

การสืบหาราคาปานกลางของที่ดิน  

ก่อนเริ่มการตีราคาปานกลางของที่ดิน 3 เดือน ให้นายอําเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดสุขาภิบาล และปลัดเมือง 
พัทยา เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และสืบหาราคาที่ดินที่มีการซื้อขายที่ดินโดย 
สุจริตในช่วงเวลานั้นในเขตตําบล เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการตีราคาปานกลางของที่ดิน  

ในการตีราคาปานกลางของที่ดินนั้น ให้สืบราคาที่ดินในหน่วยราคาปานกลางของที่ดินแบ่งไว้แต่ละหน่วยซึ่ง 
ซื้อขายกันโดยสุจริตครั้งสุดท้ายให้มากพอสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน 
ตีราคาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และราคาท่ีดินที่มีการซื้อขายกันเองโดยไม่อาจตรวจสอบได้ ตลอดจนจาการ 
ซื้อขายที่ดิน จากแหล่งอ่ืนที่อาจเชื่อถือได้ว่าเป็นราคาท่ีดินที่มีการซื้อขายกันจริงมาคํานวณถัวเฉลี่ยเป็นราคา 
ปานกลาง ทั้งนี้โดยมิให้นําราคาโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกมาคํานวณด้วย  

    

การพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดิน  

ข้อพิจารณาสําหรับคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่จะต้องปฏิบัติ คือ  

 คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน จะประชุมพิจารณาตีราคาปานกลางในทุกหน่วยโดย 
คณะกรรมการอาจจะออกไปประชุมพิจารณาตรวจสอบด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเที่ยงธรรมมากที่สุด 
สําหรับระยะเวลาดําเนินการควรเป็นประมาณกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีสุดท้าย ที่จะ 
ครบรอบการตีราคาปานกลาง  

 การยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดิน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วคณะกรรมการไม่จําเป็นต้องรอให้การพิจารณาตี 
ราคาแล้วเสร็จ ทุกหน่วยควรทยอยยื่นรายงานการตีราคาปานกลางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาได้เวียนจน 
ครบทุกหน่วย กําหนดการปฏิบัติขั้นนี้ให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายใน 1 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการ 
พิจารณาตีราคาหน่วยสุดท้ายเสร็จ  

 คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน จะยื่นรายงานตีราคาปานกลางของที่ดินภายในเดือนตุลาคม 

ของปีสุดท้ายที่จะตครอบครองตีราคาปานกลาง (ทางปฏิบัติควรตีราคาปานกลางให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
พฤษภาคม)  

ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินภายใน 30  วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจาก 

คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน  



 

  

อนึ่งถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางของที่ดิน เจ้าของที่ดินมีสิทธิ์อุทธรณ์การตีราคาปาน 
กลางของที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน (ม.20) 
โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบ ภ.บ.ท.12 สําหรับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวให้ใช้สําหรับปีที่เป็นประเด็นแห่งการ 
อุทธรณ์เป็นต้นไป จนถึงปีสุดท้ายของรอบระยะเวลาสี่ปีที่จะทําการตีราคาใหม่ นอกจากนั้นภายหลังการตี 
ราคาปานกลางของที่ดินตามที่กล่าวมาแล้ว ถ้ามีเหตุผลแสดงว่าราคาที่ดินในหน่วยใดได้เปลี่ยนแปลงไปมาก 
และผู้ว่าราชการจังหวัด จะสั่งให้กรรมการทําการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นเสียใหม่ได้ 
(ม.17) และราคาปานกลางที่พิจารณาใหม่ให้ใช้สําหรับปีที่ถัดจากปีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ 

จนถึงปีสุดท้ายของรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น  

   



 

                                                 

การส ารวจที่ดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องที่  

การสํารวจที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ทราบว่าที่ดินรายใด แปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสีย 
ภาษีบํารุงท้องที่ รวมทั้งการสํารวจรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินแปลง 

นั้น  

เจ้าพนักงานส ารวจ  

ในเขตเทศบาล เจ้าพนักงานสํารวจถ้าเทศบาลเห็นว่าไม่มีความจําเป็นจะไม่แต่งตั้งก็ได้ เพราะในเขตเทศบาล 

นั้น พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ม.24 กําหนดให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  

(ภ.บ.ท.5) เอง  

นอกเขตเทศบาล เจ้าพนักงานสํารวจควรแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน กํานันและปลัดอําเภอ โดยแยกหน้าที่รับผิดชอบ 

ดังนี้   

(1) ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ทําการสํารวจที่ดินที่อยู่ในเขตหมู่บ้านของตน แล้วยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทน 

เจ้าของที่ดิน  

(2) กํานัน โดยปกติมีหน้าที่สํารวจที่ดินที่อยู่ในเขตหมู่บ้านของตนในฐานะผู้ใหญ่บ้าน แล้วยื่นแบบแสดง 
รายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน แต่ถ้าหากหมู่บ้านใดในตําบลนั้นตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่าง หรือผู้ใหญ่บ้านไม่ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กํานันเป็นผู้ทําการแทน  

(3) ปลัดอําเภอ มีหน้าที่ทําการสํารวจที่ดินที่อยู่ในเขตอําเภอนั้น แล้วยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของ 
ที่ดินได้โดยให้นายอําเภอเป็นผู้พิจารณามอบหมายเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น เมื่อเห็นว่ากํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

  

มาตรา 9 กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสํารวจสําหรับในเขตเทศบาล  

นอกเหนือจากนั้นให้นายอําเภอท้องที่เป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานสํารวจ  

การที่กฎหมายกําหนดให้เจ้าพนักงานสํารวจ มีอํานาจหน้าที่ทําการสํารวจ ที่ดินที่อยู่นอกเขตเทศบาล และ 
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน ตามมาตรา 24 วรรค 2 เพ่ือเป็นการช่วยเหลืออํานวยความ 



 

สะดวกแก่เจ้าของที่ดิน โดยที่ดินที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีเป็นจํานวนมาก บริเวณกว้างขวางห่างไกล การ 
คมนาคมไม่สะดวก ถ้าจะให้เจ้าของที่ดินต้องมายื่นแบบแสดงรายการที่ดินด้วยตนเองอาจไม่บังเกิดผลดีแก่ 
การเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ฉะนั้นจึงทําให้จังหวัดกําหนดให้เจ้าพนักงานสํารวจทําการสํารวจและยื่นแบบแสดง 
รายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดินแทนเจ้าของที่ดินตามแบบ ภ.บ.ท.3 โดยผูว้่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามอาศัย 

อํานาจตามมาตรา 24   

วิธีการส ารวจและอ านาจของเจ้าพนักงานส ารวจ  

• กําหนดวัน เวลา ที่ทําการสํารวจ แล้วประกาศให้เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนได้ทราบและมาชี้เขตพร้อมกับแจ้ง 
จํานวนเนื้อที่  

• ประกาศกําหนดวัน เวลา ที่ทําการสํารวจ ให้ทําแบบ ภ.บ.ท.4 ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการกํานันหรือ 
ผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ (มาตรา 28)   

• เมื่อถึงกําหนดนัดให้เจ้าพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามรายการในแบบ ภ.บ.ท.5   

• ถ้าเจ้าของที่ดินหรือผู้แทนไม่มาชี้เขต ไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ชี้เขตหรือแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินขาดจํานวนจริง 
หรือไม่ให้ความสะดวก 
เจ้าพนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ท่ีเกี่ยวข้องในระหวางเวลาพระ 
อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการเพ่ือทําการสํารวจตามที่เห็นว่าถูกต้อง  

• ให้เจ้าพนักงานสํารวจทําการสํารวจที่ดินในเขตรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
(ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมินแทนเจ้าของที่ดินภายในเดือนมิถุนายนของปีสุดท้ายแห่งรอบการตีราคา 

ปานกลางของที่ดิน  

• เมื่อได้รับแจ้งว่าที่ดินอยู่ในเขตอํานาจทําการสํารวจของตน หรือมีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ 
จํานวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงไป หรือเจ้าของที่ดินได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ทําให้ 
การลดหย่อนตามมาตรา 22เปลี่ยนแปลงไป หรือทําให้อัตราภาษีเปลี่ยนแปลงไป เจ้าพนักงานสํารวจต้องยื่น 
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5, ภ.บ.ท.8 หรือ ภ.บ.ท.8ก. แล้วแต่กรณี) ต่อเจ้าพนักงานประเมินแทน 

เจ้าของที่ดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน (มาตรา 31 และมาตรา 32)   

 

 



 

ที่ดินที่ต้องส ารวจเพื่อจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่  

• ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรวมทั้งท่ีดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของ 

เอกชน แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว  

คําว่า “ที่ดิน” หมายความถึง พื้นที่ดินและให้ความหมายถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย  

• ที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ แต่นําไปจัดหา 
ผลประโยชน์ เช่น ที่ดินราชพัสดุนําไปให้เช่า ปุาสงวนแห่งชาติ ที่อธิบดีกรมปุาไม่ได้อนุมัติ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุญาตให้บุคคลเข้าไปทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยชั่วคราวเป็นต้น   

  

• ที่ดินของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ในกิจการราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะ แต่นําไปจัดหา 
ผลประโยชน์ เช่น ที่ดินของส่วนราชการท้องถิ่นยอมให้เอกชนเช่าทํามาหากินปลูกที่อาศัยหรือปลูกร้านค้า 
ขายแล้วเรียกเก็บค่าเช่า ให้ทําการสํารวจเพื่อจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ เป็นต้น   

• ที่ดินใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบ  

(1) ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ (หรือศาลเจ้าแต่นําไปจัดหาผลประโยชน์)  

(2) ที่ดินใช้เป็นหัวไร่ปลายนาที่มีเนื้อท่ีไม่เกิน 1,000 ไร่ นี้ ทางราชการจะปิดให้ราษฎรเข้าจับจองแต่ยังไม่ 

เปิดให้เข้าจับจอง และราษฎรได้เข้าไปทําประโยชน์ก่อน (3) ที่ดินที่เช่าช่วงไปทําเหมืองแร่เป็นผู้เสียภาษ ี

ที่ดินที่ไม่ต้องส ารวจเพื่อจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่  

• ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

• ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิได้หา 
ผลประโยชน์ เช่น ถนนหลวง ที่ดินที่ใช้ตั้งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ   

• ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะ โดยมิได้หาผลประโยชน์ 
เช่น ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของศาลาเทศบาลที่ทําการสุขาภิบาล เป็นต้น  

• ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ ที่ดินตั้งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ 
หรือโรงเรียนของรัฐ เป็นต้น ทั้งนี้แม้ที่ดินนั้นจะเป็นที่ดินเอกชนก็ตาม  



 

• ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศานกิจศาสนา 
ใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา 
ที่ตั้งสุเหร่าในศาสนาอิสลาม หรือที่ตั้งโบสถ์ ไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ แต่ถ้าท่ีดินนั้นมีการใช้ประโยชน์ เช่น 

เป็นที่จอดรถ โดยเก็บค่าจอด ที่ดินนี้ย่อมไม่ได้รับการยกเว้น  

• ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นสุสาน หรือฌาปน 
สถานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบแทน จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่ ดังนั้นสุสานที่ญาติของ 
ตนตายต้องเสียเงินคืนที่ดินฝังศพ จึงไม่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี   



 

• ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟูา หรือการท่าเรือของรัฐ หรือที่ใช้เป็นสนามบินของรัฐ ได้แก่ 
ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟูาฝุายผลิต การ 
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย   

• ที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยู่แล้ว  

• ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดิน ยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของ 

ที่ดินมิใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น  

• ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทําการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือองค์การ 
ระหว่างประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง  

• ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ ให้เป็นไปหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน  

• ที่ดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เช่น ที่ดินใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชน์ตอบ 

แทน อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ได้เฉพาะที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  

o   
o ประกาศให้เจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องที่  

เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่หรือพนักงานสํารวจ ยื่นแบบแสงดรายการที่ดินเพื่อเสีย 
ภาษีบํารุงท้องที่ต่อพนักงานประเมินโดยยื่น ณ สํานักงานเทศบาลที่ที่ดินแปลงนั้นต้องอยู่ในเขตหรือ 
ยื่น ณ สถานที่อ่ืนที่นายกเทศมนตรีกําหนด สําหรับที่ดินที่อยู่นอกเขตเทศบาล ให้ยื่น ณ ที่ว่าการ 
อําเภอที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในเขตหรือยื่น ณ สถานที่อ่ืนที่นายอําเภอกําหนด ทั้งนี้ให้ยื่นภายใน 
เดือนมกราคม ของปีแรกทีม่มีการตีราคาปานกลางที่ดินแบบแสดงรายการที่ดินที่ได้ยื่นไว้ให้ใช้ได้ทุก 
ปีในระยะเวลา 4 ปี มีข้อสังเกตที่เจ้าหน้าที่ผู้รับแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องที่ต้องยึดถือ 
เป็นแนวทางปฏิบัติ คือ    เจ้าของที่ดิน 
ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงตาม แบบ ภ.บ.ท.5 
โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สํานักงานเทศบาลกรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางที่ดินซึ่งแบบดังกล่าวให้ใช้ได้ทุกปีในรอบ 
ระยะเวลาสิ้นปีนั้น  

 ในกรณีที่ดินอยู่นอกเขตเทศบาล เจ้าพนักงานสํารวจจะทําการสํารวจแล้วยื่นแบบแสดง 

รายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดินเป็นรายแปลงที่ทําการสํารวจทุกช่วง 4 ปี โดยพนักงานสํารวจจะต้อง 

จัดทําหนังสือนําส่งแบบแสดงรายการที่ดิน ตามแบบ ภ.บ.ท.6   

   



 

ถ้าบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตาย เป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย 
เรื่องสาบสูญ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาท 
ผู้รับมอบอํานาจ ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์หรือผู้จัดการทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี มี 

หน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (มาตรา 25)  

 ถ้าเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืนของนิติบุคคลนั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง 

รายการที่ดิน (มาตรา 26)  

 ถ้าบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วม ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการยื่น 

แบบแสดงรายการที่ดิน (มาตรา 27)   

 กรณีท่ีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจํานวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงไป เจ้าของที่ดินนั้น 
ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดิน 
ขึ้นใหม่ หรือนับแต่วันที่จํานวนเนื้อที่ดินข้ึนใหม่ หรือนับแต่วันที่จํานวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงไป 
กรณีท่ีดินอยู่นอกเขตเทศบาลให้เจ้าของที่ดินแจ้งต่อเจ้าพนักงานสํารวจภายในเวลาเช่นเดียวกัน เพ่ือ 
เจ้าพนักงานสํารวจจะยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน (มาตรา 31)  

 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน อันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงไป  

หรือมีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไปเจ้าของที่ดินต้องแจ้งการ 
เปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือนับตั้งแต่ 
วันที่มีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่เปลี่ยนแปลง กรณีท่ีดินอยู่นอกเขตเทศบาลให้เจ้าของ 
ที่ดินแจ้งต่อเจ้าพนักงานสํารวจภายในกําหนดระยะเวลาเช่นเดียวกัน เพ่ือเจ้าพนักงานสํารวจจะได้ 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของ 
ที่ดิน (มาตรา 32)   

o การประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  

การประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ คือ การที่เจ้าพนักงานประเมินดําเนินการคํานวณภาษีบํารุงท้องที่ของ 
ที่ดิน แต่ละแปลงว่าจะต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ปีละเท่าใด โดยอาศัยข้อมูลจากแบบแสดงรายการ 

ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ที่เจ้าของที่ดินหรือเจ้าพนักงานสํารวจยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินเป็นเกณฑ์คํานวณ  

 



 

• การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน  

(1) ในเขตเทศบาล นายกเทศมนตรีจะพิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานตําแหน่งใดฏ้แล้วแต่จะ 

เห็นสมควร  

  

(2) นอกเขตเทศบาล นายอําเภอควรพิจารณาแต่งตั้งจากปลัดอําเภอ การแต่งตั้งไม่ต้องระบุชื่อ 
โดย ระบุตําแหน่งปลัดอําเภอไว้กว้างๆ เพื่อสะดวกในการช่วยกันปฏิบัติงาน 
ส่วนจะให้ปลัดอําเภอผู้ใดที่มี 
ความเหมาะสมเป็นหัวหน้าดูแลรับผิดชอบงานนี้ก็มอบหมายกันอีกส่วนหนึ่ง  

• การปฏิบัติงานของพนักงานประเมิน  

เจ้าพนักงานประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้  

(1) เมื่ออําเภอและเทศบาลได้ดําเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินแล้ว ขอให้ประชุม แนะนํา 
ชี้แจงอํานาจหน้าที่ให้แจ่มแจ้งเพ่ือปูองกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

(2) เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้รับแบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือเสียภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) 
จาก เจ้าของที่ดินหรือเจ้าพนักงานสํารวจแล้ว ให้ทําการตรวจสอบความถูกต้อง  

(3) ดําเนินการคํานวณภาษีบํารุงท้องที่ การคิดเนื้อที่ดินเพ่ือประเมินภาษี กรณีท่ีมีการลดหย่อน 
ยกเว้น หรือลดภาษีบํารุงท้องที่จะต้องหักที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่หรือที่ได้รับลดหย่อนออก 
ก่อน เหลือเนื้อที่เท่าใดจึงให้นํามาคํานวณภาษี ในการคํานวณภาษีก็จะต้องพิจารณาว่าที่ดินใช้ทํา 
ประโยชน์อะไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะต้องผ่อนผันอัตราภาษีหรือเพ่ิมอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบํารุง 
ท้องที่ท้าย พ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้องที่จะกล่าวในรายละเอียดต่อไป  

(4) ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ 
สําหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดินหรือของปีที่มี การตีราคาปานกลางใหม่ พ.ร.บ. 
ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 33 กําหนดให้เจ้าพนักงาน 
ประเมินแจ้งการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรก หลังจากการตีราคาปานกลางของที่ดิน แต่ในทาง 
ปฏิบัติเจ้าพนักงานประเมินควรดําเนินการคํานวณค่าภาษี และแจ้งการประเมินระหว่างเดือน 
มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของปีสุดท้าย แห่งรอบการตีราคาปานกลางของที่ดินตามวิธีการดังต่อไปนี้  

(5) ในกรณีที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลที่ไม่มีกํานัน 
ให้เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการ ประเมินเป็นหนังสือ (ภ.ท.บ.9) ไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่  



 

(6) ในกรณีที่ดินอยู่นอกเขตเทศบาลที่มีกํานัน (รวมเทศบาลด้วย) ให้เจ้าพนักงานประเมินปิด 
ประกาศแจ้งการประเมิน (ภ.ท.บ.10) ไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอ ที่ว่าการกํานัน และที่ว่าการผู้ใหญ่บ้าน  

  

การปฏิบัติงานของพนักงานประเมิน  

คัดลอกรายการในแบบ (ภ.ท.บ.5) ลงในแบบ ภ.ท.บ.6 (แบบทะเบียนที่ดิน) ให้แล้วเสร็จในเดือน 
ธันวาคมของปีสุดท้ายแห่งรอบการตีราคาปานกลางของที่ดิน เพ่ือสามารถใช้ดําเนินการจัดเก็บภาษี 
ได้ทันในปีแรกของรอบการตีราคาปานกลางใหม่  
การค านวณภาษีบ ารุงท้องที่ มีหลักเกณฑ์ดังนี้  

• ที่ดินซึ่งอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่แปลงที่จะคํานวณภาษีนั้นอยู่ในหน่วยที่ดินใดมีรา
คาปาน กลางที่ดินไร่ละเท่าใด ที่ดินดังกล่าวจะได้รับการลดหย่อน ยกเว้นหรือลดภาษีอย่างไรหรือไม่ 
โดยเจ้า พนักงานประเมินจะต้องหักจํานวนที่ดินที่ได้รับการลดหย่อน 
หรือยกเว้นภาษีออกเสียก่อนเหลือเนื้อ 
ที่เท่าใดให้คํานวณภาษีตามอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องที่  

  

เนื้อท่ีดินเพ่ือคํานวณภาษี = เนื้อท่ีดินที่ถือครอง - เนื้อท่ีเกณฑ์ลดหย่อน  

  

• ทําเนื้อที่ดินเพื่อคํานวณภาษีดังกล่าวให้เป็นหน่วยไร่ 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคํานวณภาษี เนื่องจากอัตราภาษีท้าย พ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 
2508 คิดเป็นอัตราต่อไร่แล้วการคํานวณ เนื้อที่ดินเพ่ือคํานวณภาษีเป็นไร่  

• ตรวจสอบดูว่าราคาปานกลางของที่ดินที่จะคํานวณภาษีนั้นราคาเท่าใด 
โดยตรวจสอบที่ตั้งของ แปลงที่ดินว่าตั้งอยู่บริเวณใด ถนนใด 
และตั้งอยู่ในหน่วยราคาปานกลางที่ดินที่มีราคาปานกลางของ ที่ดินเท่าใด 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบในแบบประกาศราคาปานกลางของที่ดิน (ภ.ท.บ.1) ที่ได้ ประกาศไว้ 
หลังจากได้ราคาปานกลางที่ดินของที่ดินที่จะคํานวณภาษีแล้ว เจ้าหน้าที่จะหาอัตราภาษี 
ต่อไร่ของที่ดินแปลงนั้นโดยดูจากตารางอัตราภาษีท้ายพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
ซึ่งมีอัตรากําหนดไว้จํานวน 34 ชั้น  ตามอัตราของราคาปานกลางเกินไร่ละ 30,000 บาท โดย 

กําหนดวิธีการคํานวณอัตราภาษีกรณีดังกล่าวไว้ดังนี้  



 

(1) สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาท แรก ให้เสียภาษี  70 บาท  

(2) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินส่วนที่เกิน 30,000 บาท ให้เสียทุกๆ 10,000 บาท ต่อ 25 บาท 
เศษของ 10,000 บาท ถ้าถึง 5,000 บาท ให้ถือเป็น 10,000 บาท ถ้าไม่ถึง 5,000 บาท ให้ปัดทิ้ง 
ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่อาจจะคิดอัตราภาษีต่อไร่ สําหรับที่ดินที่มีราคาปานกลางของที่ดิน 
เกินไร่ละ 30,000 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  

ภาษีท่ีต้องเสีย = เนื้อที่ดินเพ่ือคํานวณภาษี (ไร่) * อัตราภาษีต่อไร่  

  

   

  

การลดหย่อน ยกเว้น หรือลดภาษีบ ารุงท้องที่  

• การลดหย่อนเนื้อที่ดิน  

พ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 กําหนดให้มีการลดหย่อนที่ดินบางส่วนออกจากจํานวนที่ดินที่ 

ต้องเสียภาษีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

(1) ที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได้  

(2) ที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให้ลดหน่อยได้ไม่เกิน 1 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 200 

ตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ  

(3) ที่ดินในเขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100 
ตารางวา แต่จะน้อยกว่า 50 ตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ (4) 
ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครให้แบ่งท้องที่ออกเป็น 3 ลักษณะและให้ลดหย่อนได้ดังต่อไปนี้  

      ท้องที่ท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100 ตารางวา แต่จะน้อยกว่า 50 ตาราง วา 

ไมไ่ด้  

       ท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ไร่ แต่จะน้อย200 ตารางวา 

ไม่ได้  

      ในท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได้  



 

ทั้งนี้ตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และในเขตกรุงเทพมหานครท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่มี 
ชุมชนหนาแน่นมาก ชุมชนหนาแน่นปานกลางและท้องที่ชนบทให้เป็นไปตามที่กําหนดใน 

กฎกระทรวง (มาตรา 22)  

สําหรับที่ดินที่จะลดหย่อนเนื้อที่ดินได้นั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  

(ก) บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของ 
ตนเอง หรือใช้ประกอบกสิกรรมของตนเองและต้องมีที่ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน  

(ข) ถ้าเป็นที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง และใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้า หรือให้เช่าไม่ได้รับการ 
ลดหย่อนสําหรับส่วนของที่ดินของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่า  

(ค) ในกรณีบุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนร่วมกันตาม 

หลักเกณฑ์ข้างบน  



 

  

(ง) การลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ได้รับการลดหย่อนสําหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัด 

หนึ่งแต่จังหวัดเดียว ถ้าใช้สิทธิ์หักลดหย่อนในจังหวัดหนึ่งแล้วก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนในจังหวัดอ่ืนอีกไม่ได้  

• การยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่  

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 กําหนดให้ยกเว้นหรือลดภาษีสําหรับที่ดินบางประเภท 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

(1) ที่ดินใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปีที่ล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ 
หรือเพาะปลูกไม่ได้  

(2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือการที่เพาะปลูกไม่ได้มีสาเหตุจากภัยพิบัติอันเป็นวิสัยที่จะปูองกันได้  

(3) ความเสียหายหรือการที่เพาะปลูกไม่ได้ จะต้องเกิดข้ึนทั่วไปไม่ใช่เป็นการเฉพาะราย  

(4) หากที่ดินท่ีอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้น หรือลดภาษีบํารุงท้องที่สามารถเพาะปลูกพืชผลอย่างอ่ืน 

หรืออย่างเดียวกันได้อีกในรอบปีเดียวกัน และสามารถจัดเก็บผลประโยชน์  

  

• การลดอัตราภาษี  

พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ได้บัญญัติให้มีการลดอัตราภาษีเป็น 2 กรณีคือ  

(1) ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบ 

กสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอยางสูงไม่เกินไร่ละ 5 บาท  

(2) ที่ดินที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสีย เพ่ิมข้ึนอีก 1 เท่า 

ที่ดินตามข้อนี้แยกออกได้เป็น 2 กรณี  

ที่ดินที่ท้ิงไว้ว่างเปล่า แม้จะเคยทําประโยชน์มาก่อนแต่ถ้าไม่ได้ใช้ทําประโยชน์อีกเลยเป็นเวลานาน 
ให้ถือว่าเป็นที่ดินว่างเปล่า  



 

ที่ดินที่ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดิน จะต้องพิจารณาตามสภาพข้อเท็จจริง 
ประกอบด้วย เช่น มีที่ดิน 5 ไร่ ปลูกกล้วย หรือต้นมะพร้าวไว้ไร่ละ 2-3 ต้น ซึ่งตามปกติแล้วใน 

ท้องถิ่นนั้นปลูกกันไร่ละ 40 ต้น อย่างนี้เป็นต้น  

   

  

อ านาจของเจ้าพนักงานประเมิน  

ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจดังนี้  

• เข้าไปในที่ดิน หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุง 
ท้องที่ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการเพ่ือสอบถามบุคคลใดๆ หรือ 
ตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรอืเอกสาร หรือยึดอายัดบัญชี หรือเอกสาร เพ่ือทราบว่าผู้มีหน้าที่เสีย 

ภาษีบํารุงท้องที่ได้ปฏิบัติการถูกต้องตาม พ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508  

• มีหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่หรือบุคคล ซึ่งเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือส่งบัญช ี

เอกสารมาตรวจสอบ  

• เมื่อปรากฏว่าเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
(ภ.บ.ท.5) ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจแจ้งการประเมนย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่เจ้า 

พนักงานประเมินได้ทราบว่าเจ้าของที่ดินยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (มาตรา 48)  

• กรณีเจ้าของที่ดินอุทธรณ์การประเมินภาษีบํารุงท้องที่ 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ เจ้าพนักงานประเมิน 
และเจ้าพนักงานประเมินเสนออุทธรณ์นั้นตามลําดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  

o การแจ้งประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี  

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการประเมิน และคํานวณค่าภาษีบํารุงท้องที่เรียบร้อยแล้วจะแจ้งการ 
ประเมินให้เจ้าของที่ดินหรือเรียกว่า “ผู้รับประเมิน” ทราบ โดยปกติการประเมินนั้นจะประเมินจะ 
สําหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดินแล้วให้ใช้เป็นการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ สําหรับใน 
ปีต่อไปจนครบระยะเวลา 4 ปี และจะต้องแจ้งการประเมินให้ผู้รับประเมินทราบในเดือนมีนาคม 

ของปีแรกหลังจากการตีราคาปานกลางที่ดิน โดยมีวิธีการดังนี้  



 
 ในเขตเทศบาล หรือนอกเขตเทศบาลที่ไม่มีกํานันให้แจ้งการประเมินเป็นหนังสือตามแบบ ภ.บ.ท.9 
ไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ โดยส่งแบบ ภ.บ.ท.9 ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 12 พ.ร.บ. ภาษี 
บํารุงท้องที่ พ.ศ.2508  

 สําหรับนอกเขตเทศบาลที่มีกํานัน ให้ปิดประกาศการประเมินตามแบบ ภ.บ.ท.10 ไว้ ณ ที่ว่า 

การอําเภอ ที่ทําการกํานันและท่ีทําการผู้ใหญ่บ้าน  

การแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่นี้ จําเป็นต้องให้เจ้าพนักงานประเมินพยายามดําเนินการให้ 
เป็นไปตามที่กําหนดเวลาที่กล่าวนี้โดยเคร่งครัด เพราะกฎหมายระบุให้ผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่ต้อง 
ชําระภาษีในเดือนเมษายน ถ้าพ้นกําหนดนี้แล้วต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี ของเงินภาษีบํารุง 
ท้องที่ที่ต้องชําระอีกด้วย  

  

การช าระภาษีบ ารุงท้องที่  

o การชําระภาษีบํารุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องนําเงินมาชําระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการ 
เขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานเทศบาล หรือท่ีว่าการอําเภอหรือสถานที่อ่ืนที่ 
นายอําเภอหนทอนายกเทศมนตรีกําหนด ภายในเดือนเมษายนของทุกปี แต่ถ้าหากได้รับการแจ้ง 
ประเมินหลังเดือนมีนาคม ก็ให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนําเงินมาชําระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
แจ้งการประเมิน สําหรับการขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาชําระภาษีบํารุงท้องที่ตามมาตรา 30 มีข้อ 
น่าพิจารณาคือ  

 การขยายกําหนดเวลาชําระภาษีบํารุงท้องที่นั้น หมายถึงว่า ได้มีการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 

ตามกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว แต่ไม่อาจเก็บได้ทันภายในกําหนด จึงขยายเวลาจัดเก็บไป 

อีก  

 การเลื่อนกําหนดเวลาชําระภาษีบํารุงท้องที่นั้น หมายถึงว่า ไม่อาจจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ได้ 

ทันภายในเดือนเมษายนตามที่กฎหมายกําหนดไว้ จึงได้เลื่อนกําหนดเวลาจัดเก็บไปในเดือน 
พฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน   

 

 



 

o การขอรับภาษีบ ารุงท้องที่คืน  

ตามมาตรา 44 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 กําหนดให้ผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่โดยไม่ 

มีหน้าที่ต้องเสีย หรือกรณีซึ่งเสียภาษีเกินกว่าที่ควรต้องเสียให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน  

• การขอรับภาษีบ ารุงท้องที่คืน  

ให้ผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่ยื่นคําร้อง (ตามแบบคําร้องทั่วไป) พร้อมส่งเอกสารหลักฐานหรือคําชี้แจง 
ประกอบคําร้องดังนี้ คือ  

(1) ผู้อยู่ในเขตเทศบาลยื่นต่อนายกเทศมนตรี  

(2) ผู้อยู่นอกเขตเทศบาลยื่นต่อนายอําเภอท้องที่ที่ดินนั้นอยู่ • 

ระยะเวลาในการขอรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่คืน  

ผู้เสียภาษบีํารุงท้องที่จะขอรับเงินภาษีบํารุงท้องที่คืนได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ 
หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี  

• ผู้อ านาจอนุมัติสั่งคืนภาษี  



 

 

เมื่อผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่ได้ส่งคําร้องพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน หรือคําชี้แจงประกอบคําร้องแล้ว 
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้สั่งคืนภาษี คือ  

(1) นายกเทศมนตรี สําหรับผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่อยู่ในเขตเทศบาล  

(2) นายอําเภอ สําหรับผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่อยู่นอกเขตเทศบาล o 

การเร่งรัดจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีค้างช าระ  

เมื่อสิ้นกําหนดระยะเวลาชําระภาษีบํารุงท้องที่แล้ว ถ้าปรากฏว่ายังมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีรายใดยังมิได้ 
ชําระภาษีบํารุงท้องที่ให้เสร็จสิ้น ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดภาษีเร่งรัดภาษีค้าง 
ชําระดังกล่าวโดยดําเนินการดังนี้  

 ภายหลังพ้นกําหนดระยะเวลาชําระภาษีบํารุงท้องที่แล้ว ให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบผู้ 

ค้างชําระภาษีบํารุงท้องที่ จากทะเบียนที่ดิน (ภ.บ.ท.6) และออกหนังสือเตือน (ภ.บ.ท.14) แจ้งไป 
ยังบุคคลดังกล่าวให้มาชําระภาษีให้เสร็จสิ้นไปสําหรับนอกเขตเทศบาล ให้เจ้าพนักงานประเมินคัด 
รายชื่อผู้ค้างชําระภาษีบํารุงท้องที่แยกเป็นรายหมู่บ้านนําเสนอนายอําเภอ เพ่ือมอบให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละท้องที่นําไปเร่งรัด ตักเตือนให้ผู้ค้างชําระภาษีนําเงินไปชําระให้เสร็จสิ้นภายใน 
กําหนดเวลาอันควร และให้เจ้าพนักงานประเมินออกหนังสือเตือน (ภ.บ.ท.14) ไปยังผู้ค้างชําระ 
โดยตรง ในทางปฏิบัติการออกหนังสือเตือน (ภ.บ.ท.14) ควรดําเนินการครั้งที่ 1 ภายใน 1 เดือน 

นับแต่วันที่เป็นภาษีค้างชําระและการดําเนินการครั้งที่ 2 ภายใน 1 เดือน นับแต่ได้ดําเนินการครั้งท่ี  

1 เรียบร้อยแล้ว  

 หากเจ้าของที่ดินผู้ค้างชําระภาษีบํารุงท้องที่ ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น  

นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี หรือปลัดเมืองพัทยา สามารถใช้อํานาจตามความใน พ.ร.บ.ภาษี 
บํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 40(1) และ (2) ต่อไป กล่าวคือ  

(1) มีหนังสือเรียกเจ้าของที่ดินหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือส่งบัญชีหรือเอกสารมา 
ตรวจสอบ  

(2) สั่งให้เจ้าของที่ดินหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 
ปฏิบัติการเท่าท่ีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษี บํารุงท้องที่ค้างชําระ 
ถ้าเจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เก่ียวข้องไม่ยอมปฏิบัติการตาม (1) หรือ (2) ให้ นายอําเภอ 



 

หรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ท่ีเกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษี 
บํารุงท้องที่ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการเพ่ือสอบถามบุคคลใดๆ 
หรือตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี  หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร หากดําเนินการแล้วผู้ -

35-  

ที่ค้างชําระภาษีบํารุงท้องที่ที่ยังไม่ชําระภาษีค้างชําระ ก็จําเป็นต้องดําเนินการยึด อายัด และขาย 
ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระเพ่ือนําเงินมาชําระภาษี อันเป็นมาตรการสุดท้ายในการเรียกเก็บ 
ภาษีบํารุงท้องที่โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 41 แห่งพ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 

ต่อไป  

o การอุทธรณ์ภาษีบ ารุงท้องท่ี  

 เมื่อเจ้าของที่ดินผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ 
ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วนัที่ได้รับแจ้งการประเมินเมื่อเจ้าพนักงาน 
ประเมินได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามลําดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด การอุทธรณ์ไม่ 
เป็นการทุเลาการเสียภาษีบํารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รอคําวินิจฉัย 
อุทธรณ์ หรือคําพิพากษาของศาลเพื่อการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือ 
เรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดง ผู้อุทธรณ์คนใด 
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกที่ออกตามมาตรานี้ หรือไม่ยอมให้ถ้อยคําโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ว่า 
ราชการจังหวัดยกอุทธรณ์นั้นเสีย  

 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาวินิจฉัยอุททธรณ์เป็นประการใดปแล้ว ให้แจ้งคําวินิจฉัย 

อุทธรณ์เป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานประเมิน ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ว่า 

ราชการจังหวัดยกอุทธรณ์ตามความในมาตรา 50 วรรคท้าย   

o บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีบ ารุงท้องที่  

 โทษทางแพ่ง คือ เจ้าของที่ดินต้องรับผิดชอบเสียเงินเพ่ิมนอกจากจํานวนเงินภาษีท่ีต้องเสีย 

ตามปกติ ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 
ของจํานวนเงินที่ ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ 



 

เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่พนักงาน 
ประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของจํานวนเงินที่ต้องการเสีย 
ภาษีบํารุงท้องที่  

(2) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้อง 
ทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้ เสียภาษีเงินเพ่ิมร้อยละ 10 
ของภาษีบํารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่เจ้าของที่ดินได้มาขอ 

แก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้อง ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน  

-36-  

(3) ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ ทําให้จํานวนเงินที่ต้องเสียภาษี 

น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของภาษีบํารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม  

(4) ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 

ต่อปีของจํานวนเงินที่ ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  โทษทางอาญา 

ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ 
ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอัน เป็นเท็จ 
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุง ท้องที่ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

(2) ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 

1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ  

(3) ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ในการสํารวจที่ดินเพื่อเร่งรัดภาษีบํ
ารุง ท้องที่ และในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

(4) ผู้ใดฝุาฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งคําสั่งตามอํานาจหน้าที่ในการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่ 
ในการ ประเมินภาษีบํารุงท้องที่ และในการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีบํารุงท้องที่ ในการ 
ประเมิน ภาษีบํารุงท้องที่ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

หรือทั้งจําท้ัง ปรับ  



 

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้านายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ 
ควรได้รับโทษถึงจําคุก ให้มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ 
ตามจํานวนที่นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายใน 30 วัน คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด ถ้า 
ผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลา 
ดังกล่าว ให้ดําเนินคดีต่อไป เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่ความผิดนั้นจะเกิดขึ้นในท้องที่ใด  

  

  

  

  

กองสวัสดกิารสังคม  

 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดงจะรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  

- รอบแรก  1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน   

- ในเดือน ธันวาคม ปิดรับลงทะเบียนเพื่อลงระบบ  

- รอบสอง 1 มกราคม-1 กันยายน   

- ในเดือน กันยายน ปิดรับละทะเบียนเพื่อลงข้อมูลในระบบ  

 เงินที่ได้รับเป็นอัตราขั้นบันได คือ   

    อายุ 60-69 ปี รับเดือนละ 600 บาท    

   อายุ 70-79 ปี รับเดือนละ 700 บาท    

   อายุ 80-89 ปี รับเดือนละ 800 บาท    

   อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท  

1. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจานตามทะเบียนบ้าน  

2. มีอายุ 60ปี บริบูรณ์ข้ึนไป(ในกรณีท่ีทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิดให้ถือว่าบุคลนั้นเกิดวันที่ 1 

มกราคมของปีนั้น)  



 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ 
เดียวกัน ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจัดให้ประจํา  

หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา 

จํานวน 1 ชุด  

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด  

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา  1 ชุด   

 

ยื่นขอขึ้นทะเบียนได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง  

ในวันเวลาราชการ     โทร.045960592  

การขึ้นทะเบียนผู้พิการ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ซึ่งรายใหม่ที่ยังไม่เคย 
ลงทะเบียนมาก่อน ในการลงทะเบียน องค์การบริหารส่วนตําบลจานรับลงทะเบียนทุกเดือน และจะได้รับเบี้ยในเดือน 

ถัดไป ผู้พิการจะได้รับเบี้ยความพิการ รายละ 800 บาท /เดือน   คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ  

1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตําบลหนองบัวดง และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ  

2. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  

3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปกระของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 4. มีสัญชาติไทย  

หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  

1. บัตรประจําตัวประชาชนคนพิการ/สมุดคนพิการ พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด  

2. ทะเบียนบ้านคนพิการพร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด  

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา  1 ชุด   

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคําขอแทนคนพิการ 
กรณีผู้พิการไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถทําหนังสือมอบอํานาจ 



 

ให้บุคคลอื่น(ผู้ที่ดูแลคนพิการ) ไปยื่นแทนได้ โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นแทน  

ยื่นขอขึ้นทะเบียนได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง 

ในวันเวลาราชการ     โทร.045-960592  

  

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สิทธิรับเบี้ยผู้ติดเชื่อเอดส์  

การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  

 1. ผู้ปุวยเอดส์หรือผู้รับมอบกรอกแบบคําขอฯและยื่นคํา ฯพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ เจ้าหน้าที่ 

(45 นาที/ราย)  

    เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียน  

          -ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลรัฐที่ระบุว่าปุวยเป็นโรคเอดส์ 1 ฉบับ  

- บัตรประชาชนพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  

- ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา (เฉพาะสําเนา หน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี) สําหรับ กรณีท่ีผู้ 

เงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ประสงค์ขอรับธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ  
- หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืน ดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ           - 
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนาของผู้มอบ 
อํานาจ(กรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินแทน) จํานวน 1 ฉบับ  

*เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงนามรับรองสําเนา  

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอก หลักฐาน/สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม(15 นาที/ราย)  

3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสภาพความเป็นอยู่(6 วัน/ราย)  

4. เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)ลงนาม(4 วัน/ราย)  

5. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยเอดส์   

ยื่นขอขึ้นทะเบียนได้ที่ : กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง 

ในวันเวลาราชการ     โทร.045-960592  

  

  



 

  

  

  

  

กองช่าง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ขั้นตอนการดําเนินการและหลักฐานที่ต้องเตรียมพร้อม  

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด  

• สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด  

• แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด  

• สําเนาโฉนดที่ดินที่จะทําการก่อสร้าง จํานวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)  

• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอํานาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ 

ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  

ในกรณีหลักฐานเฉพาะเรื่อง  

• หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)  

• หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)  

• หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)  

• หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว(กรณีที่อยู่ใน 

ข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)  

• รายการคาํนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)  

• แบบระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออ่ืน ๆ )  

• หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

• แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)  

• เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตําบลธัญบุรี จํานวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อ 

เติมหรือต่ออายุใบอนุญาต)  



 

ขั้นตอนในการด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  

• ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 

จํานวน 5 ชุด พร้อมกับคําขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และ 

วัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคํานวณ จํานวน 1 ชุด  

• เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและ 

รายการคํานวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้  

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  

• ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  

• ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  

• ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  

• ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท  

• ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท  

• ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท  

 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

 

 

 



 

  
  

  

  

  


