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                 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามมาตรา ๗ ไดกําหนดให “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต จะต
องจัดทําคูมือสําหรับประชาชน” โดยมีเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของ 
ประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลด
การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานของรัฐ เข
าใจและทราบแนวทางในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน สามารถจัดทําคูมือสําหรับประชาชนไดอยาง ถูกตอง
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับนี้  
                 เทศบาลตําบลดงแดง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  จึงไดจัดทํา “คู่มือบริการ
ประชาชน” ซึ่งมีทั้งหมด ๑๔ กระบวนงานการบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลตําบลดงแดง เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการบริการ ขั้นตอนการรับบริการติดต่อข้อราชการกับเทศบาลตําบลดงแดงในครั้ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 
                                                                         ผู้จัดทํา 
                                                                 เทศบาลตําบลดงแดง 
                                                             ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 



กระบวนงานที่ ๑ จัดเก็บภาษีบํารุงท้องที ่
กระบวนงานที่ ๒ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
กระบวนงานที่ ๓ จัดเก็บภาษีป้าย 
กระบวนงานที่ ๔ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
กระบวนงานที่ ๕  สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค 
กระบวนงานที่ ๖ การช่วยเหลือสาธารณภัย 
กระบวนงานที่ ๗ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
กระบวนงานที่ ๘ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
กระบวนงานที่ ๙ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
กระบวนงานที่ ๑๐ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร 
                 พ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตร.ซม. 
กระบวนงานที่ ๑๑ การขออนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
กระบวนงานท่ี ๑๒ รับแจ้งข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส 
กระบวนงานที่ ๑๓ ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
กระบวนงานที่ ๑๔ การข้ึนทะเบียนพาณิชย์ 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการยื่นคําร้องการใช้บริการของเทศบาลตําบลดงแดง 
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



กระบวนงานที่ ๑ 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
 
 

สรุป  กระบวนงานบริการ ๓  ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๕ นาที 
 
เอกสารที่จะต้องน ามายื่นประกอบการขอรับบริการ 
 
กรณีที่มาช าระปกติ 

๑. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 
กรณีการประเมินใหม่ 

๑. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๓. สําเนาเอกสารสิทธิ์ 
๔. สําเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน 

กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของท่ีดิน 
๑. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 
๒. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
๓. บัตรประจําตัวประชาชน 
๔. สําเนาเอกสารสิทธิ์ 

 
ความหมายของภาษีบ ารุงท้องที่มีดังนี้ 
             ภาษีบํารุงท้องที่ เป็นภาษี ที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตรา
ภาษีบํารุงท้องที่ที่ดินที่ต้องเสีย  ภาษีบํารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของ

ย่ืนเอกสาร 

(๑ นาที) 

ตรวจสอบเอกสาร 

(๒ นาที) 

ออกใบเสร็จ 

(๒ นาที) 



เอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่
เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
 
             ดังนั้นลักษณะของที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์ หรือไม่มี
เอกสารสิทธิ์เป็นที่ว่างเปล่าหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่หรือไม่ และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัย ให้
ผู้อ่ืนเช่า หรือใช้ประโยชน์เองก็ตามที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่นั้น นอกจากพ้ืนที่ที่ดินทั่ว ๆ ไปแล้ว ยัง
หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและแม่น้ําด้วย 
 
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
             ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี(ภ.บ.ท.5) ณ กองคลัง 
เทศบาลตําบลดงแดงทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ 
หรือจํานวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง ให้เจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบํารุง
ท้องที่สําหรับปีนั้นและชําระได้ไม่เกินวันที่ 30 เมษายนของทุกปี และรอบระยะเวลา 4 ปีให้ยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภบท.5) ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือน
มกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคา ปานกลางของที่ดินแบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในนั้น 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี บ ารุงท้องที่ 
                   ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ซึ่งมี กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเช่น ผู้เช่าที่ดิน
ของรัฐ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปีนั้น สถานที่ติดต่อ
เพ่ือเสีย ภาษีบํารุงท้องที่  ที่ดินในเขตเทศบาล ไปเสียที่สํานักงานเทศบาล  ที่ดินนอกเขตเทศบาล ไปเสียที่ที่ว่า
การอําเภอ  ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ไปเสียที่สํานักงานเขต 
 
ฐานภาษีและอัตราภาษี 
                  ฐานภาษีคือ ราคาปานกลางที่ดินที่คณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งได้
กําหนดขึ้น ปกติให้เสีย ภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติ ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรม
เฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้
เสียอย่างสูงไม่เกินไร่ละ ๕ บาท และท่ีดินที่ทิ้งไว้ว่าง เปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้
เสียเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเท่า 
 
 



ภาษีบ ารุงท้องท่ีลดหย่อนภาษีเงินได้ 
                  ที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือเขตสุขาภิบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน ๕ ไร่ แต่จะน้อยกว่า ๓ ไร่ ไม่ได้  
ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่า ไม่ได้รับการลดหย่อนสําหรับส่วนของ
ที่ดิน ที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือ
หลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบ
กสิกรรมของตนให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ ดังนี้  
              (ก) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนหนึ่งร้อยตารางวา  
              (ข) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนหนึ่งไร่  
              (ค) ในท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อนห้าไร่  
 
             ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติ ท้องที่ใดจะเป็นท้องที่ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง และใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อน
สําหรับส่วนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็น
เจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกันตามเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง การลดหย่อนตาม
หลักเกณฑ์ในมาตรานี้ ให้ได้รับการลดหย่อนสําหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่จังหวัดเดียว  
ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปีล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือทําการ
เพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุ อันพ้นวิสั ยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด (ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) มีอํานาจพิจารณายกเว้นหรือลดภาษีบํารุงท้องที่ให้ได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษีบํารุงทอ้งที่ได้เฉพาะที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนการยื่นเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
การยื่นแบบพิมพ์ 
                 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมกราคม ทุกๆ ๔ ปี หากไม่ยื่นภายในกําหนด 
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของภาษีที่ต้องชําระ ยื่นชําระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากไม่ยื่นชําระ
ภายในกําหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชําระ  
 
หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงและย่ืนเพื่อเสียภาษี  
หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนด หรือ น.ส.๓  
               -ใบเสร็จที่ชําระไว้ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)  
               -บัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน  



                  กรณีเจ้าของที่ดินไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ให้ทําหนังสือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน ไปดําเนินการ
แทนก็ได้  
โดยผู้แทนต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานดังกล่าวข้างต้นไปด้วย  
แบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.๕) 
 
บทก าหนดโทษ 
            (๑) ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็น
เท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท้องที่ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
            (๒) ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
            (๓) ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงาน ซึ่งปฏิบัติการตามคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้เข้าไปทําการสํารวจ
ที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดจํานวนเนื้อที่ที่ดินในการยื่นแบบแสดง รายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน 
หรือผู้ใดขัดขวาง นายอําเภอ หรือ นายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่ค้าง
ชําระ โดยกระทําการเพ่ือไม่ให้นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เก่ียวข้องแก่การ
จัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ภายหลังจากท่ีเจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เก่ียวข้องไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของ
นายอําเภอหรือนายกฯเพ่ือมาให้ถ้อยคํา หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ และในกรณีเจ้าของที่ดิน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ทําตามคําสั่งที่ให้ปฏิบัติการเท่าที่จําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่ค้าง
ชําระ หรือผู้ใดขัดขวาง เจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ท่ีเกี่ยวข้องแก่
การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในเวลากลางวันหรือเวลาทําการ เพื่อสอบถามบุคคล 
ตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร เพ่ือให้ทราบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุง
ท้องที่ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่  
ผู้ใดขัดขวางกรณีดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ  
             (๔) ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือเร่งรัดภาษีบํารุง
ท้องที่ค้างชําระ ซึ่งได้ให้เจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ 
หรือเจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบํารุง
ท้องที่หรือผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานประเมินที่มีหนังสือสั่งให้ผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ หรือบุคคล
ที่เก่ียวข้อง มาให้ถ้อยคําหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใดๆ ฝ่าฝืนคําสั่งของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีหนังสือเรียกเพ่ือมาให้ ถ้อยคําหรือส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงในการพิจารณา
อุทธรณ์ ผู้ใดฝ่าฝืนต่อคําสั่งกรณีดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ  



                (๕) ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้านายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณีเห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจําคุก ให้มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ
ตามจํานวนที่นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายในสามสิบวัน คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด  
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ดําเนินคดีต่อไป  
              หมายเหตุ   ในที่นี้นายอําเภอ หมายถึง ผู้อํานวยการเขต , นายกเทศมนตรี หมายถึง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๕๐ 
มาตรา ๖๙ 
 
 
 
ที่มา 
  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
: กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
: ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานที่ ๒ 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

แผนผังและข้ันตอนแลระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
 

 
 

สรุป กระบวนงานบริการ ๓ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๕ นาท ี
 

       เอกสารที่จะต้องน ามายื่นประกอบการขอรับบริการ 
๑. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๔. เอกสารสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์ 
๕.  

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
             ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โรงเรือน หมายความถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สํานักงาน 
บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต อาพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม หอพัก 
สนามม้า สนามมวย คลังสินค้า เรือนแพ ฯลฯ สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ หมายถึง สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ที่ก่อสร้างติดที่ดิน
ถาวร เช่น ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ํา คานเรือ ถังเก็บน้ําขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างติดที่ดินถาวร ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ หมายถึง ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน และบริเวณ
ต่อเนื่องซึ่งใช้ด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่ดิน หมายความรวมถึง ทางน้ํา บ่อน้ํา สระน้ํา ด้วย  
             ดังนั้นลักษณะของที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินก็คือ ทรัพย์สินต่างๆได้หาผลประโยชน์ตอบแทน
นอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือให้ผู้อ่ืนนํา ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม 
 
 

ย่ืนเอกสาร 

(๑ นาที) 

ตรวจสอบเอกสาร  

(๒ นาที) 

ออกใบเสร็จ 

(๒ นาที) 



ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ 
                 ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่องซึ่ง
ใช้ปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ รวมถึงบริเวณที่ต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกัน
กับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นําทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบ
แทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือให้ผู้อ่ืนนํา ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม ทรัพย์สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 
             (1) โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
             (2) ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าเป็นที่ดินซึ่งใช้เป็นที่
ปลูกสร้างโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ และที่ดินอันเป็นบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติ ใช้ประโยชน์ไป
ด้วยกันกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ  
 
ทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้แก่  
              (1) พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
              (2) ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยที่ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง 
             (3) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอันมิใช่เพ่ือเป็นผล
กําไรส่วนบุคคลและใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
             (4) ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์  
               (5) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อ่ืนอยู่
นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอ่ืน ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน 
              (6) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บ
สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับ
ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเว้นพ้ืนที่อ่างเก็บน้ํา เขื่อนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นที่ต่อเนื่อง 
 
                ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ “ผู้รับประเมิน” ซึ่งหมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่ถ้าที่ดินและอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นคนละเจ้าของกันให้
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
 
               ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ  ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี 



   เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ  
              กรณีโรงเรือนรายใหม่ : ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดินมาก่อน ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่ได้มีการใช้ประโยชน์ใน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ พร้อม
สําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณาได้แก่  
     - โฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน 
     - หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
     - ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร, ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร 
     - ใบให้เลขหมายประจําบ้าน 
     - สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน, สําเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนท่ีพิกัดภาษี  
     - บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี  
     - หลักฐานการเปิดดําเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท/ ทะเบียน     
ภาษีมูลค่าเพ่ิม / ทะเบียนพาณิชย์  
     - สําเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
     - หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ.๐๑, ภ.พ.๐๙, ภ.พ.๒๐ 
     - ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน 
     - ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร 
     - ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
     - ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ําประปา / ไฟฟ้า 
     - สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี  
     - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) 
     - หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี  
 
หมายเหตุ    ให้ผู้รับประเมิน หรือ เจ้าของโรงเรือนถ่ายสําเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกํากับทุกฉบับ 
 
   กรณีโรงเรือนรายเก่า : ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคลให้แนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมการยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 
 
 
 



บทก าหนดโทษ  
     - ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของ
ตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของ
ตนกํากับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ การส่งแบบพิมพ์จะนําส่งด้วย
ตนเอง มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ หากผู้ใดละเลย
ไม่แสดงข้อความข้างต้น เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
     - ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติม
ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อง ไม่นําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคําถามเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม (ถ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้รับคําตอบจากผู้รับประเมินภายในสิบวัน หรือได้รับคําตอบอันไม่เพียงพอ พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจออกหมายเรียกผู้รับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่งเห็นสมควรและให้นําพยานหลักฐานในเรื่อง
อสังหาริมทรัพย์นั้นมาแสดง กับให้มีอํานาจซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการนั้น) ผู้นั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
     - ผู้ใด 
      ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด้วยคําอันเป็นเท็จหรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน
ของตนตามที่ควร 
     ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควร ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
     ที่มา : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานที่ ๓ 
การจัดเก็บภาษีป้าย 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 
สรุป  กระบวนการบริการ ๓ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๕ นาท ี
 
เอกสารที่จะต้องน ามายื่นประกอบการขอรับบริการ 

๑. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๔. เอกสารสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์ 

 
การจัดเก็บภาษีป้าย 
            การติดตั้งป้ายหน้าร้านนั้นเป็นเรื่องปกติท่ีร้านค้ามักจะมีไว้เพ่ือโฆษณาและแสดงชื่อร้าน แต่สําหรับ
นักธุรกิจมือใหม่หลายรายคงยังไม่ทราบว่า การติดป้ายดังกล่าวทําให้เราต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วย และบางราย
อาจโดนตามปรับย้อนหลังทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะเลี่ยงภาษี 
            และสําหรับภาษีป้ายก็เป็นอีกภาษีรูปแบบหนึ่งที่คนส่วนมากมักไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไร และในวันนี้ 
กระปุกดอทคอม ก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีชนิดนี้มาฝากนักธุรกิจมือใหม่กันค่ะ ว่า ภาษีป้ายคืออะไร และเรา
ต้องเสียหรือไม่ 
            ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอ่ืน ๆเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุ
ใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
 
 
 

ย่ืนเอกสาร 

(๑นาที) 

ตรวจสอบเอกสาร 

(๒ นาที) 

ออกใบเสร็จ 

(๓ นาที) 



ติดป้ายแบบไหน ต้องเสียภาษีป้าย 
            ภาษีป้าย คือ ภาษีท่ีเก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่า
จะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพ่ือหารายได้หรือการ
โฆษณา ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้าเราเปิดร้านกาแฟที่ตึกแถวชื่อร้านว่า "Incquity Coffee" ที่มี
ป้ายร้านเป็นแผ่นไม้หน้าร้านหนึ่งอัน และเป็นในรูปแบบผ้าใบอันใหญ่อีกหนึ่งอันก็ต้องเสียภาษีทั้งหมด ๒ ป้าย 
ด้วยอัตราภาษีที่ข้ึนอยู่กับรูปแบบและขนาดที่กําหนด 
 
ติดป้ายแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย 
            ตามกฎหมายแล้วป้ายที่ต้องเสียภาษี คือ ป้ายใด ๆ ที่แสดงชื่อยี่ห้อที่ใช้ในการโฆษณาหรือหารายได้
บนวัตถุต่าง ๆ แต่ว่ากฎหมายยังมีข้อยกเว้นหลายข้อ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีเหล่านี้ในการติดป้ายแทน
ป้ายแบบปกติทั่วไปได้ โดยไม่ต้องเสียภาษีด้วยวิธีดังนี้ 
            ๑. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
            ๒. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
            ๓. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
            ๔. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
            ๕. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็น
ที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึง
ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
            ๖. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 
            ๗. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตาม กฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นํารายได้ส่งรัฐ (ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
            ๘. ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนนั้น 
            ๙. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
            ๑๐. ป้ายของวัดหรือผู้ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
            ๑๑. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
            ๑๒. ป้ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ ๒) กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ให้
เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย สําหรับ 



             (ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
             (ข) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
             (ค) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อย
ตารางเซนติเมตร 
 
ขั้นตอนในการขออนุญาตและติดตั้งป้าย 
            ๑. ตรวจสอบความปลอดภัยของการติดตั้งป้าย 
            หลังจากท่ีได้ป้ายมาจากร้านรับทําป้ายเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนําป้ายไปติดตั้งเราควรแจ้งขนาดของ
ป้าย รวมถึงภาพถ่ายหรือภาพสเก็ตของป้าย พร้อมด้วยแผนผังที่ตั้งของบริเวณที่เราต้องการจะติดตั้งป้ายนั้น 
เพ่ือนํามาขอคําอนุญาตติดตั้งกับทางสํานักงานเขต เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลที่เราอาศัยอยู่
เพ่ือให้เข้ามาตรวจสอบก่อนว่าลักษณะป้ายของเรานั้น สร้างความเดือดร้อนที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนหรือไม่ เช่น บริเวณที่คร่อมถนน บริเวณเสาไฟฟ้า ถนน ต้นไม้ และอ่ืน ๆ ที่อยู่บริเวณ
สาธารณะ ซึ่งโดยปกติแล้วหากใช้บริการจากร้านทําป้ายส่วนมากนั้น ทางร้านจะดําเนินการขอใบอนุญาตให้กับ
เราได้ด้วย 
            ๒. ยื่นเอกสารประกอบเพ่ือยื่นชําระภาษี 
            หลังจากได้รับอนุญาตติดป้ายก็ให้เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการเสียภาษีป้ายต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน เพ่ือเตรียมนําไปยื่นชําระภาษี 
             -บัตรประจําตัวประชาชน 
            - สําเนาทะเบียนบ้าน 
            - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
             -หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน 
             -ใบอนุญาตติดตั้งป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําป้าย 
             ถ้าในกรณีที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนําใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายจาก
ปีก่อนมาแสดงด้วย 
            เมื่อได้เอกสารทั้งหมดพร้อมตามนี้แล้ว เจ้าของป้ายนั้นจะต้องไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป. ๑) พร้อมด้วยหลักฐานทั้งหมด (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายต้องทําการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพ่ือ
ทําการประเมินภาษีป้ายใหม่ทุกครั้ง) และดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษี พนักงานจะดําเนินการได้ ๒ 
กรณี คือ 
             กรณีแรกคือเมื่อเราพร้อมชําระภาษีป้ายได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทําการประเมินภาษีท้ังหมดให้กับ
เราแล้ว 



             กรณีท่ีสองจะเกิดข้ึนเมื่อเราไม่พร้อมชําระภาษีเมื่อได้รับการประเมินภาษีป้ายทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่
จะมีหนังสือแจ้งการประเมินและแจ้งหนี้ทั้งหมดที่เราต้องชําระในภายหลัง ซึ่งเราจะมีเวลาเพียง ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่ได้รับการประเมินในการชําระภาษีป้ายนี้ 
            ซึ่งการชําระหนี้นั้นถ้าป้ายเราเป็นป้ายที่เพ่ิงยื่นภาษีเป็นปีแรก และได้รับการประเมินจากทาง
เจ้าหน้าที่ว่ามีภาษีป้ายเกิน 3,000 บาทขึ้นไป ก็สามารถผ่อนชําระได้ 3 งวด งวดละ 3 เดือน ในอัตราเท่า ๆ 
กัน 
            3. การชําระภาษีป้ายจะต้องชําระเป็นประจําทุกปี โดยชําระภายในเดือนมีนาคม 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
            ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายคือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) สําหรับป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้
ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
            ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือ
ที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลําดับและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการ
ประเมินภาษีเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว 
 
ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
๑. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
            การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.
๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่หรือเปลี่ยนแปลงข้อความของป้าย จะต้องยื่นแบบ 
ภ.ป.๑ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่ หรือที่เปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายใหม่ 
 
๒. การช าระเงินค่าภาษ ี
             ๒.๑ ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายต้องชําระค่าภาษี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมนิ 
             ๒.๒ กรณีท่ีเจ้าของป้ายยื่นแบบ (ภ.ป.๑) แสดงรายการไว้ถูกต้องครบถ้วนและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จะแจ้งการประเมินและชําระภาษีในวันที่ยื่นแบบฯ ได้ 
๓. อัตราค่าภาษีป้าย 
            ป้ายประเภทที่ ๑ หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 
            ป้ายประเภทที่ ๒ หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและ
เครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา ๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 



            ป้ายประเภทที่ ๓ หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ามีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ 
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐
ตารางเซนติเมตรเมื่อคํานวณพ้ืนที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราต่ํากว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสียค่าภาษีป้ายละ ๒๐๐
บาท 
            ป้ายประเภทที ่4 หมายถึง ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย
บางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้คิดอัตราตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น 
            ป้ายทุกประเภทเมื่อคํานวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ํากว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้
เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท 
4. การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนด 
             ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกําหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี 
             ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชําระเงินค่าภาษีภายในกําหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๒ ของค่า
ภาษ ี
             ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานประกอบการค้า 
หรือประกอบกิจการ 
การขอผ่อนผันช าระภาษี 
            ถ้าภาษีป้ายที่ตอ้งชําระมีจํานวนตั้งแต่สามพันบาทข้ึนไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนชําระเป็น
สามงวดงวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี และให้ชําระงวดที่หนึ่งก่อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้าย
ที่ต้องชําระงวดที่หนึ่งและงวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่สอง 
 
การเสียเงินเพิ่ม 
            การเสียเงินเพิ่ม คือ ไม่ได้ชําระภาษีป้ายตามกําหนดที่ควรเสีย ทําให้ต้องเสียเงินเพิ่มด้วย โดยให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีป้าย เสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังนี้ 
             (๑) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจํานวนเงิน
ที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้
แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 
             (๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสีย
เงินเพ่ิมร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติมเว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่ พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
             (๓) ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นําเงินเพ่ิมตาม (๑) และ (๒) มาคํานวณเป็นเงินเพ่ิม 



 
การอุทธรณ์ 
            เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว หากเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ
อุทธรณ์การประเมินต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่ายรายได้
สํานักงานเขตท้องที่ซึ่งยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกไม่ยอมให้ถ้อยคํา หรือไม่ยอม
ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้ 
            เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จและแจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็น
หนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อุทธรณ์
มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการยกอุทธรณ์ดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์
นั้นไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีป้าย 
            เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครว่าให้รอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษา
ของศาลเสียก่อน 
 
การขอคืนเงินค่าภาษี 
            ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้มีการลดจํานวนเงินที่ได้ประเมินไว้
ให้แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ใดเสียภาษีป้าย
โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับ
แต่วันที่ได้ชําระเงินค่าภาษี 
ข้อกฎหมายและบทลงโทษ 
             ๑. หากผู้ประกอบการจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย จะมีโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง 
๕๐,๐๐๐ บาท 
             ๒. ถ้าผู้ประกอบการจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ 
             ๓. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 
นาที ต่อรายไม่รวมข้ันตอนการตรวจสอบสวน (ถ้ามี) 
 
 
 



กระบวนงานที่ ๔ 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
 

สรุป  กระบวนงานบริการ ๔ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๔๕ วัน/ราย 
 
 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ ๑ ชุด 
  - สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ ๑ ชุด 
  - แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ ๕ ชุด 
  - สําเนาโฉนดที่ดินทีจ่ะทําการก่อสร้าง จํานวน ๑ ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ) 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอํานาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่
ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
 
 การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง 
  - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)  
  - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน) 
  - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินข้างเคียง) 
  - หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว(กรณีที่อยู่ในข่าย
ควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม) 
  - รายการคํานวณ ๑ ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือ
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ) 
  - แบบระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออ่ืน ๆ ) 

ย่ืนค าขออนญุาต
ตามแบบ ข.๑ 

ตรวจสอบ
เอกสาร/ตรวจ
สถานท่ี 

การพจิารณา
ใบอนญุาต 

ออกใบอนญุาต/
ช าระ

ค่าธรรมเนียม 



  - หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  - แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน) 
  - เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตําบลธัญบุรี จํานวน ๑ ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อ
เติมหรือต่ออายุใบอนุญาต) 
 การพิจารณา 
  - ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ได้ยื่นไว้ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙  และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร(ฉบับ    ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องแจ้งกองช่างทําการตรวจสอบ เพื่อขอใบรับรอง
การใช้อาคารก่อนเปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อื่นใช้ 
  - การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา ๓๙ ทวิ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้อง
ดําเนินการ 
  - แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่กําหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร 
    ๑). ชื่อผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว 
    ๒). ชื่อของผู้รับงานออกแบบและคํานวณอาคาร (วุฒิวิศวกร) พร้อมสําเนาบัตร ประจําตัว 
    ๓). ชื่อผู้ควบคุมงาน (ตามกฎหมายวิชาชีพสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว) 
    ๔). แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการคํานวณ 
    ๕). วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด การดําเนินการก่อสร้างอาคาร 
ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทั่วไป 
  - อาคารพักอาศัยไม่เกิน ๒ ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน ๒๐ วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบ
แปลน 
- อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา ๓๓ วัน (ไม่รวม
ระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน) 
- ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
ค าแนะน าในการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๘) 
  ๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
จํานวน ๕ ชุด พร้อมกับคําขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทน
ไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคํานวณ จํานวน ๑ ชุด 
         ๒)  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
และรายการคํานวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้ 



         ๓)  อาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อทําการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง
อาคารยื่นคําขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
         ๔) ในกรณีที่เจ้าของอาคาร ประสงค์จะใช้อาคารเพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปลี่ยนการใช้
อาคารให้ยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น 
        ๕) ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถเพ่ือการอ่ืนและก่อสร้างที่จอดรถแทน
ของเดิมให้ยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        ๖)  ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
       ๗) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ให้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบแทนใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย 
      ๘) ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอ่ืน  ให้ยื่นคําขออนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งอนุญาตให้โอน
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตได้ 
      ๙) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์ สําเนา
ภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
                 - มาตราส่วน ให้ใช้มาตราเมตริก 
                 - แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราเมตริก 
                 - แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน 
                 - ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของ ที่ดิน 
                 - ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ 
                 - ให้แสดงทางระบายน้ําออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมาย
ชี้ทิศทางน้ําไหลและส่วนลาด 
                 - แสดงระดับของพ้ืนชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทาง หรือถนนสาธารณะที่ใกล้
ที่สุดและระดับพื้นดิน 
                 - ให้แสดงแผนผังบริเวณท่ีจะทําการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน 
                 - แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ โดยต้องแสดงแปลนพื้นรูปด้าน (ไม่น้อย
กว่า ๒ ด้าน) รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพ้ืนชั้นต่างๆ และผังฐานรากของอาคาร พร้อมด้วย
รายละเอียด 
                 - แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอท่ีจะพิจารณาตามกฎหมาย 
                 - แบบแปลน สําหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน 
                 - แบบแปลน สําหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะดัดแปลงให้ชัดเจน 



                 - แบบแปลน สําหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภัยในการ
รื้อถอนอาคาร 
                 - แบบแปลน สําหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร  ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง  
ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร 
                 - สําหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง ความยาว หรือ
ความสูงเกิน ๙๐ เมตร แบบแปลนจะใช้มาตรา  ส่วนเล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๒๕๐ 
                 - แบบแปลนสําหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิม และส่วนที่จะเปลี่ยนการ
ใช้ใหม่ให้ชัดเจน 
                 - รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจน
วิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับการก่อสร้างอาคาร 
                 - รายการคํานวณให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 
              ๑๐)  ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง ที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณแต่ละชุดด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรม
ควบคุมให้ระบุเลขทะเบียนในใบอนุญาตไว้ด้วย 
 
บทก าหนดโทษ 
     ๑) ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล หรือผู้ใด
ก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้
ใน ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     ๒)  ผู้ใดได้รับคําสั่งจากเทศบาลฯ และฝ่าฝืนคําสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับตามข้อ 1 แล้วยัง
ต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
     ๓) ถ้าเป็นการกระทําเก่ียวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข หรือเป็น
การกระทําในทางการค้าเพ่ือให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจําหน่าย โดยมีค่าตอบแทน ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สําหรับความผิดนั้น ๆ หรือท้ังจําทั้งปรับ 
     ๔)  การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจําต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกําหนด ดังต่อไปนี้ 
         - ขยายพ้ืนชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ ๕  ตารางเมตร 
         - เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม 
         - เพ่ิม ลดจํานวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง 
 
 

 



กระบวนงานที่ ๕ 
สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
 

สรุป กระบวนงานบริการ ๔ ขั้นตอน ภายใน ๓ ชั่วโมง/ราย 
 
เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ เอกสารที่ต้องน ามาด้วย มีดังนี้ 

๑. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าร้อง 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
รายช่ือผู้ ต้องการน า้

อปุโภคบริโภคตามท่ีร้อง
ขอ 

เจ้าหน้าท่ีประสาน
ไปยงัหนว่ยงานท่ีมี
รถบรรทกุน า้ เพ่ือ
ขอความร่วมมือ

จดัสง่น า้ 

รับเร่ืองร้องขอผู้
ต้องการน า้อปุโภค 

บริโภค 



กระบวนงานที่ ๖  
การช่วยเหลือสาธารณภัย 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
 

การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ต้องให้บริการในทันที  ดังนี้ 
 

 
 

สรุป  กระบวนงานบริการ ๕ ขั้นตอน  ทันที 
 
เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ   เอกสารที่ต้องน ามา มีดังนี้ 
 
๑.สําเนาทะเบียนบ้าน 
๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 
 
 
 
 

 

๑.รับแจ้ง 

๒. รายงาน
ผู้บริหาร 

๓.เจ้าหน้าท่ี
ส ารวจความ

เสียหายเบีย้งต้น 

๔.บรรเทาความ
เดือดร้อนเบือ้งต้น
แก่ผู้ ได้รับภยั 

๕.รายงานให้
อ าเภอได้
รับทราบ 



กระบวนงานที่ ๗ 
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
 

 
 

 
สรุป  กระบวนงานการให้บริการประชาชน ๕ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๗ วัน/ราย 
 
เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ เอกสารที่ต้องน ามาด้วย มีดังนี้ 
 

๑. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
  

๑.ยื่นค าร้อง 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียดข้อเท็จจริง 
เร่ืองราวร้องทกุข์ ๒วนั 

/ราย 

๓. เจ้าหน้าที่รายงานผล
การตรวจสอบตอ่
ผู้บริหาร พิจารณา  

๒วนั/ราย 

๔. ผู้บริหารพิจารณา
เร่ืองราวร้องทกุข์และ

สัง่การ  

๒วนั/ราย 

๕.เจ้าหน้าท่ีแจ้งรับ
ผลการด าเนินการ
ให้ผู้ ร้องเรียนทราบ 

๑ วนั/ราย 



กรณีค ำขอและเอกสำร
หลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน

ส่งคืนในครำวเดียวกัน 

กระบวนงานที่ ๘ 

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการเพื่อประชาชน 

 
 

 
 

 

 
สรุป กระบวนงานบริการ ๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๐ วัน/ราย 

เพ่ือความสะดวกในการติดต่อราชการ เอกสารที่ต้องนํามาด้วย มีดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้อนุญาต 

๓. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔. ใบอนุญาตทําการค้าจากสํานักทะเบียนการค้า 

๕. ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค ำขอตรวจสอบเอกสำรค ำ
ขอพร้อมเอกสำรหลักฐำน 

รำยงำนผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ
ส่ังกำรภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่

ได้รับค ำขอ 

ตรวจสอบ
สถำนท่ี 

ออกใบอนุญำต/ไม่อนุญำตโดย
แจ้งให้ผู้อ่ืนค ำขอทรำบ ภำยใน 
๒๐วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำขอ 



 

 
 
 
 

กิจการที่เข้าข่ายจะต้องชําระใบอนุญาต 

 

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

๑. การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

๒. การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม 

๓. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือทําให้ประชาชน
เข้าชมหรือเพ่ือทําประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
๑. การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

๒. การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 

๓. การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

๔. การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
๕. การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขายและ
การขายในตลาด 

๖. การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์หรือส่วน
อ่ืนๆ ของสัตว์ 
๗. การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่นต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์การสะสมหรือการล้างครั่ง 

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 

๑. การผลิตเนย เนยเทียม 

๒. การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้วดอง หรือซอสปรุงรส
อ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓. การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๔. การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕. การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 ๖.การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๗. การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเสน้ เกี้ยมอ๋ี 

๘. การผลิตแบะแซ 

๙. การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

๑๐. การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 

๑๑. การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑๒. การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอ่ืน
ใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑๓. การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล 

๑๔. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 

๑๕. การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู 
๑๖. การค่ัวกาแฟ 

๑๗. การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 

๑๘. การผลิตผงชูรส 

๑๙. การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 

๒๐. การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒๑. การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 

๒๒. การผลิตไอศครีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๓. การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึง 

๒๔. การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 

๒๕. การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๖. การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ 5 แรงขึ้นไป 

กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 

๑. การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 

๒. การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่างๆ 

๓. การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
๔. การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 

๕. การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

๑. การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

๒. การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 



๓. การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

๔. การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 

๕. การผลิตยาสูบ 

๖. การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 

๗. การผลิต การสะสมปุ๋ย 

๘. การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 

๙. การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
๑. การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 

๒. การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในข้อ ๑ 

๓. การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในข้อ ๑ 

๔. การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในข้อ ๑ 

๕.การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการในข้อ ๑ 

๖. การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๗. การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
๘. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๙. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่ายและในการ
ประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือ เครื่องกลดังกล่าวด้วย 

๑๐. การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
๑๑. การผลิต การซ่อม การผลิตแบตเตอรี่ 
๑๒. การปะ การเชื่อมยาง 

๑๓. การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช 

กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
๑. การผลิตไม้ขีดไฟ  
๒. การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 

๓. การประดิษฐ์ไม้ หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จ
ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

๔. การอบไม้ 

๕. การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 



๖. การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 

๗. การผลิตกระดาษต่างๆ 

๘. การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

๙. กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑๐. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๙หรือในสถานพยาบาลตามกฎว่าด้วย
สถานพยาบาล 

๑๑. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๙ หรือใน
สถานพยาบาลว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑๒. การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑๓. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

๑๔. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

๑๕. การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

๑๖. การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๙ 

๑๗. การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในทํานองเดียวกัน 

๑๘. การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

๑๙. การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ ๙ หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๒๐. การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 

๒๑. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 

๒๒. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม 

๒๓. การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
๑. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 

๒. การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 

๓. การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 

๔. การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 

๕. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 

๖. การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ 



๗. การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 

๘. การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ 

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
๑. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์เผา 

๒. การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 

๓. การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

๔. การสะสม การผสมซีเมนต์ ดิน ทราย หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

๕. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

๖. การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 

๗. การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 

๘. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุง
หลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น 

๙.การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

๑๐. การผลิตกระดาษทราย 

๑๑. การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 
๑๒. การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทําละลาย 

๑๓. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 

๑๔. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมต่าง ๆ 

๑๕. การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 

๑๖. การพ่นสี ยกเว้นในข้อ 58 

๑๗. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
     

๑๘. การโม่ การบดชัน 

๑๙.การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
๒๐. การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 
๒๑. การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

๒๒. การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

๒๓. การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

๒๔. การผลิตน้ําแข็งแห้ง 

๒๕. การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

๒๖. การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 



๒๗. การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
๒๘. การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

 

กิจการอื่นๆ 

๑. การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 

๒. การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์       อีเลคโทรนิคส์ 
๓. การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

๔. การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 

๕. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
๖. การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

๗. การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

๘. การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

๙. การก่อสร้าง 

๑๐. กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 

๑.ให้ยื่นคําขอใบอนุญาตเมื่อเริ่มประกอบกิจการพร้อมเอกสาร ดังนี้ 
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

-สําเนาทะเบียนบ้านขออนุญาต 

-ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

-ใบอนุญาตทําการค้าจากสํานักทะเบียนการค้า 

-ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน 

๒. ในรายที่เคยชําระอยู่ก่อนแล้วให้มายื่นใบอนุญาตในเดือนธันวาคม ของทุกปี พร้อมทั้งนําใบอนุญาตใบเดิม
มายื่นด้วย 

๓.ถ้ายื่นเกินเดือนธันวาคม จะเสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ชําระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานที่ ๙ 

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 
 

 

 ตรวจสอบค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 

 
 

สรุป   กระบวนงานบริการ ๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๐วัน/ราย 

 

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด ใช้เอกสารประกอบการขออนุญาต ดังนี้ 
กรณีอนุญาตรายใหม่ 

๑. บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 

๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 

๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจําตัวของนิติบุคคลหากขอเป็นนิติ
บุคคล 

๕. สําเนาใบอนุญาตปลุกสร้างอาคารที่แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกบการ สามารถใช้
ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

๖. หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ กรณีผู้มาขอรับ
ใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการด้วยตัวเอง (เอกสารตามข้อ ๑-๕ ถ่ายเอกสารและรับรองสําเนามา
ด้วย) 

   กรณีต่อใบอนุญาต 

๑. บัตรประจําตัวประชาชนผู้ไม่ได้รับใบอนุญาต 

๒. บัตรประจําตัวของนิติบุคคล ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 

ย่ืนค ำขอ ตรวจสอบ
ค ำขอ พร้อมเอกสำร

หลักฐำน 

รำยงำนผู้บริหำร เพื่อ
พิจำรณำส่ังกำรภำยใน ๗ วัน
นับตัง้แต่วันที่ไดด้รับค ำขอ 

ตรวจสอบ
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

ออกใบอนุญำต/ไม่อนุญำต 
โดยจัง้ผู้ยื่นค ำขอภำยใน๒๐ 
วัน นับตัง้แต่วันที่ได้รับค ำขอ 

กรณีค ำขอและเอกสำร
หลักฐำนไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ให้ส่งคืนใน

ครำวเดียวกัน 



๓. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทนนิติบุคคลต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผู้แทนนิติบุคคล และเลข
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต 

๔. หนังสือมอบอํานาจ พ้อมถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตไมสามารถมาดําเนินการได้ด้วยตนเอง 

๕. ใบอนุญาต หรือ ใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม 

       กรณีแจ้งเลิกกิจการ 

๑. ใบอนุญาตฉบับเดิม 

๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรอง
สําเนา) 

       กรณีใบอนุญาตช ารุด หรือสูญหาย 

๑.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม และใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบ อภ.๕(ถ้ามี)ที่ชํารุดใน
สาระสําคัญ 

๒.หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีค าขอและเอกสาร
หลกัฐานไม่ถกูต้องครบถ้วน 

ส่งคืนในคราวเดียว 

กระบวนงานที่ ๑๐ 

การขออนุญาตจักตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐  ตร.ซม.) 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 
 

 
 
 

 

 

สรุป   กระบวนงานบริการมี ๔ ขั้นตอน ระยะเวลา ๒๐วัน/ราย 

 

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

๑. กรณีผู้ขออนุญาต (รายใหม่) 
เอกสารประกอบ 

๑. บัตรประจําตัว  สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรองรอง สําเนา) 
๒. บัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต (ถ่ายเอกสาร

และรับรองสําเนาแนบ) 
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ (ถ่ายเอกสารและรับรองสําเนาแนบ

มาด้วย) 
๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจําตัวของผู้แทนนิติบุคคล 

๕. หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร (ถ่ายเอกสารรับรองสําเนาแนบมาด้วย) 

๖. หนังสือมอบอํานาจ 

๒. กรณีต่ออายุใบอนุญาต 

เอกสารประกอบ 

ย่ืนค ำขอ           
ตรวจสอบค ำขอ      

พร้อมเอกสำรหลักฐำน 

รำยงำนผู้บริหำร  เพื่อ
พจิำรณำส่ังกำร ภำยใน 
๗ วัน นับตัง้แต่วันท่ีได้

รับค ำขอ 

ตรวจสอบสถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

ออกใบอนุญำต/ไม่
อนุญำต โดยแจ้งนค ำขอ

ทรำบให้ผู้ย่ื 



๑. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (๑) ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร  

๒. ใบอนุญาต 

๓.กรณีเลิกกิจการ 

          เอกสารประกอบ 

          ๑.ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม 

         ๒. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต  
             (ถ่ายเอกสารและรับรองสําเนาด้วย) 
๔.กรณีขอใบรับขอใบแทนใบอนุญาต เช่นเดียวกับการอนุญาตประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๕.กรณีใบอนุญาตชํารุดสูญหาย 

            ๑.เอกสารประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการเดิม(ถ้ามี)ที่ชํารุดในสาระสําคัญ 

            ๒.หลักฐานการแจ้งความ กรณีใบอนุญาตหาย 

 

ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้อง
ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กระบวนงานที่ ๑๑ 

การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 
 
 

 

 
สรุป  กระบวนงานบริการ ๔ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๒๐วัน/ ราย 
 

กรณีขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ 

๑.กรณีขออนุญาต (รายใหม่) 
-ขออนุญาตตั้งวางขายในจุดผ่อนผัน 

-ขออนุญาตเร่ขาย 

เอกสารประกอบ 

๑.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วย
จําหน่ายคนละ ๓ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาด้วย) 
๓.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจําหน่าย (เอกสารและรับรอง

สําเนาแนบมาด้วย) 
๔.ใบรับรองแพทย์ของผู้อนุญาตและผู้ช่วยจําหน่าย 

๕.แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง จําหน่ายสินค้า (กรณีช่วยเร่ขายไม่ต้องมีแผน) 
๖.ใบอนุญาตให้ขายตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

กรณีค ำขอและเอกสำร
หลักฐำนไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนส่งคืนในครำว
เดียวกัน 

รำยงำนผู้บริหำรเพ่ือ
พจิำรณำส่ังกำรภำยใน 
๗ วัน นับตัง้แต่วันที่ได้

รับค ำขอ 

ตรวจสอบ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

ออกใบอนุญำต/ไม่อนุญำต 
โดยแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ 
ภำยใน ๒๐ วันนับตัง้แต่วันที่

ได้รับค ำขอ 

กรณีค ำขอและ
เอกสำรหลักฐำน

ส่งคืนในครำวเดียวกัน 



 ๒.กรณีเลิกกิจการ 

       เอกสารประกอบ 

๑.ใบอนุญาต 

๒.บัตรสุขลักษณะประจําตัว 

๓.บัตรประจําตัวหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้า (ถ่ายเอกสารและรับรอง
สําเนาด้วย) 
๓.กรณีต่อใบอนุญาต เช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๔.กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาตเช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในการขอ
อนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กระบวนงานที่ ๑๒  

รับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ด้อยโอกาส 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนงานงบริการ ๒ ขั้นตอน รวมระยะเวลา ๕ นาท ี

เพ่ือความสะดวกในการติดต่อราชการ เอกสารที่ต้องนํามาด้วยมีดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 

๓. สําเนาบัตรขึ้นทะเบียนผู้พิการ 

๔. รูปถ่ายผู้พิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าขอ 

และตรวจสอบหลกัฐาน 

(๒ นาที) 

ขึน้ทะเบียน ลงนาม   

ส่งเรืองคืน 

(๕ นาที) 



กระบวนงานที่ ๑๓ 

ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 

 

สรุป   กระบวนงานบริการ ๔ ขั้นตอนรวมระยะเวลา ๑๕ นาที 
 

เพ่ือความสะดวกในการติดต่อเอกสารทางราชการ เอกสารที่ต้องนํามาด้วย มีดังนี้ 
๑. บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรนักเรียน/นักศึกษา/หรือเอกสารที่แสดงตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงาน

ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค ำขอ
และ

ตรวจสอบ
หลักฐำน 

(๑ นำที) 

เจ้ำหน้ำที่
ค้นหำข้อมูล 

(๑๐ นำที) 

ผู้ใช้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรและช ำระ
ค่ำถ่ำยเอกสำร 

(๒นำที) 

จ่ำยเร่ืองคืน
ผู้ใช้บริกำร 

(๒ นำที) 



 

กระบวนงานที่ ๑๔ 

การขึ้นทะเบียนพาณิชย์ 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

สรุป    กระบวนงานบริการ ๒ ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  ๑๒  นาท ี

เพ่ือความสะดวกในการติดต่อราชการ เอกสารที่นํามาด้วย มีดังนี้ 
- หลักฐานประกาศสอบราคา  ประกวดราคา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประกำศประกวดรำคำ   

จำกเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

(๕ นำที) 

ผู้ปิดประกำศลงบันทึก
และลงทะเบียนประกำศ 

(๗ นำที) 



 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการให้บริการประชาชน 

 
จดัท ำโดย เทศบำลต ำบลดงแดง 
ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลดงแดง   
เลขท่ี ๑๘๓ หมู่ท่ี ๑ ต ำบลดงแดง อ ำเภอจตุรพกัตรพิมำน จงัหวดัร้อยเอด็ ๔๕๑๘๐ 

โทรศพัท ์(โทสำร)  ๐๔๓ ๖๕๑ ๐๓๓ 

www.Dongdang.go.th 
 


