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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ 
อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 



 
ค ำน ำ 

 
   

คู่มือเล่มนี้จัดท ำเพ่ือเป็นคู่มือที่แสดงให้ประชำชนรับทรำบข้อมูลที่ชัดเจนในกำรติดต่อขอรับ 
บริกำรจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำว่ำมีหลักเกณฑ์  วิธีกำร  ขั้นตอน และระยะเวลำ เอกสำรและ
หลักฐำนที่จ ำเป็นอย่ำงไร  ซึ่งจะท ำให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอน  กำร
ปฏิบัตงิำนของเจ้ำหน้ำที่และระยะเวลำแล้วเสร็จของกำรให้บริกำรแต่ละประเภท   โดยประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำได้  ซึ่งถือเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำ  
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมมำตรำ  ๒๐  และมำตรำ  ๒๙  และเป็นไปตำม
เจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
 
 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของต ำบล 
 

๑. สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของต ำบล 
 

สภำพทั่วไป       
                   ที่ตั้ง  อำณำเขต และกำรปกครอง 
                    ต ำบลท่ำศำลำเป็นต ำบลหนึ่งใน  7  ต ำบล ของอ ำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทำง  
ทิศเหนือของอ ำเภอมัญจำคีรี ห่ำงจำกตัวอ ำเภอมัญจำคีรีประมำณ ๑๙ กิโลเมตร และอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของจังหวัดขอนแก่น อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดขอนแก่น ๓๙  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๕๘ ตำรำงกิโลเมตร  หรือ ๓๖,๒๕๐  
ไร่ มีอำณำเขตดังนี้ 
                    ทิศเหนือ           ติดต่อกับ ต ำบลพระยืน      อ ำเภอพระยืน      จังหวัดขอนแก่น 
                    ทิศใต้               ติดต่อกับ ต ำบลหนองแปน อ ำเภอมัญจำคีรี       จังหวัดขอนแก่น 
                    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ต ำบลโคกส ำรำญ  กิ่งอ ำเภอบ้ำนแฮด  จังหวัดขอนแก่น                                                                                                                                                                             
                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ต ำบลโพนเพ็ก และต ำบล ค ำแคน  อ ำเภอมัญจำคีรี 

 จังหวัดขอนแก่น 
                    กำรปกครอง     แบ่งกำรปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้ำน อยู่ในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ท่ำศำลำเต็มทั้ง  ๑๑  หมู่บ้ำน ได้แก่  

หมู่ที่  ๑       บ้ำนไสัไก่ 
หมู่ที่  ๒          บ้ำนท่ำศำลำ 
หมู่ที่  ๓          บ้ำนโนนตุ่น 
หมู่ที่  ๔          บ้ำนโนนคูณ 

หมู่ที่  ๕          บ้ำนดงเค็ง 
หมู่ที่  ๖          บ้ำนหัวนำเหนือ 
หมู่ที่  ๗          บ้ำนท่ำสวรรค์ 
หมู่ที่  ๘         บ้ำนโนนงิ้ว 
หมู่ที่  ๙         บ้ำนหัวนำกลำง 
หมู่ที่ ๑๐        บ้ำนท่ำศำลำ 
หมู่ที่ ๑๑        บ้ำนท่ำสวรรค์ 
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จ ำนวนครัวเรือนและประชำกร 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน/ชุมชน จ ำนวน

ครัวเรือน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
ประชำกร
ทั้งหมด 

ชำย(คน) หญิง(คน) 

๑ บ้ำนไส้ไก่ ๑๙๙ ๘๒๗ ๔๑๖ ๔๑๑ 
๒ บ้ำนท่ำศำลำ ๒๙๔ ๘๒๗ ๔๑๖ ๔๑๑ 
๓ บ้ำนโนนตุ่น ๑๒๔ ๕๒๑ ๒๔๘ ๒๗๓ 
๔ บ้ำนโนนคูณ ๑๘๓ ๗๐๘ ๓๓๘ ๓๗๐ 
๕ บ้ำนดงเค็ง ๒๗๗ ๑,๑๑๕ ๕๖๕ ๕๕๐ 
๖ บ้ำนหัวนำเหนือ ๑๖๐ ๕๖๙ ๒๙๓ ๒๗๖ 
๗ บ้ำนท่ำสวรรค์ ๒๐๔ ๗๗๙ ๔๐๒ ๓๗๗ 
๘ บ้ำนโนนงิ้ว ๑๕๒ ๕๘๓ ๒๙๙ ๒๘๔ 
๙ บ้ำนหัวนำกลำง ๑๖๘ ๕๔๖ ๒๗๗ ๒๖๙ 

๑๐ บ้ำนท่ำศำลำ ๑๐๙ ๓๗๒ ๑๗๔ ๑๙๘ 
๑๑ บ้ำนท่ำสวรรค์ ๑๕๐ ๕๙๒ ๒๙๐ ๓๐๒ 

รวม ๒๐,๒๐ ๘,๒๖๖ ๓,๗๑๘ ๔,๕๔๘ 
ที่มำของข้อมูล    -ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง (ณ  เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

 
  สภำพภูมิประเทศ 
                ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลท่ำศำลำ ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำย 
ดินไม่อุ้มน้ ำและมีปัญหำหน้ำดินถูกชะล้ำง ท ำกำรเกษตรไม่ค่อยได้ผล ด้ำนทิศตะวันตกของต ำบลมีที่รำบลุ่มบ้ำง 
มีล ำห้วยพะเนำว์ไหลจำกทำงทิศตะวันตกไปทำงทิศตะวันออกของต ำบลและไหลลงแม่น้ ำชีทำงทิศตะวันออกของ
ต ำบลมีสภำพเป็นที่รำบลุ่มตำมล ำน้ ำชี  ทิศใต้ของต ำบลมีป่ำไม้เบญจพรรณ คือป่ำสงวนแห่งชำติโคกหลวง 
    พื้นที่ป่ำ 

              ต ำบลทำศำลำ  มีพ้ืนที่ป่ำบำงส่วนอยู่ทำงทิศใต้ของต ำบลคือป่ำสงวนแห่งชำติโคกหลวง ซึ่งเป็นป่ำ
สงวนที่รับผิดชอบร่วมกัน ๔ ต ำบล ได้แก่ ต ำบลท่ำศำลำ โพนเพ็ก  สวนหม่อน  และต ำบลหนองแปน ซึ่งสภำพ
ป่ำปัจจุบันถูกบุกรุกเพ่ือท ำกำรเกษตรจนกลำยเป็นสภำพป่ำเสื่อมโทรม  ทำงรำชกำรจึงได้ด ำเนินกำรออกเอกสำร
สิทธ์ิ  สปก.๔ -๐๑ บำงส่วนให้เกษตรกรเพื่อท ำกำรเกษตร 
 ป่ำชุมชน  จำกข้อมูลแผนชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ระดับหมู่บ้ำน (ปี ๒๕๔๙) 
ต ำบลท่ำศำลำมีพ้ืนที่ป่ำชุมชน จ ำนวน ๘ แห่ง  พ้ืนที่ ๔๗๔ ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ำที่รำษฎรในหมู่บ้ำนได้ร่วมกันท ำ
กำรอนุรักษ์ไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชำชนในชุมชน 
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ตำรำงท่ี ๑ แสดงพื้นท่ีป่ำชุมชน ต ำบลท่ำศำลำ 

หมู่ที่ จ ำนวน (แห่ง) พ้ืนที่ (ไร่) 

๑ ๑ ๑๔๕ 

๒ ๑ ๗๐ 

๓ ๑ ๑๐๐ 

๔ ๑ ๑๐๔ 

๕ - - 

๖ ๒ ๑๔ 

๗ - - 

๘ - - 

๙ ๑ ๓๗ 

๑๐ ๑ ๔ 

๑๑ - - 

รวม ๘ ๔๗๔ 
           
     ที่มำของข้อมูล  :  แผนชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ระดับหมู่บ้ำน (ปี ๒๕๔๙) 
  แหล่งน้ ำ   
             แหล่งน้ ำที่ส ำคัญของต ำบลท่ำศำลำ  ได้แก่ 
  ๑. แม่น้ ำชี   ไหลผ่ำนทำงด้ำนทิศตะวันออกของต ำบล ในเขต หมู่ที่ 5,7, เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงอ ำเภอ 
มัญจำคีรีกับกิ่งอ ำเภอบ้ำนแฮด จังหวัดขอนแก่น    
   ๒.. ห้วยพระเนำว์ เป็นล ำห้วยที่ไหลจำกทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของต ำบลและไหลลงสู่แม่น้ ำชี 
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงอ ำเภอมัญจำคีรีกับอ ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรและกำร
ประมง 
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๓. แหล่งน้ ำอ่ืน ๆ ที่ส ำคัญ  ได้แก่  
ตำรำงที่     ๒     แสดงแหล่งน้ ำ ต ำบลท่ำศำลำ 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ ำ ที่ตั้ง หมำยเหตุ 
หมู่ที่ บ้ำน 

๑ 
ห้วยไสไ้ก ่

๑ ไส้ไก่  

๒ ห้วยนอก ๔ โนนคูณ  
๓ หนองบ่อ ๕ ดงเค็ง  
๔ หนองผือ ๕ ดงเค็ง  
๕ หนองดู่ ๕ ดงเค็ง  
๖ หนองม่วง ๖ หัวนำเหนือ  
๗ หนองปลำช่อน ๗ ท่ำสวรรค์  
๘ หนองชีหลง ๗ ท่ำสวรรค์  
๙ หนองแสง ๗ ท่ำสวรรค์  
๑๐ หนองชีหลง ๗ ท่ำสวรรค์  
๑๑ หนองอ้อ ๗ ท่ำสวรรค์  
๑๒ หนองบ่อ ๗ ท่ำสวรรค์  
๑๓ หนองสิม ๘ โนนงิ้ว  
๑๔ หนองย่ำงซิ้น ๙ หัวนำกลำง  
๑๕ หนองหญ้ำคำ ๙ หัวนำกลำง  
๑๖ หนองข่ำ ๙ หัวนำกลำง  

                       

การคมนาคม 
   กำรคมนำคมระหว่ำงต ำบลและอ ำเภอ รวมทั้งกำรคมนำคมภำยในต ำบลและหมู่บ้ำน 
มี่รำยละเอียดดังนี้ 

- ทำงหลวงแผ่นดินสำยขอนแก่น – มัญจำคีรี  เป็นถนนสำยหลัก 
- ถนนทำงหลวงชนบท (รพช.เดิม)  สำยบ้ำนท่ำศำลำ หมู่ที่ ๑๐    ถึงบ้ำนดงเค็ง หมู่ที่ ๕ 
       สภำพเป็นถนนลำดยำงตลอดสำย 
- ถนนทำงหลวงชนบท (กรมโยธำธิกำร)  บ้ำนแก่นประดู่ (ตอนที่ ๒)  ถึงบ้ำนโนนคูณ หมู่ที่ ๔สภำพ

เป็นถนนลำดยำงตลอดสำย 
- ถนนทำงหลวงชนบท (รพช. )  บ้ำนดงเค็ง หมู่ที่ ๕  ถึงบ้ำนท่ำสวรรค์  หมู่ที่ ๑๑ 
       สภำพเป็นถนนลำดยำงตลอดสำย 
- กำรคมนำคม  ระหว่ำงต ำบลกับอ ำเภอสำมำรถสัญจรไปมำสะดวก  กำรคมนำคมระหว่ำง 

หมู่บ้ำนส่วนใหญ่สัญจรไปมำสะดวก   
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พืชเศรษฐกิจ  
พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของต ำบลท่ำศำลำ ได้แก่ ข้ำวนำปี  มันส ำประหลัง และ อ้อยโรงงำน ซึ่งพืชแต่ละชนิด
ใดมีปริมำณ และลักษณะกำรผลิตดังนี้ 

ข้ำวนำปี     มีกำรปลูกทุกหมู่บ้ำน วัตถุประสงค์หลักปลูกไว้ส ำหรับบริโภคในครัวเรือน พ้ืนที่ถือ
ครองปลูกข้ำวนำปี ของต ำบล มีประมำณ ๑๖,๘๔๒ไร่  ทั้งนี้กำรเพำะปลูกแต่ละปี พื้นที่จะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่
กับปริมำณน้ ำฝน เร่ิมท ำกำรเพำะปลูก ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม เก็บเกี่ยวปลำยเดือน 

พฤศจิกำยน ถึงเดือนธันวำคม ส่วนมำกนิยมท ำนำแบบปักด ำ  ในฤดูกำรผลิต ๒๕๔๙/๒๕๕๐ จำกข้อมูลของ
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอมัญจำคีรี ต ำบลท่ำศำลำ มีครัวเรือนปลูกข้ำวจ ำนวน  ๑,๒๗๑  ครัวเรือนพ้ืนที่ปลูก 
๑๒,๕๗๐ ไร่ โดยมีพ้ืนที่ถือครองกำรท ำนำบำงส่วนที่ไม่สำมำรถท ำกำรปลูกข้ำวได้ เพรำะประสบภำวะฝนทิ้งช่วง 

    ข้ำวนำปรัง    ปัจจุบันมีพื้นที่เพำะปลูกลดลง เกษตรกรที่ปลูกข้ำวนำปรังส่วนมำกจะเป็นเกษตรกรที่ประสบภัยน้ ำ
ท่วมนำป ีจึงจะปลูกข้ำวนำปรังเพื่อเป็นกำรเสรมิรำยไดแ้ละบริโภคในครัวเรือน โดยเริ่มท ำกำรเพำะปลกูในเดือน ธันวำคม เก็บเกี่ยว
ในเดือนเมษำยน มีทั้งกำรท ำนำแบบหว่ำนและปักด ำ ในฤดูกำรเพำะปลูก ๒๕๔๙ /๒๕๕๐ มีครัวเรือนปลูกข้ำวนำปรัง  ๓๔  
ครัวเรือน พื้นที่ปลูก  ๒๖๐ ไร่ เฉลี่ย ๗.๖ ไร่ /ครัวเรือน โดยปลูกในพื้นที่ ๓ หมู่บ้ำน คือ หมู่ที่ ๕,๗,๑๑ 

         มันส ำประหลัง     มีกำรปลูก 2 คร้ังคือ ต้นฝน เร่ิมปลูกเดือนพฤษภำคม จะเก็บเกี่ยวในเดือน
มกรำคม   ถึงเดือนเมษำยน ของปีถัดไป  และปลูกช่วงปลำยฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลำคม จะเก็บเกี่ยวของผลผลิต
ในเดือนกันยำยนของปีถัดไป ต ำบลท่ำศำลำพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังมีแนวโน้มลดลง เพรำะรำคำผลผลิตไม่
แน่นอน และเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจแทน จำกข้อมูล ทบก.๐๑ (สิงหำคม ๒๕๔๙ ) ของส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอมัญจำคีรี ในปีกำรเพำะปลูก ๒๕๔๙/๒๕๕๐ มีครัวเรือนที่ปลูกมันส ำประหลัง ๑๖๘ครัวเรือน  พ้ืนที่ปลูก 
๑,๙๓๖ ไร่ เฉลี่ย  ๑๑.๕๕  ไร่/ครัวเรือน (จำกพ้ืนที่ถือครองกำรท ำไร่ ๖,๖๐๙ ไร่ ) 
          ไม้เศรษฐกิจ  ไม้เศรษฐกิจที่ส ำคัญของต ำบลท่ำศำลที่เกษตรกรปลูกกันมำก คือยุคำลิตัส กำรปลูกทั้งตำมหัว
ไร่ปลำยนำ และปลูกเป็นแปลง  โดยได้รับกำรส่งเสริมกำรปลูกจำกบริษัทผลิตเยื่อกระดำษ จึงท ำให้มีกำรขยำยพ้ืนที่
ปลูกเพ่ิมขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่บำงส่วนของเกษตรกรที่มีกำรท ำกำรเพำะปลูกพืชไร่ โดยเฉพำะมันส ำปะหลังติดต่อกัน
เป็นเวลำนำนหลำยปี ท ำให้ผลผลิตลดลง ดินเสื่อมคุณภำพ และรำคำผลผลิตที่ไม่แน่นอน  จึงท ำให้เกษตรกรหันมำ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยุคำลิปตัส) เป็นจ ำนวนมำก ส่งผลกระทบให้พ้ืนที่ปลูก 

 มันส ำปะหลังของต ำบลลดลงด้วย  จำกข้อมูล ทบก.๐๑ (สิงหำคม ๒๕๔๙ ) ของส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ
มัญจำคีรี ต ำบลท่ำศำลำมีเกษตรกรปลูกไม้ยุคำลิปตัส  จ ำนวน  ๒๘๑ ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก ๔,๓๓๐ ไร่ และยังมี
เกษตรกรบำงส่วนได้ทดลองปลูกยำงพำรำ จ ำนวน  ๘ รำย พ้ืนที่ ๕๔ ไร่  
           อ้อยโรงงำน   ต ำบลท่ำศำลำพ้ืนที่ปลูกอ้อยมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เพรำะเกษตรกรขำดแคลนแรงงำน และ
กำรลงทุนค่อนข้ำงสูง จำกข้อมูล ทบก.๐๑ (สิงหำคม ๒๕๔๙ ) ของส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอมัญจำคีรี มีครัวเรือนที่
ปลูก อ้อยโรงงำน จ ำนวน  ๑๐๙ ครัวเรือน  พ้ืนที่เพำะปลูก  ๒,๐๐๔ ไร่ เฉลี่ย 18ไร่/ครัวเรือน (จำกพ้ืนที่ถือครอง
กำรท ำไร่ ๖,๖๐๙  ไร่) ปลูกมำกท่ี  หมู่ที่  ๑,๓,๔,๗,๑๑ 

สัตว์เศรษฐกิจ 

    โค     เกษตรกรเลี้ยงโคไว้จ ำหน่ำยเป็นรำยได้ โคที่เลี้ยงส่วนมำกจะเป็นพันธ์ุลูกผสมรำมัน วิธีกำร
เลี้ยงจะปล่อยเลี้ยงและหำกินตำมธรรมชำติเป็นหลัก แต่มีเกษตรกรบำงรำยปลูกหญ้ำให้เป็นอำหำร และมีกำรให้
เกลือแร่ ร ำ เป็นอำหำรเสริม กำรผสมพันธ์ุ ส่วนมำกนิยมใช้กำรผสมเทียม เกษตรกรบำงรำยมีกำรเลี้ยงโคพ่อพันธ์ุ 
เพ่ือบริกำรผสมพันธ์ุ  กำรจ ำหน่ำย ขำยในหมู่บ้ำน ต ำบลโดยมีพ่อค้ำมำรับซื้อ หรือบำงคร้ัง น ำไปขำยตำมตลำด
นัด โค – กระบือ 



-10- 
 

กระบือ    ปัจจุบันกำรเลี้ยงกระบือ เป็นกำรเลี้ยงไว้เพ่ือจ ำหน่ำยเพ่ิมรำยได้ เป็นวัตถุประสงค์หลัก กำร
เลี้ยงเพ่ือใช้งำนเป็นวัตถุประสงค์รอง ปริมำณกำรเลี้ยงกระบือมีจ ำนวนลดลงเร่ือย ๆ เนื่องจำกเกษตรกรเปลี่ยนไป
ใช้แรงงำนจำกเคร่ืองจักรกลกำรเกษตร แทนแรงงำนจำกกระบือ วิธีกำรเลี้ยงจะปล่อยเลี้ยงและหำกินเองตำม
ธรรมชำติ เป็นหลัก กำรผสมพันธ์ุจะปล่อยให้ผสมพันธ์ุกันเองตำมธรรมชำติ 

สุกร      มีกำรเลี้ยงน้อย โดยเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรส่วนมำกจะเป็นเกษตรกรที่มีโรงสีข้ำว ปริมำณกำร
เลี้ยงสุกร ขึ้นอยู่กับรำคำท่ีตลำดรับซื้อ ถ้ำรำคำดีก็จะมีกำรเลี้ยงมำก รำคำไม่ดีปริมำณกำรเลี้ยงก็จะลด 

น้อยลง กำรจ ำหน่ำย เกษตรกรจะจ ำหน่ำยภำยในท้องถ่ิน หรือขำยให้แก่พ่อค้ำประจ ำที่เข้ำมำรับซื้อถึง
หมู่บ้ำน 

ไก่พ้ืนเมือง– เป็ด   กำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง – เป็ด ของเกษตรกร ส่วนมำกจะ เพ่ือใช้เป็นอำหำรภำยใน
ครัวเรือนมำกกว่ำกำรเลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำย โดยทั่วไปจะมีกำรเลี้ยงเกือบทุกครัวเรือน โดยเฉพำะไก่พ้ืนเมืองจะมีกำร
เลี้ยงมำกกว่ำเป็ด ลักษณะกำรเลี้ยงจะปล่อยให้หำอำหำรกินเองบริเวณบ้ำน และจะให้อำหำรเสริมเป็นบำงคร้ัง 
ในช่วงตอนเย็น นอกจำกนี้เกษตรกรบำงรำยจะน ำไก่ไปเลี้ยงที่ทุ่งนำโดยท ำเป็นเล้ำไว้ และออกไปให้อำหำรเป็น
คร้ังครำวทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงโรคระบำดไก่ 

ไก่ไข่   เกษตรกรต ำบลท่ำศำลำมีกำรเลี้ยงไกไข่ในลักษณะโรงเรือนขนำดใหญ่ (แบบระบบเปิด)  
 โดยมีกำรท ำสัญญำกำรเลี้ยงกับบริษัท เมื่อไก่ไข่อำยุ ๑๘-๒๐  สัปดำห์จะขำยเป็นไก่ไข่รุ่นคืนให้บริษัท  เฉลี่ยกำร
เลี้ยง  ๕,๐๐๐  ตัว/โรงเรือน/รุ่นและเลี้ยง เฉลี่ย  ๒-๓  รุ่น/ปี   

           แสดงข้อมูลกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  ปี ๒๕๔๙ / ๒๕๕๐ 
                                   ต ำบลท่ำศำลำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

                    
หมู่ที่ 

 
   บ้ำน โค กระบือ          สุกร        ไก่ไข ่

 

ครัวเรือน 
จ ำนวน 

(ตัว) ครัวเรือน 
จ ำนวน 

(ตัว) ครัวเรือน 
จ ำนวน 
   (ตัว) ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(โรง) 

๑ 
ไสไ้ก ่

๖๐ ๒๕๐ - - ๓ ๒๙ ๖ ๖ 

๒ ท่ำศำลำ ๓๕ ๒๒๘ ๑ ๘ ๖ ๔๕ - - 
๓ โนนตุ่น ๓๙ ๑๗๔ - - ๓ ๑๘ ๖ ๖ 
๔ โนนคูณ ๕๕ ๓๐๓ - - ๓ ๓๐ ๑๘ ๑๘ 
๕ ดงเค็ง ๑๖ ๘๕ - - ๓ ๓๕ - - 
๖ หัวนำเหนือ ๓๐ ๑๔๐ ๑ ๖ ๔ ๓๒ ๑ ๑ 
๗ ท่ำสวรรค์ ๖๑ ๕๖๐ - - ๗ ๔๐ - - 
๘ โนนงิ้ว ๑๙ ๑๕๘ ๒ ๒๕ ๓ ๑๒ - - 
๙ หัวนำกลำง ๔๐ ๓๖๓ - - ๑ ๓๐ - - 

๑๐ ท่ำศำลำ ๒๑ ๗๕ - - ๕ ๑๗ - - 
๑๑ ท่ำสวรรค์ ๔๐ ๔๔๒ - - ๓ ๒๘ - - 

 รวม ๔๑๖ ๒,๗๗๘ ๔ ๓๙ ๔๑ ๓๑๖ ๓๐ ๓๐ 
 ที่มำของข้อมูล :     ทะเบียนเกษตรกร ( ทบก.๐๑  สิงหำคม  ๒๕๔๙ )  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอมัญจำคีรี 
                                กชช.๒ค (๒๕๕๐)  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอมัญจำคีรี 



-๑๑- 

 

การใช้ที่ดิน 

         ต ำบลท่ำศำลำมีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๖,๒๕๐ ไร่  มีลักษณะกำรใช้ที่ดิน ดังนี้ 
                      

 ลักษณะกำรใช้
ประโยชน์ 

จ ำนวน (ไร่) คิดเป็น ร้อยละของพื้นที่ทั้งหมด ของ
ต ำบล 

หมำยเหตุ 

ที่ท ำกำรเกษตร ๒๙,๐๓๐ ๘๐.๐๘  

ที่อยู่อาศัย/ที่หมู่บ้าน 
๑,๖๗๖ ๔.๖๒  

ที่ป่ำชุมชน ๔๗๔ ๑.๓๑  
พ้ืนที่แหล่งน้ ำ ๕๒๒ ๑.๔๔  
 พ้ืนที่อ่ืนๆ (ยังไม่จ ำแนก) ๔,๕๔๘ ๑๒.๕๕  
            รวม ๓๖,๒๕๐ ๑๐๐  
 

ที่มำของข้อมูล :   - ทะเบียนเกษตรกร ( ทบก.๐๑  สิงหำคม  ๒๕๔๙ )  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอมัญจำคีรี 

                    แสดงระบบการผลติพืช – สัตว์ ต าบลท่าศาลา 

ชนิด วิธีกำรผลิต ระยะเวลำ กำรใช้แรงงำน หมำย
เหตุ 

ข้าวนาปี  

 

นำด ำ , นำหว่ำน พ.ค. – ธ.ค. 
 

แรงงำนในครัวเรือน 
จ้ำงแรงงำนเพ่ิมบำงส่วน 

 

มันส ำปะหลัง 
 

ยกร่องปลูกสันร่อง ตลอดปี จ้ำงแรงงำนเป็นส่วนใหญ่  

อ้อยโรงงำน ปลูกแบบร่องเดี่ยวแถวเดียว ตลอดปี จ้ำงแรงงำนเป็นส่วนใหญ่  
โค – กระบือ เลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำยเป็นรำยได้

เสริมในครัวเรือน โดยอำศัย
หญ้ำจำกธรรมชำติ 

ตลอดปี แรงงำนในครัวเรือน  

สุกร เลี้ยงเพ่ือขุนจ ำหน่ำยและผลิต
ลูก โดยใช้ร ำผสมหัวอำหำร 

ตลอดปี แรงงำนในครัวเรือน  

ไก่ไข่ -เลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำยเป็นรำยได้ 
-เลี้ยงในโรงเรือนขนำดใหญ่
(ระบบปิด) 
-ใช้อำหำรส ำเร็จรูป 
-ผลิตไก่รุ่น(อำยุ๑๘-๒๐สัปดำห์) 
จ ำหน่ำย 

ตลอดปี แรงงำนในครัวเรือน 
และจ้ำงเพ่ิมบำงส่วน 

 

 



 
 

-๑๒- 
 แสดงสภำพกำรถือครองที่ดินท ำกิน  ต ำบลท่ำศำลำ 

 

หมูที ่

               
บ้ำน 

จ ำนวน
ครัวเรือน
เกษตรกร 

 
สภำพกำรถือครองที่ดิน / ครัวเรือน 

 
หมำย
เหตุ 

ของตนเอง 
ของตนเอง+เช่ำเพ่ิม 

เช่าท้ังหมด 

๑ ไส้ไก่ ๑๔๑ ๑๒๖ ๕ ๑๐  
๒ ท่ำศำลำ ๑๘๘ ๑๖๑ - ๒๗  
๓ โนนตุ่น ๘๗ ๗๕ - ๑๒  
๔ โนนคูณ ๑๕๕ ๑๔๓ ๖ ๖  
๕ ดงเค็ง ๑๙๒ ๑๗๐ ๖ ๑๖  
๖ หัวนำเหนือ ๑๑๒ ๘๐ ๕ ๒๗  
๗ ท่ำสวรรค์ ๑๓๗ ๑๑๓ ๑๘ ๖  
๘ โนนงิ้ว ๑๐๑ ๘๙ ๕ ๗  
๙ หัวนำกลำง ๙๗ ๘๓ ๑๐ ๔  

๑๐ ท่ำศำลำ ๕๙ ๔๕ ๑๑ ๓  
๑๑ ท่ำสวรรค์ ๑๑๘ ๙๑ ๑๗ ๑๐  

 รวม ๑,๓๘๗ ๑,๑๗๖ ๘๓ ๑๒๘  
    ที่มำข้อมูล  กชช.2ค (๒๕๕๐)  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอมัญจำคีรี 
 
สิทธิในที่ดินท ำกิน 
         ประชำชนในเขต พ้ืนที่ต ำบลท่ำศำลำ  มีเอกสำรสิทธ์ิในที่ดินท ำกินที่ส ำคัญ ได้แก่ 
สค. ๑ อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑,๒,๑๐ 
สปก.๔-๐๑ อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓,๔,๗,๑๑ 
นส ๓ ก.   อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ ๕,๖,๘,๙ 
 และยังมีที่ดินท ำกินบำงส่วนอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ จึงท ำให้ประชำชนบำงคนไม่มีเอกสำรสิทธ์ิในที่ดินท ำกิน   
ซึ่งเป็นปัญหำทีส่ ำคัญของต ำบลท่ำศำลำประกำรหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๓- 

แรงงำน 

รายได้ รายจ่าย ของครัวเรือน 

                     จ ำแนกรำยได้เฉลี่ย /คน/ปี เรียงล ำดับจำกน้อยไปหำมำก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ล ำดับของต ำบล หมู่ / บ้ำน รำยได้เฉลี่ย /คน/ปี (บำท) 

๑ หมู่ที่ 02 ท่ำศำลำ 30,381.55 
๒ หมู่ที ่11 ท่ำสวรรค์ 31,430.31 
๓ หมู่ที่ 01  ไส้ไก่ 39,198.22 
๔ หมู่ที่ 03  โนนตุ่น 39,309.97 
๕ หมู่ที่ 07 ท่ำสวรรค์ 45,464.46 
๖  หมู่ที่ 06 หัวนำเหนือ 46,176.84 
๗ หมู่ที่ 04 โนนคูณ 47,063.39 
๘ หมู่ที่ 08 โนนงิ้ว 47,435.08 
๙ หมู่ที่ 09  หัวนำกลำง 50,769.05 

๑๐ หมู่ที่ 05  ดงเค็ง 54,445.84 
๑๑ หมู่ที่  10  ท่ำศำลำ 76,346.17 

 เฉลี่ยรำยได้ต่อตนต่อปีของคนในพื้นที่ 43,852.65 

         ที่มำข้อมูล  จปฐ ๒  (๒๕๕๓)  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอมัญจำคีรี 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน   ๑  ศูนย์ ตั้งอยู่บ้ำนท่ำสวรรค์   ม.๗   
ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกกรมพัฒนำชุมชน มีนักเรียนทั้งหมด  ๓๙  คน  และมีครูผู้ดูแลเด็ก   
 จ ำนวน    ๒  คน 

ศำสนำ 
-วัดทุ่งสว่ำง  ตั้งอยู่บ้ำนไส้ไก่   หมู่ที่  ๑ 
-วัดโนนสว่ำง  ตั้งอยู่บ้ำนท่ำศำลำ  หมู่ที่  ๒ 
-วัดสว่ำงดำรำ  ตั้งอยู่บ้ำนโนนตุ่น หมู่ที่  ๓ 
-วัดป่ำจันทร์นุสรณ์ ตั้งอยู่บ้ำนโนนคูณ หมู่ที่  ๔ 
-วัดสว่ำงดงเค็ง  ตั้งอยู่บ้ำนดงเค็ง  หมู่ที่  ๕ 
-วัดอัมพวัน  ตั้งอยู่บ้ำนหัวนำเหนือ หมู่ที่  ๖ 
-วัดชนะชัย  ตั้งอยู่บ้ำนท่ำสวรรค์ หมู่ที่  ๗ 
-วัดฉิมพลี  ตั้งอยู่บ้ำนโนนงิ้ว  หมู่ที่  ๘ 
-วัดโนนสะอำด  ตั้งอยู่บ้ำนหัวนำกลำง หมู่ที่  ๙ 
-วัดป่ำดินแดงสำมัคคีธรรม  ตั้งอยู่บ้ำนท่ำศำลำ     หมู่ที่ ๑๐ 

 



-๑๔- 

กำรศึกษำ 

โรงเรียนในเขตต ำบลท่ำศำลำ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ระดับที่สอน 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ ำนวนครู/อำจำรย์

ทั้งหมด 

๑ โรงเรียนบ้ำนไส้ไก่ อนุบำล-ป.๖ ๕๕ ๕ 

๒ โรงเรียนบ้ำนท่ำศำลำประชำรังสรรค์ อนุบำล-ม.๓ ๙๒ ๑๒ 

๓ โรงเรียนบ้ำนโนนตุ่นศึกษำ อนุบำล-ป.๖ ๒๒ ๕ 

๔ โรงเรียนบ้ำนโนนคูณรัฐประชำสรรค์ อนุบำล-ป.๖ ๗๐ ๕ 

๕ โรงเรียนบ้ำนโนนเค็ง อนุบำล-ป.๖ ๑๑๑ ๙ 

๖ โรงเรียนบ้ำนหัวนำ อนุบำล-ป.๖ ๘๖ ๗ 

๗ โรงเรียนบ้ำนท่ำสวรรค์ อนุบำล-ป.๖ ๑๐๗ ๖ 

๘ โรงเรียนท่ำศำลำประชำนุสรณ์ ม.๑-ม.๖ ๑๙๑ ๑๒ 

รวม ๗๓๔ ๖๑ 

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
 -จ ำนวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต ำบลท่ำศำลำ (อปพร.) จ ำนวน  ๑๒๘  คน 
 -จ ำนวนหน่วยกู้ชีพ    ๑๐   คน 
 -จ ำนวนรถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ (พร้อมดับเพลิง)   จ ำนวน  ๑   คัน 
 -จ ำนวนรถยนต์ใช้กิจกำร  อปพร.   จ ำนวน    ๑     คัน 
 -จ ำนวนถังดับเพลิง      ๒      ถัง 
กำรสังคมสงเครำะห์ในปีงบประมำณ   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

-กำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ๙๐๕   คน   
 -กำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิกำร  ๑๓๘   คน   
 -กำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ๘  คน     
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หมวดรำยได ้
 ในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่ผ่ำนมำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ มีรำยได้ดังนี้ 
 -หมวดภำษีอำกร             จ ำนวน   ๑๒,๔๑๗,๗๕๘.๔๕  บำท 
 -หมวดค่ำธรรมเนียม     จ ำนวน   ๑๖๓,๕๔๙.๕๐  บำท 
 -หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน  จ ำนวน   ๕๔,๙๕๕.๖๑  บำท 
 -หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       จ ำนวน   ๔๑๔,๖๑๑.๐๗   บำท 
 -หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค  จ ำนวน ๒๓๓,๕๓๐ บำท 

-หมวดเงินอุดหนุน   จ ำนวน  ๑,๓๓๐,๑๐๙.๕๐บำท 
 -ยอดเงินสะสม   ณ  วันสิ้นเดือนกันยำยนของปีงบประมำณ   จ ำนวน  ๔,๗๑๑,๓๓๔.๑๔ บำท 
  -ยอดเงินทุนส ำรองสะสม  ณ วันสิ้นเดือนกันยำยนของปีงบประมำณ จ ำนวน  ๔,๘๑๗,๖๘๓.๗๘ บำท 
          

         ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ด้ำนโครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

             มีโครงสร้ำงของส่วนรำชกำร  และหน้ำที่ดังนี้ 

๑.ส ำนักงำนปลัด มีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดในหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดหรือส่วนรำชกำรใด ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โดยเฉพำะรวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฎิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในเทศบำล ให้เป็นไปตำมนโยบำย 
แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๒.ส่วนกำรคลัง  มีหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรจ่ำย  กำรรับ กำรน ำส่งเงิน  กำรเก็บรักษำ
เงิน  และเอกสำรทำงกำรเงิน  กำรตรวจสอบใบส ำคัญ   ฎีกำ   งำนเกี่ยวกับเงินเดือน   ค่ำจ้ำง   
ค่ำตอบแทน   เงินบ ำเหน็จ   บ ำนำญ   เงินอ่ืนๆ  งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณฐำนะทำงกำรเงิน 
กำรจัดสรรเงินต่ำง ๆ กำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรำยได้และรำยจ่ำยต่ำง ๆ กำรควบคุม
กำรเบิกจ่ำย  งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือน    ประจ ำปี   งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและงำนอ่ืนๆ   ที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบมำย 
๓.ส่วนโยธำ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ  ออกแบบกำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำนวิศวกรรม   
กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ  งำนออกแบบและเขียนแบบ  กำรตรวจสอบ   กำรก่อสร้ำง  งำน
กำรควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย    งำนแผนกำรปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง  กำร
ควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง งำนแผนงำน ด้ำนวิศวกรรมเคร่ืองจักร กำรรวบรวมประวัติติดตำม 
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเคร่ืองจักรกล  กำรควบคุม  กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักรกลและยำนพำหนะงำน
เกี่ยวกับแผนงำน ควบคุม  เก็บรักษำ  กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  อุปกรณ์อะไหล่น้ ำมันเชื้อเพลิง  และงำนอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 
๔.ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำร      กำรศึกษำ  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  งำนแผนและวิชำกำร  งำนกิจกรรมพัฒนำเด็กเล็ก  งำน  ส่งเสริมกำรศึกษำ  



บ ำรุงรักษำศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน     ส่งเสริมและสนับสนุนและ
พัฒนำกำรกีฬำ  ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว และงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 
 

คู่มือกำรให้บริกำรประชำชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(กำรช่วยเหลือสำธำรณภัย) 

 
 

 
 
 
 
 
                   แจ้งเหตุสำธำรณภัยต่ำง ๆ 

- ไฟไหม้ 
- น้ ำท่วม 
 
 
 

 
ขั้นตอนกำรช่วยเหลือสำธำรณภัย  เวลำปฏิบัติงำนเดิม  ๑  วัน  เวลำปฏิบัติงำน
ที่ปรับลดในทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอความ
ช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าทีง่านป้องกนั
และ 

บรรเทาสาธารณภัย 
ออกช่วยเหลือ 

ในทนัท ี



 
 
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(รับแจ้งเรื่องรำวร้องทกุข์) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมำยเหตุ :  อบต. ท่ำศำลำ  จะรำยงำนผลให้ทรำบภำยใน  5  วันท ำกำร 
 
 
 
 
 
 

เขยีนค าร้องพร้อมย่ืนเอกสาร 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบด าเนินการ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

แจ้งผลการด าเนินการ (5 วนัท าการ) 
 

แจ้งหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 



 
 

 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  เวลำปฏิบัติงำน  ๑4  วันต่อรำย 
 
 

ผู้ขอย่ืนเอกสารพร้อมเอก
สร 

ออกหนังสือรับรอง(กรณไีม่
อยู่ในเขตควบคุมอาคาร) 

เสนอผู้บริหารอนุมัติ 

ผู้ขอรับหนังสือ เอกสารส าหรับการ
ย่ืนขอ 

๑.  ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน 

๒.  ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ี
ผำ่นมำ 
๔. แบบแปลนอำคำร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
 

 
     กำรก่อสร้ำง กำรดัดแปลง กำรร้ือถอน เคลื่อนย้ำย และกำรใช้สอยอำคำรภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลต้องได้รับอนุญำตจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสียก่อน จึงจะด ำเนินกำรได้ ทั้งนี้เพรำะองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมีหน้ำที่ควบคุมเพ่ือประโยชน์แห่งควำมมั่นคง แข็งแรง ควำมปลอดภัย กำรป้องกันอัคคีภัย กำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจร เพ่ือประโยชน์
ของผู้อยู่อำศัยในอำคำร 
กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำศำลำ   
มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   1. ให้ยื่นค ำร้องขออนุญำต (ข.1) ที่งำนสถำปัตยกรรม ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำงส ำนักกำรช่ำง 
   2. หลักฐำนอื่นๆ ที่ต้องมำยื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้ 
          - แบบแปลนก่อสร้ำง 5 ชุด 
          - ภำพถ่ำยเอกสำร , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ผู้ขออนุญำต 1 ชุด 
          - ภำพถ่ำยเอกสำรโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ่ำยต้นฉบับจริงทุกหน้ำ 1 ชุด 
          - รับรองเอกสำรถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ  
 
กรณีสร้ำงในที่ของบุคคลอ่ืน มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
         - หนังสือยินยอมเจ้ำของที่ดิน 
         - ภำพถ่ำยเอกสำร ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน 1 ชุด 
         - รับรองเอกสำรถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ  
 
กรณีตกลงก่อสร้ำง/ดัดแปลงอำคำรโดยวิธีท ำผนังร่วมกันกับบุคคลอ่ืนมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
         - หนังสือตกลงก่อสร้ำง/ดัดแปลงอำคำรโดยวิธีท ำผนังร่วมกัน 1 ชุด 
         - ภำพถ่ำยเอกสำร ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินผู้ขอท ำควำมตกลง 1 ชุด 
         - ภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน 1 ชุด 
         - รับรองเอกสำรถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(กำรขออนุญำตขุดดินและถมดิน ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรขออนุญำตขุดดินและถมดิน  เวลำปฏิบัติงำน ๒ วันต่อรำย 

ย่ืนค าขออนุญาตพร้อม 

เอกสารหลักฐาน 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบสถานที่
ก่อสร้าง 

เจ้าหน้าทีต่รวจหลกัฐาน 

ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

 

ออกใบอนุญาต 

เอกสารส าหรับการย่ืนขอ 
๑.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

๒.  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

๓.  ส ำเนำโฉนดท่ีดิน 

๔.สอบรำยละเอียดเพ่ิมเติม
กองช่ำง 
โทร 043-266137 



 
 

 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(งำนจัดเก็บรำยได้ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนกำรช ำระภำษีป้ำย  เวลำปฏิบัติงำน ๕ นำทีต่อรำย 

ผู้มีหน้าที่
ช าระภาษ ี

เอกสารส าหรับ
การย่ืนภาษี 

๑.  ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน 

๒.  ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงิน
ปีท่ีผำ่นมำ 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบ
เอกสำรยืน่ต่อเจำ้หนำ้ท่ี 

เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบเอกสำร 

ภาษี
ป้าย 



 
กำรจัดเก็บภำษีป้ำย 

 
 

1. ป้ำยท่ีต้องเสียภำษี 
  1.1 ป้ำยที่ต้องเสียภำษีป้ำย ได้แก่ ป้ำยแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมำยที่ใช้ในกำรประกอบกำรค้ำ หรือ 
ประกอบกิจกำรอ่ืนเพ่ือหำรำยได้ ไม่ว่ำจะแสดง หรือโฆษณำไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภำพ หรือเคร่ืองหมำย ที่
เขียน แกะสลัก จำรึก หรือท ำให้ปรำกฏด้วยวิธีใด ๆ 
  1.2 ไม่เป็นป้ำยที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีป้ำย 
2. ป้ำยท่ีได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีป้ำย ได้แก ่
  2.1 ป้ำยที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณำมหรสพ 
  2.2 ป้ำยที่แสดงไว้ที่สินค้ำ หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้ำ 
  2.3 ป้ำยที่แสดงไว้ในบริเวณงำนที่จัดขึ้นเป็นคร้ังครำว 
  2.4 ป้ำยที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
  2.5 ป้ำยที่แสดงไว้ภำยในอำคำรที่ใช้ประกอบกำรค้ำ หรือประกอบกิจกำรอ่ืนหรือภำยในอำคำรซึ่งเป็นที่
รโหฐำน ทั้งนี้เพ่ือหำรำยได้ และแต่ละป้ำยมีพ้ืนที่ไม่เกินที่ก ำหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2542) ก ำหนดว่ำต้องเป็นป้ำยที่มีพ้ืนที่ไม่เกินสำมตำรำงเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภำคม 2542) 
แต่ไม่รวมถึงป้ำย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนพำณิชย์ 
  2.6 ป้ำยของรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค หรือรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
  2.7 ป้ำยขององค์กำรที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของรัฐบำล หรือตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรนั้นๆ และหน่วยงำนที่น ำรำยได้ส่งรัฐ 
  2.8 ป้ำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรออมสิน ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรเพ่ือ
กำรเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
  2.9 ป้ำยของโรงเรียนเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่แสดง
ไว้ ณ อำคำรหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถำบันอุดมศึกษำเอกชนนั้น 
  2.10 ป้ำยของผู้ประกอบกำรเกษตร ซึ่งค้ำผลผลิตอันเกิดจำกกำรเกษตรของตน 
  2.11 ป้ำยของวัด หรือผู้ด ำเนินกิจกำรเพื่อประโยชน์แก่กำรศำสนำ หรือกำรกุศลสำธำรณะโดยเฉพำะ 
  2.12 ป้ำยของสมำคมหรือมูลนิธิ 
  2.13 ป้ำยที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 ก ำหนด
ป้ำยที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีป้ำยคือ 
  (1) ป้ำยที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยำนยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ 
  (2) ป้ำยที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน 
  (3) ป้ำยที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยำนพำหนะนอกเหนือจำก (1) และ (2) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้ำร้อยตำรำง
เซนติเมตร 
 
 



 
3. ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย 
  ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย ได้แก่ 
  3.1 เจ้ำของป้ำย 
  3.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย หรือเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่อำจหำตัวเจ้ำของ
ป้ำยนั้น ได้ให้ถือว่ำผู้ครอบครองป้ำยนั้นเป็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย ถ้ำไม่อำจหำตัวผู้ครอบครองป้ำยนั้นได้ให้ถือ
ว่ำเจ้ำของหรือ ผู้ครอบครองอำคำรหรือที่ดินที่ป้ำยนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้ำที่เสีย ภำษีป้ำยตำมล ำดับ 
 
4. ระยะเวลำกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษีป้ำย 
  4.1 เจ้ำของป้ำยที่มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภป.) ภำยในเดือนมีนำคม
ของทุกปี 
  4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ำยภำยหลังเดือนมีนำคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ำยอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภำษีป้ำยเพ่ิมข้ึน ให้เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ำย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
 
5. กำรค ำนวณพื้นที่ป้ำย อัตรำค่ำภำษีป้ำย และกำรค ำนวณภำษีป้ำย 
  5.1 กำรค ำนวณพ้ืนที่ป้ำย 
   5.1.1 ป้ำยที่มีขอบเขตก ำหนดได้ 
 
 
 
   5.1.2 ป้ำยที่ไม่มีขอบเขตก ำหนดได้ 
   ถือตัวอักษร ภำพ หรือเคร่ืองหมำยที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก ำหนด ส่วนกว้ำงที่สุด 
ยำวที่สุด แล้วค ำนวณตำม 5.1.1 
   5.1.3 ค ำนวณพ้ืนที่เป็นตำรำงเซนติเมตร 
  5.2 อัตรำภำษีป้ำย แบ่งเป็น 3 อัตรำ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
5.3 กำรค ำนวณภำษีป้ำย ให้ค ำนวณโดยน ำพ้ืนที่ป้ำยคูณด้วยอัตรำภำษีป้ำย เช่น ป้ำยที่ต้องเสียภำษี มีพ้ืนที่ 
10,000 ตำรำงเซนติเมตร เป็นป้ำยประเภทที่ 2 ป้ำยนี้เสียภำษี ดังนี้ 
10,000 หำร 500 คูณ 20 เท่ำกับ 400 บำท (10,000/500 X 20 = 400) 
 
6. หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรเสียภำษีป้ำย 
  เพ่ือควำมสะดวกในกำรเสียภำษี ควรแนะน ำผู้มีหน้ำที่เสียภำษีน ำหลักฐำนประกอบกำรยื่นแบบแสดง
รำยกำรเพ่ือเสียภำษี (ภป.1) เท่ำที่จ ำเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษีเท่ำนั้น 
  6.1 กรณีป้ำยที่ติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่ 
   1) บัตรประจ ำตัวประชำชน 
   2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
   3) ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
   4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 
   5) ใบอนุญำตติดตั้งป้ำยหรือใบเสร็จรับเงินจำกร้ำนท ำป้ำย 
  6.2 กรณีป้ำยรำยเก่ำ ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยที่เคยยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษีป้ำยไว้แล้ว ควรน ำ
ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีป้ำยคร้ังก่อนมำแสดงด้วย 
 
7. ขั้นตอนกำรช ำระภำษี 
  7.1 ผู้มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐำน 
  7.2 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
   1) กรณีท่ีผู้เสียภำษีป้ำยประสงค์จะช ำระภำษีป้ำยในวันยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำย ถ้ำ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินภำษีป้ำยได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภำษีป้ำยว่ำจะต้องเสียภำษีเป็นจ ำนวน
เท่ำใด 
   2) กรณีผู้เสียภำษีป้ำยไม่พร้อมจะช ำระภำษีในวันยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จะมีหนังสือแจ้งกำรประเมิน (ภป.3) แจ้งจ ำนวนเงินภำษีที่จะต้องช ำระแก่ผู้เสียภำษี 
  7.3 ผู้เสียภำษีต้องมำช ำระเงินค่ำภำษีป้ำยภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมินมิฉะนั้น
จะต้องเสียเงินเพ่ิม 
  7.4 กำรช ำระภำษีป้ำย 
   - เจ้ำของป้ำยมีหน้ำที่ช ำระภำษีป้ำยเป็นรำยปี ยกเว้นป้ำยที่แสดงปีแรก 
   (1) ระยะเวลำ ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
   (2) สถำนที่ช ำระภำษี 
    - สถำนที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยไว้ 
    - หรือสถำนที่อ่ืนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด 
   (3) กำรช ำระภำษีวิธีอ่ืน 
    - ธนำณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนำคำรสั่งจ่ำยส่วนท้องถ่ิน 
    - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
    - ส่งไปยังสถำนที่ตำม (2) 
   (4) กำรผ่อนช ำระหนี้ 



    1. ภำษีป้ำย 3,000 บำทข้ึนไป 
    2. ผ่อนช ำระเป็น 3 งวดเท่ำ ๆ กัน 
    3. แจ้งควำมจ ำนงเป็นหนังสือก่อนครบก ำหนดเวลำช ำระหนี้ 
     - ป้ำยติดตั้งปีแรก 
     - คิดภำษีป้ำยเป็นรำยงวด 
     - งวดละ 3 เดือน 
     - เร่ิมเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ำยของปี 
      งวด 1 มกรำคม - มีนำคม = 100 % 
      งวด 2 เมษำยน - มิถุนำยน = 75 % 
      งวด 3 กรกฎำคม - กันยำยน = 50 % 
      งวด 4 ตุลำคม - ธันวำคม = 25 % 
8. เงินเพิ่ม 
  ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีปำ้ยจะต้องเสยีเงินเพิ่มในกรณีและอัตรำดังตอ่ไปนี้ 
  8.1 ไม่ยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสบิของค่ำภำษีป้ำยเว้นแต่ 
กรณีที่เจ้ำของป้ำยไดย้ื่นแบบแสดงรำยกำรภำษปี้ำยก่อนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะได้แจง้ให้ทรำบถึงกำรละเว้นนัน้ ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละห้ำของค่ำภำษปีำ้ย 
  8.2 ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษปี้ำยโดยไม่ถูกต้อง ท ำให้จ ำนวนเงินที่จะต้องเสียภำษีปำ้ยลดน้อยลงให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละสิบของค่ำภำษปี้ำยทีป่ระเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้ำของป้ำยได้มำขอแก้ไขแบบแสดงรำยกำรภำษีปำ้ยให้
ถูกต้องก่อนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งกำรประเมิน 
  8.3 ไม่ช ำระภำษีปำ้ยภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่ำภำษปี้ำย เศษของเดือนให้
นับเปน็หนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น ำเงินเพิ่มตำม 8.1 และ 8.2 มำค ำนวณเปน็เงินเพิ่มตำมข้อนี้ด้วย 
9. บทก ำหนดโทษ 
  9.1 ผู้ใดแจ้งข้อควำมอันเปน็เท็จ ให้ถ้อยค ำเท็จ ตอบค ำถำมด้วยถ้อยค ำอันเป็นเท็จ หรือน ำพยำนหลักฐำนเท็จ
มำแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษปี้ำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต ่5,000 
บำท ถึง 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
  9.2 ผู้ใดจงใจไมย่ื่นแบบแสดงรำยกำรภำษปี้ำยต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บำท - 50,000 บำท 
  9.3 ผู้ใดไม่แจ้งกำรรับโอนป้ำยหรือไม่แสดงรำยกำรเสียภำษปี้ำยไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถำนทีป่ระกอบกิจกำรต้อง
ระวำงโทษปรบัตั้งแต ่1,000 บำท ถึง 10,000 บำท 
  9.4 ผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสัง่ของพนักงำนเจำ้หน้ำที่ซึง่สั่งให้
มำให้ถ้อยค ำหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสำรเกี่ยวกับป้ำยมำตรวจสอบภำยในก ำหนดเวลำอันสมควร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บำท ถึง 20,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
10. กำรอุทธรณ์กำรประเมิน 
  เมื่อผู้เสียภำษีได้รับแจ้งกำรประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์กำรประเมิน 
ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมำย โดยต้องยืน่อุทธรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่วนัที่ได้รับแจ้งกำรประเมินผู้อุทธรณ์
มีสิทธิอุทธรณ์ค ำวนิิจฉัยของผู้บริหำรท้องถิ่นต่อศำลภำยใน 30 วัน นับแต่วันรับแจง้ค ำวนิิจฉัยอุทธรณ์ 
11. กำรขอคืนเงินภำษีป้ำย 
  ผู้เสียภำษปี้ำยโดยไม่มีหนำ้ที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่ำที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมสีิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นค ำร้อง 
ขอคืนภำยใน 1 ป ีนับแต่วันที่เสียภำษปี้ำย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

(งำนจัดเก็บรำยได้ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน  เวลำปฏิบัติงำนเดิม  ๗  นำทีต่อรำย   
เวลำปฏิบัติงำนที่ปรับลด  ๕ นำทีต่อรำย 
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ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1      ควำมรู้ทั่วไป  

1.1 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภำษี 
ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภำษี  ได้แก่ อำคำร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ กับที่ดินต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้ำงอำคำรนั้น ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตำมปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอำคำร 
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้ำงนั้น ๆ ซึ่งเจ้ำของกรรมสิทธ์ิได้น ำทรัพย์สินดังกล่ำวออกหำผลประโยชน์ตอบแทน
นอกเหนือจำกกำรอยู่อำศัยของตนเองโดยปกติหรือน ำไปให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ไม่ว่ำจะมีค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ตำม   

1.2 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภำษี 
1. พระรำชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
2. ทรัพย์สินของรัฐบำลที่ให้ในกิจกำรของรัฐบำลหรือสำธำรณะและทรัพย์สินของกำรรถไฟแห่ง

ประเทศไทยที่ใช้ในกิจกำรรถไฟโดยตรง 
3. ทรัพย์สินของโรงพยำบำลสำธำรณะและโรงเรียนสำธำรณะซึ่งกระท ำกิจกำรอันมิใช่เพ่ือเป็นผล

ก ำไรส่วนบุคคล  และใช้เฉพำะในกำรรักษำพยำบำลและในกำรศึกษำ 
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศำสนสมบัติอันใช้เฉพำะศำสนกิจอย่ำงเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆ  ซึ่งปิดไว้ตลอดปี  และเจ้ำของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อ่ืนอยู่  

นอกจำกคนเฝ้ำในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน ๆ  หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน 
6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงของกำรเคหะแห่งชำติที่ผู้เช่ำซื้ออำศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บ

สินค้ำหรือประกอบกำรอุตสำหกรรม  หรือประกอบกิจกำรอื่นเพ่ือหำรำยได้ 
1.3 กำรขอลดหย่อนค่ำภำษี 

กำรลดหย่อนภำษี  กำรขอยกเว้นภำษี  กำรงดเว้น  กำรขอปลดภำษี   จะกระท ำได้ตำมกรณี 
ดังนี้ 

 -  ถ้ำโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน ๆ ถูกร้ือถอนหรือท ำลำยให้ลดค่ำรำยปีของทรัพย์สิน
นั้นตำมส่วนที่ถูกท ำลำยตลอดเวลำที่ยังไม่ได้ท ำขึ้น  แต่ในเวลำ 

นั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน ๆ ต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้  (มำตรำ 11) 
     -  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน ๆ  ซึ่งท ำขึ้นในระหว่ำงปีนั้น  ให้ถือเอำเวลำซึ่งโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน ๆ   นั้นได้มีข้ึนและส ำเร็จจนควรเข้ำอยู่ 

ได้แล้วเท่ำนั้นมำเป็นเกณฑ์ค ำนวณค่ำรำยปี   (มำตรำ 12) 
  - ถ้ำเจ้ำของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่ส ำคัญมีลักษณะเป็นเคร่ืองจักรกลไก  เคร่ืองกระท ำ
หรือเคร่ืองก ำเนิดสินค้ำ   เพ่ือใช้ด ำเนินกำรอุตสำหกรรม 

บำงอย่ำง  เช่น  โรงสี   โรงเลื่อย ฯลฯ  ขึ้นในโรงเรือนนั้น  ๆ  ในกำรประเมินให้ลดค่ำรำยปีลงเหลือหนึ่งสำมของ
ค่ำรำยปีของทรัพย์สินนั้น  รวมทั้งส่วนควบดังกล่ำวแล้ว  (มำตรำ 13) 
 
 
 

  -    เจ้ำของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนได้รับควำมเสียหำย   เพรำะทรัพย์สินว่ำงลง   
หรือทรัพย์สินช ำรุดจ ำเป็นต้องซ่อมแซมส่วนส ำคัญ เจ้ำของ 



โรงเรือนสิ่งปลูกสร้ำงมีสิทธิของลดค่ำภำษีได้ โดยยื่นค ำร้องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทั้งนี้เป็นไปตำมดุลพินิจของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่จะลดค่ำภำษีลงตำมส่วนที่เสียหำย หรือปลดค่ำภำษีท้ังหมดก็ได้ 
 1.4    ผู้มีหน้ำที่เสียภำษี 
  ผู้มีหน้ำที่เสียภำษี  คือ  เจ้ำของทรัพย์สิน  แต่ถ้ำที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน ๆ  
เป็นของคนละเจ้ำของกัน เจ้ำของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน ๆ  ต้องเป็นผู้เสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

1.5  ก ำหนดระยะเวลำให้ย่ืนแบบแสดงรำยกำรเสียภำษี 
     ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรำยกำรทรัพย์สินเพ่ือเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  ต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่  ภำยในเดือน 

กุมภำพันธ์ของทุกปี 
1.6 ฐำนภำษ ี
         ฐำนภำษี   คือ  ค่ำรำยปีของทรัพย์สิน 
 ค่ำรำยปี    หมำยถึง  จ ำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่ำได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีท่ี  

ทรัพย์สินนั้นให้เช่ำ ให้ถือว่ำค่ำเช่ำคือค่ำรำยปี  แต่ถ้ำเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ท ำให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำ 
ค่ำเช่ำนั้นมิใช่จ ำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่ำได้  หรือเป็นกรณีที่หำค่ำเช่ำไม่ได้ เนื่องจำกเจ้ำของทรัพย์สิน
ด ำเนินกิจกำรเองหรือด้วยเหตุประกำรอ่ืน  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจประเมินค่ำรำยปีได้โดยค ำนึงถึง
ลักษณะของทรัพย์สิน ขนำด พ้ืนที่ ท ำเลที่ตั้ง และบริกำรสำธำรณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ 

1.7 อัตรำภำษี 
อัตรำภำษีให้เสียในอัตรำร้อยละสิบสองจุดห้ำของค่ำรำยปี 

2 ขั้นตอนกำรยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษี 
2.1   กำรยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรำยกำรทรัพย์สิน  ให้ผู้รับประเมินกรอกรำยกำรในแบบพิมพ์    

(ภ.ร.ด.2) ตำมควำมเป็นจริงตำมควำมรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองควำมถูกต้องของข้อควำมดังกล่ำว 
พร้อมทั้งลงวันที่  เดือน ปี และลงลำยมือชื่อของตนก ำกับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   ณ ส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยะลำ กำรส่งแบบพิมพ์  จะน ำไปส่งด้วยตนเอง  มอบหมำยให้ผู้อื่นไปส่งแทน  หรือส่ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้   (ให้ถือวันที่ส่งทำงไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์) 

2.2 เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ประกอบกำรยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษี 
กรณีโรงเรือนรำยเก่ำ  ให้ยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษี  (ภ.ร.ด.2)   พร้อมใบเสร็จรับเงิน   

กำรเสียภำษีคร้ังสุดท้ำย  (ถ้ำมี) 
        กรณีโรงเรือนรำยใหม่  ให้เจ้ำของกรรมสิทธ์ิโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ยังไม่เคยยื่นแบบแจ้ง
รำยกำรเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินมำก่อน  ยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษีภำยในเดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดจำกปีที่
ได้มีกำรใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้น โดยยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษี  (ภ.ร.ด.2)   ต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่  พร้อมหลักฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำดังนี้ 
 

-     ส ำเนำโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้ำงโรงเรือน   หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน 
-     ส ำเนำหนังสือสัญญำซื้อขำย  หรือสัญญำให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง 
-    หลักฐำนกำรเปิดด ำเนินกิจกำร  เช่น  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนพำณิชย์  
      หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน/บริษัท 
-    ใบอนุญำตตั้งและ/หรือประกอบกิจกำรโรงงำน 
-     สัญญำเช่ำบ้ำน 



-    หนังสือมอบอ ำนำจ  (กรณีไม่สำมำรถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอำกรแสตมป์    
 2.3    กำรช ำระภำษี 
          ให้ผู้รับประเมินที่ได้รับแจ้งรำยกำรประเมิน (ภ.ร.ด.8) น ำเงินไปช ำระภำยใน 30 วัน  นับแต่วัน
ถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรประเมินโดยช ำระภำษีได้ที่งำนผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย์ ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ กอง
คลัง ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง กำรช ำระภำษีจะช ำระโดยกำรส่งธนำณัติ ตั๋วแลกเงินธนำคำรหรือเซ็คที่
ธนำคำรรับรองทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยสั่งจ่ำยให้แก่เทศบำลนครล ำปำง   และให้ถือเอำวันส่งทำง
ไปรษณีย์เป็นวันรับช ำระภำษี 

2.4    กำรผ่อนช ำระภำษี 
  ผู้มีสิทธิขอผ่อนช ำระภำษีได้   3 งวด  โดยไม่เสียเงินเพ่ิมมีเงื่อนไข  ดังนี้ 

1.     ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีจะขอผ่อนช ำระค่ำภำษีก็ได้   โดยวงเงินค่ำภำษีที่จะขอผ่อนช ำระนั้น
จะต้องมีจ ำนวนตั้งแต่เก้ำพันบำทข้ึนไป 

            2.     ได้ยืนแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งกำรกำรทรัพย์สินต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในเดือนกุมภำพันธ์
ของปีนั้น 
  3.     ได้แสดงควำมจ ำนงขอผ่อนช ำระค่ำภำษีเป็นหนังสือต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีภำยใน  30  
วัน  นับแต่วันถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 

2.5  เงินเพิ่ม 
เงินภำษีค้ำงช ำระให้เพ่ิมจ ำนวนตำมอัตรำ  ดังนี้ 
1. ถ้ำช ำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นก ำหนดเวลำสำมสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำร

ประเมิน  ให้เพ่ิมร้อยละ  2.5  ของค่ำภำษีท่ีค้ำง 
2. ถ้ำเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน  ให้เพ่ิมร้อยละ   5   ของค่ำภำษีที่ค้ำง 
3.   ถ้ำเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสำมเดือน  ให้เพ่ิมร้อยละ  7.5   ของค่ำภำษีท่ีค้ำง 
4.   ถ้ำเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน  ให้เพ่ิมร้อยละ   10  ของค่ำภำษีที่ค้ำง 
ถ้ำมิได้มีกำรช ำระค่ำภำษีและเงินเพ่ิมภำยในสี่เดือน   ผู้บริหำรท้องถ่ินมีอ ำนำจออก 

ค ำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด  อำยัด  หรือขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้ำงช ำระค่ำภำษี  เพ่ือน ำเงินมำช ำระเป็นค่ำ
ภำษี  เงินเพ่ิม   ค่ำธรรมเนียม  และค่ำใช้จ่ำยโดยมิต้องของให้ศำลสั่งหรือออกหมำยยึด 
       ถ้ำค่ำภำษีค้ำงอยู่และยังมิได้ช ำระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธ์ิไปเป็นของเจ้ำของใหม่โดย
เหตุใด  ๆ   ก็ตำม  เจ้ำของคนเก่ำและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่ำภำษีนั้นร่วมกัน  (มำตรำ 45) 
 

2.6 กำรอุทธรณ์ภำษี 
เมื่อผู้รับประเมิน  ได้รับแจ้งกำประเมินแล้วไม่พอใจกำรประเมินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ โดย 

เห็นว่ำกำรประเมินไม่ถูกต้อง  หรือเห็นว่ำค่ำภำษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นค ำร้องของให้พิจำรณำกำรประเมินใหม่  
ต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน 
       โดยกรอกในแบบพิมพ์  (ภ.ร.ด.9)   ยื่นแบบดังกล่ำวที่ส ำนักงำนเทศบำลนครล ำปำง  ภำยใน  15 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน หำกพ้นเวลำดังกล่ำว  ผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจำรณำกำร
ประเมินใหม่ และไม่มีสิทธิน ำคดีข้ึนสู่ศำลเว้นแต่ในปัญหำข้อกฎหมำยซึ่งอ้ำงว่ำเป็นเหตุหมดสิทธินั้น 
       เมื่อผู้บริหำรท้องถ่ินพิจำรณำแล้ว  ผลเป็นประกำรใดจะแจ้งค ำชี้ขำดไปยังผู้ยื่นค ำร้องอุทธรณ์เป็น
ลำยลักษณ์อักษร   หำกผู้รับประเมินเห็นด้วยหรือไม่พอใจในค ำชี้ขำดดังกล่ำว  ย่อมมีสิทธิน ำคดีไปสู่ศำลเพ่ือ



แสดงให้ศำลเห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องก็ได้ แต่ต้องภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งควำมให้ทรำบค ำชี้
ขำดนั้น 

2.7 บทก ำหนดโทษ 
มำตรำ  46  ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อควำมที่กล่ำวไว้ในมำตรำ  20  เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุ 

สุดวิสัย ท่ำนว่ำผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองร้อยบำท 
       มำตรำ 47 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตำมหมำยเรียกของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ไม่
แจ้งรำยกำรเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อง ไม่น ำพยำนหลักฐำนมำแสดง  หรือไม่ตอบค ำถำมเมื่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ซักถำมตำมควำมในมำตรำ  21  และ  22  ท่ำนว่ำผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อย
บำท 
 มำตรำ  48  ผู้ใด 

(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อควำมเท็จ  หรือให้ถ้อยค ำเท็จ  หรือตอบค ำถำมด้วยค ำอัน 
เป็นเท็จหรือน ำพยำนหลักฐำนเท็จมำแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหำทำงให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงกำรค ำนวณค่ำรำยปี
แห่งทรัพย์สินของตนตำมท่ีควรก็ดี 

(ข) โดยควำมเท็จ  โดยเจตนำละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบำย โดยวิธีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง 
ใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรค ำนวณค่ำรำยปีแห่งทรัพย์สินของตนตำมท่ีควรก็ดี 
 ท่ำนว่ำผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท  หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(งำนจัดเก็บรำยได้ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่  เวลำปฏิบัติงำนเดิม  ๕  นำทีต่อรำย   
เวลำปฏิบัติงำนที่ปรับลด  ๓ นำทีต่อรำย 

ผู้มีหน้าที่
ช าระภาษ ี

เอกสารส าหรับการ
ย่ืนภาษี 

๑.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

๒.  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

๓.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ี
ผำ่นมำ ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรอกขอ้มูลในแบบพร้อมแนบเอกสำรยืน่ต่อ
เจำ้หนำ้ท่ี 

เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบเอกสำร 

ภาษีบ ารุง
ท้องที่ 



 
 

 
 

กำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
  ภำษีบ ำรุงท้องที่ หมำยถึง ภำษีท่ีจัดเก็บจำกเจ้ำของที่ดิน ตำมรำคำปำนกลำงที่ดินและตำมบัญชีอัตรำ
ภำษีบ ำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นบุคคล
ธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิของเอกชน ที่ดินที่
ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขำหรือที่มีน้ ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้ำของที่ดินได้รับ
กำรยกเว้นภำษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
 
ที่ดินที่เจ้ำของที่ดินไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ ได้แก่ 
  1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระรำชวังอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
  2. ที่ดินที่เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจกำรของรัฐหรือสำธำรณะโดยมิได้หำ
ผลประโยชน์ 
  3. ที่ดินของรำชกำรส่วนท้องถ่ินที่ใช้ในกิจกำรของรำชกำรส่วนท้องถ่ินหรือสำธำรณะโดยมิได้หำ
ผลประโยชน์ 
  4. ที่ดินที่ใช้เฉพำะกำรพยำบำลสำธำรณะ กำรศึกษำ หรือกุศลสำธำรณะ 
  5. ที่ดินที่ใช้เฉพำะศำสนกิจศำสนำใดศำสนำหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของวัดไม่ว่ำจะใช้ประกอบ
ศำสนกิจศำสนำใดศำสนำหนึ่ง หรือที่ศำลเจ้ำโดยมิได้หำผลประโยชน์ 
  6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสำน หรือฌำปนสถำนสำธำรณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
  7. ที่ดินที่ใช้ในกำรรถไฟ กำรประปำ กำรไฟฟ้ำ หรือกำรท่ำเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนำมบินของรัฐ 
  8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว 
  9. ที่ดินของเอกชนเฉพำะส่วนที่เจ้ำของที่ดินยินยอมให้ทำงรำชกำรใช้เพ่ือสำธำรณะประโยชน์ 
  10. ที่ดินที่ตั้งขององค์กำรสหประชำชำติ ทบวงกำรช ำนัญพิเศษของสหประชำชำติหรือองค์กำรระหว่ำง
ประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตำมอนุสัญญำหรือควำมตกลง 
  11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถำนฑูตหรือสถำนกงศุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 
  12. ที่ดินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ 
  ผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคมของปีใด มีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ส ำหรับปีนั้น 
 
 
 
ก ำหนดระยะเวลำกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษี 
  ให้เจ้ำของที่ดินซึ่งมีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้อu3591 .ที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภบท.5) ณ 
ส ำนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภำยในเดือนมกรำคมของปีแรกที่มีกำรตีรำคำ
ปำนกลำงของที่ดิน แบบแสดงรำยกำรที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลำ 4 ปีนั้น 



 
 
อัตรำภำษีและกำรค ำนวณภำษี 
  อัตรำภำษี 
  1. อัตรำภำษีบ ำรุงท้องที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรำ 
  2. รำคำปำนกลำงที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บำทให้เสียภำษีดังนี้รำคำปำนกลำงของที่ดิน 30,000 บำท
แรก เสียภำษี 70 บำท 
  3. ส่วนที่เกิน 30,000 บำท เสียภำษี 10,000 บำท ต่อ 25 บำท 
  4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก 
   - เสียกึ่งอัตรำ 
   - ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บำท 
   - ที่ดินว่ำงเปล่ำ เสียเพ่ิม 1 เท่ำ 
  กำรค ำนวณภำษ ี
  ภำษีบ ำรุงท้องที่ ค ำนวณจำกรำคำปำนกลำงของที่ดินที่คณะกรรมกำรตีรำคำปำนกลำงที่ดินที่ก ำหนดขึ้น
เพ่ือใช้ในกำรจัดเก็บภำษีคูณกับอัตรำภำษี 
  เนื้อที่ดินเพ่ือค ำนวณภำษี (ไร่) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน 
  ค่ำภำษีต่อไร่ = ตำมบัญชีอัตรำภำษีฯ ท้ำย พ.ร.บ.ฯ 
 
หลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรเสียภำษี 
  1. บัตรประจ ำตัวประชำชน 
  2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
  3. หนังสือรับรองห้ำงหุ้นส่วนบริษัท 
  4. หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเป็นเจ้ำของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 
  5. ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีคร้ังสุดท้ำย (ถ้ำมี) 
  6. หนังสือมอบอ ำนำจกรณีที่ให้ผู้อ่ืนมำท ำกำรแทน 
  กรณีท่ีเป็นกำรเสียภำษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท. 5 ให้น ำ ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้ำของที่ดิน หรือ
ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีคร้ังสุดท้ำยมำด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนในกำรติดต่อขอช ำระภำษี 
  1. กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคม ของปีที่มีกำรตีรำคำปำน
กลำงที่ดิน 



   1) ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐำน
ที่ต้องใช้ต่อเจ้ำหน้ำที่พนักงำนประเมินภำยในเดือนมกรำคมของปีที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดิน 
   2) เจ้ำพนักงำนประเมินจะท ำกำรตรวจสอบและค ำนวณค่ำภำษีแล้วแจ้งกำรประเมิน (ภบท.9
หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใดภำยในเดือน
มีนำคม 
   3) ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินจะต้องเสียภำษีภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี เว้นแต่
กรณีได้รับใบแจ้งกำรประเมินหลังเดือนมีนำคม ต้องช ำระภำษีภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
  2. กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน กรณีเป็นเจ้ำของที่ดินรำยใหม่หรือจ ำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลง
ไป 
   1) เจ้ำของที่ดินที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ ต้องมำ
ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินหรือยื่นค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเนื้อที่ดินต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในก ำหนด 
30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี 
   2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน 
   3) เจ้ำหนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด 
  3. กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้กำรลดหย่อนเปลี่ยนแปลง
ไป หรือมีเหตุอย่ำงอ่ืนท ำให้อัตรำภำษีบ ำรุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
   1) เจ้ำของที่ดินยื่นค ำร้องตำมแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐำนที่ต้องใช้ต่อเจ้ำพนักงำน
ประเมินภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 
    2) เจ้ำพนักงำนประเมินจะออกใบรับให้ 
   3) เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด 
   4) กำรขอช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ในปีถัดไปจำกปีที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงำของที่ดินให้
ผู้รับประเมินน ำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช ำระภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี 
 
เงินเพิ่ม 
  เจ้ำของที่ดินผู้มีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตรำดังต่อไปนี้ 
  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่
เว้นแต่กรณีท่ีเจ้ำของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินก่อนที่เจ้ำพนักงำนประเมินจะได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรละ
เว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่ 
  2. ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินโดยไม่ถูกต้องท ำให้จ ำนวนเงินที่จะต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ลดน้อยลง ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้ำของที่ดินได้มำขอแก้ไขแบบ
แสดงรำยกำรที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้ำพนักงำนประเมินแจ้งกำรประเมิน 
  3. ชี้เขตแจ้งจ ำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้ำพนักงำนส ำรวจ โดยท ำให้จ ำนวนเงินที่จะต้องเสียภำษี
บ ำรุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่ำ ของภำษีบ ำรุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม 
  4. ไม่ช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ต้อง
เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่น ำเงินเพ่ิมตำม ข้อ 1 - ข้อ 4 มำรวมค ำนวณด้วย 
 
บทก ำหนดโทษ 



  1. ผู้ใดแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค ำเท็จ ตอบค ำถำมด้วยถ้อยค ำอันเป็นเท็จ หรือน ำ
พยำนหลักฐำนเท็จมำแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกิน 6 ป ีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
  2. ผู้ใดจงใจไม่มำหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจ ำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
  3. ผู้ใดขัดขวำงเจ้ำพนักงำนซึ่งปฏิบัติกำรส ำรวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือกำรเร่งรัดภำษีบ ำรุง
ท้องที่ค้ำงช ำระหรือขัดขวำงเจ้ำพนักงำนประเมินในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
  4. ผู้ใดฝ่ำฝืนค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนซึ่งสั่งให้มำให้ถ้อยค ำหรือส่งบัญชีหรือเอกสำรมำตรวจสอบ หรือสั่งให้
ปฏิบัติกำรเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรเร่งรัดภำษีบ ำรุงท้องที่ค้ำงช ำระ หรือไม่มำให้ถ้อยค ำ หรือไม่ส่ง
เอกสำรอันควรแก่เร่ืองมำแสดงตำมหนังสือเรียก ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 
กำรลดหย่อน/กำรยกเว้น/กำรลดภำษี 
กำรลดหย่อนภำษี มำตรำ 22 
  บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลำยแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนั้น
เป็นที่อยู่อำศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ตำมเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่ 
 (2) เขตเทศบำลต ำบลหรือเขตสุขำภิบำล ให้ลดหย่อน 200 - 400 ตำรำงวำ 
 (3) เขตเทศบำลอื่นนอกจำกเขตเทศบำลต ำบลและเขตเมืองพัทยำ ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตำรำงวำ 
 (4) ที่ดินในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ลดหย่อน ดังต่อไปนี้ 
   - ท้องที่ท่ีมีชุมชนหนำแน่นมำก ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตำรำงวำ 
   - ท้องที่ท่ีมีชุมชนหนำแน่นปำนกลำง ให้ลดหย่อน 100 ตำรำงวำ - 1 ไร่ 
   - ท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่ 
  บุคคลธรรมดำหลำยคนเป็นเจ้ำของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับลดหย่อนรวมกัน ตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น กำร
ลดหย่อนให้ลดหย่อนส ำหรับที่ดินในจังหวัดเดียวกัน 
 
 
กำรยกเว้น กำรลดภำษี มำตรำ 23 
  1. ปีที่ล่วงมำท่ีดินที่ใช้เพำะปลูกเสียหำยมำกผิดปกติ หรือ 
  2. เพำะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุพ้นวิสัย 
  3. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจยกเว้น หรือลดภำษีได้ตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
 
กำรอุทธรณ์ กำรฟ้องศำล 
  ถ้ำเจ้ำของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับรำคำปำนกลำงที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งกำรประเมินภำษีบ ำรุงท้องที่
แล้ว เห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่ำนเจ้ำพนักงำน
ประเมินภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกำศรำคำปำนกลำงของที่ดินหรือวันที่ได้รับกำรแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี



กำรอุทธรณ์ไม่เป็นกำรทุเลำกำรเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ขอค ำวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือค ำพิพำกษำของศำลผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต่อศำลภำยใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค ำแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 
กำรขอคืนภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
  ผู้ที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่โดยไม่มีหน้ำที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่ำที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิ 
ขอรับเงินคืนภำยใน 1 ปีได้โดยยื่นค ำร้องขอคืนภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ 
 

              
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(กำรสนับสนุนน้ ำอุปโภคบริโภค) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรสนับสนุนน้ ำอุปโภคบริโภค  เวลำปฏิบัติงำนเดิม  ๑  วัน  เวลำปฏิบัติงำนที่ปรับลด  ๕ ชั่วโมงต่อรำย 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าร้อง 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบรายช่ือผู้
ต้องการน า้อุปโภคบริโภค

ตามทีร้่องขอ  
ตรวจสอบสถานทีก่่อสร้าง 

เจ้าหน้าทีป่ระสานไปยงั
หน่วยงานทีม่ีรถบรรทุกน า้เพ่ือ

ขอความร่วมมือจัดส่งน า้ 
จดัส่งน ้ำ  

ตรวจหลกัฐาน รับเร่ืองร้องขอผู้ต้องการน า้
อปุโภคบริโภค 
น ้ำอุปโภคบริโภค 

กใบอนุญาต 
เอกสารส าหรับการย่ืนขอ 

๑.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

๒.  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(กำรขออนุญำตจัดตั้งตลำด) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

ขั้นตอนกำรขออนุญำตจัดตั้งตลำด  เวลำปฏิบัติงำน ๗ วันต่อรำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าขอ ตรวจสอบค าขอ 
พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบสถานทีด่ าเนินการ 
 

แจ้งผู้ประกอบการรับออก
ใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียม  



 
 
 

กำรขออนุญำตจัดตั้งตลำด  
 
  

หลักฐำนประกอบกำรขออนุญำต  
กรณีขออนุญำตรำยใหม่  
  1. บัตรประจ ำตัวและส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขออนุญำต  
  2. บัตรประจ ำตัวและส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้จัดกำรหำกไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญำต  
  3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่ใช้เป็นที่ตั้งสถำนประกอบกำร  
  4. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวของผู้แทนนิติบุคคลหำกผู้
ขอเป็นนิติบุคคล  
  5. ส ำเนำใบอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรที่ใช้แสดงว่ำอำคำรที่ใช้เป็นสถำนที่ประกอบกำร สำมำรถใช้
ประกอบกำรนั้นได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  
  6. หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญำตไม่สำมำรถมำด ำเนินกำรด้วยตนเอง (เอกสำรตำมข้อ 1 – 5 ถ่ำยเอกสำรและรับรองส ำเนำมำด้วย)  
 
กรณีต่อใบอนุญำต  
  1. บัตรประจ ำตัวผู้ได้รับใบอนุญำต  
  2. บัตรประจ ำตัวของผู้แทนนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคล  
  3. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทนนิติบุคคลต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้แทนนิติบุคคล และเลข
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญำต  
  4. หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมถ่ำยส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้ได้รับใบอนุญำตไม่
สำมำรถมำด ำเนินกำรด้วยตนเอง  
  5. ใบอนุญำตหรือใบแทนใบอนุญำตฉบับเดิม  
 
กรณีแจ้งเลิกกิจกำร  
  1. ใบอนุญำตฉบับเดิม  
  2. บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับใบอนุญำต (ถ่ำยเอกสำรและรับรองส ำเนำ)  
 
กรณีใบอนุญำตช ำรุดหรือสูญหำย  
  1. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรเดิม และใบอนุญำตเปลี่ยนแปลงตำมแบบ อภ.5 (ถ้ำมี) ที่ช ำรุดใน
สำระส ำคัญ  
  2. หลักฐำนกำรแจ้งควำมกรณีสูญหำย  
 
 
 



 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

(กำรขออนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

ขั้นตอนกำรขออนุญำตจัดสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร  เวลำปฏิบัติงำน ๗ วันต่อรำย 
 
 

กำรขออนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร หรือสถำนที่สะสมอำหำร 
1.กรณีขออนุญำต(รำยใหม่) 
  เอกสำรประกอบ 
    1.บัตรประจ ำตัว  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขอใบอนุญำต (ถ่ำยเอกสำรและรับรองส ำเนำ) 
    2.บัตรประจ ำตัว  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้จัดกำรหำกไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญำต(ถ่ำยเอกสำรและ
รับรองส ำเนำแนบ) 
    3.ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบ้ำนที่ใช้เป็นที่ตั้งสถำนประกอบกำร(ถ่ำยเอกสำรและรับรองส ำเนำแนบมำ
ด้วย) 
   4.ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวของผู้แทนนิติบุคคล(ถ่ำย
เอกสำรและรับรองส ำเนำแนบมำด้วย) หำกผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
    5.หลักฐำนที่ใช้แสดงว่ำอำคำรที่ใช้เป็นสถำนประกอบกำร สำมำรถใช้ประกอบกำรนั้นได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำยว่ำด้วย กำรควบคุมอำคำร (ถ่ำยเอกสำรและรับรองส ำเนำแนบมำด้วย) 
    6.หนังสือมอบอ ำนำจ 
 
 
 

ย่ืนค าขอ ตรวจสอบค าขอ 
พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบสถานทีป่ระกอบการ 
 

แจ้งผู้ประกอบการรับออกใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียม  



 
2.กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำต 
  เอกสำรประกอบ 
    1.เหมือนกับกำรขออนุญำตรำยใหม่ในข้อ(1) ยกเว้นหลักฐำนกำรใช้อำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร 
    2.ใบอนุญำต 
3.กรณีแจ้งเลิกกิจกำร 
  เอกสำรประกอบ 
    1.ใบอนุญำตประกอบกิจกำรเดิม 
    2.บัตรประจ ำตัวและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับใบอนุญำต (ถ่ำยเอกสำรและรับรองส ำเนำด้วย) 
4.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนุญำต เช่นเดียวกับกำรขออนุญำตประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
5.กรณีใบอนุญำตช ำรุดหรือสูญหำย 
  เอกสำรประกอบ 
    1.ใบอนุญำตประกอบกิจกำรเดิม (ถ้ำมี) ที่ช ำรุดในสำระส ำคัญ 
    2.หลักฐำนกำรแจ้งควำม กรณีใบอนุญำตหำย 
 
ใบอนุญำตให้มีอำยุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต  หำกมิได้ช ำระค่ำธรรมเนียม  ก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ จะต้อง

ช ำระค่ำปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(กำรขออนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนกำรขออนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ  เวลำปฏิบัติงำน ๑๓ วันต่อรำย 
 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าขอ ตรวจสอบค าขอ 
พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบสถานทีป่ระกอบการ 
 

แจ้งผู้ประกอบการรับออกใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียม  



 
 
 
 
 

กำรขออนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
1.กรณีขออนุญำต(รำยใหม่) 
  -  ขออนุญำตตั้งวำงขำยในจุดผ่อนผัน 
    -  ขออนุญำตเร่ขำย 
  เอกสำรประกอบ 
    1.รูปถ่ำยหน้ำตรงคร่ึงตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตำ ขนำด 1x1.5 นิ้ว ของผู้รับใบอนุญำตและผู้ช่วย
จ ำหน่ำยคนละ 3 รูป(ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 
    2.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับใบอนุญำต(ถ่ำยเอกสำรและรับรองส ำเนำแนบมำด้วย) 
    3.ส ำเนำบัตรประจ ำตัว หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ช่วยจ ำหน่ำย (ถ่ำยเอกสำรและรับรองส ำเนำแนบ
มำด้วย) 
    4.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญำตและผู้ช่วยจ ำหน่ำย 
    5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจ ำหน่ำยสินค้ำ(กรณีเร่ขำยไม่ต้องมีแผนที่) 
     6.ใบอนุญำตให้ขำยตำม พ.ร.บ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.
2535 
 
2.กรณีแจ้งเลิกกิจกำร 
  เอกสำรประกอบ 
    1.ใบอนุญำต 
    2.บัตรสุขลักษณะประจ ำตัว 
    3.บัตรประจ ำตัวหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับใบอนุญำตและผู้ช่วยจ ำหน่ำยสินค้ำ(ถ่ำยเอกสำรและ
รับรองส ำเนำด้วย) 
 
3.กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำต เช่นเดียวกับกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 
4.กรณีขอรับใบแทนใบอนุญำตเช่นเดียวดับกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพในกำร
ขออนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  เวลำปฏิบัติงำน ๗ วันต่อรำย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่ืนค าขอ ตรวจสอบค าขอ 
พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบสถานทีป่ระกอบการ 
 

แจ้งผู้ประกอบการรับออกใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนียม  



 
กิจกำรที่เข้ำข่ำยจะต้องช ำระใบอนุญำต 

 
    1. กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ 
    2. กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
    3. กิจกำรที่เกี่ยวกับอำหำรเคร่ืองดื่ม น้ ำดื่ม 
    4. กิจกำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์ช ำระล้ำง 
    5. กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร 
    6. กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่ 
    7. กิจกำรที่เกี่ยวกับยำนยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 
    8. กิจกำรที่เกี่ยวกับไม้ 
    9. กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร 
  10. กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  11. กิจกำรที่เกี่ยวกับหิน ดินทรำย ซีเมนต์ 
  12. กิจกำรที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลี่ยม ถ่ำนหิน สำรเคมี 
  13. กิจกำรอืน่ๆ ดังนี้ 
         - กำรพิมพ์หนังสือ หรือพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
         - กำรผลิต กำรซ่อมเร่ืองอิเลคโทรนิคส์ เคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
         - กำรผลิต เทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง 
         - กำรพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือกำรถ่ำยเอกสำร 
         - กำรสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ช ำรุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
         - กำรประกอบกิจกำรโกดังสินค้ำ 
         - กำรล้ำงขวด ภำชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
         - กำรพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช้สิ่งทอ 
         - กำรก่อสร้ำง 
 
ขั้นตอนในกำรยื่นค ำขอใบอนุญำต 
  1. ให้ยื่นค ำร้องขอใบอนุญำต เมื่อเร่ิมประกอบกิจกำรพร้อมเอกสำรดังนี้ 
       - ส ำเนำบัตรประชำน 
        - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนขอผู้ขออนุญำต 
         - ใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
            - ใบอนุญำตท ำกำรค้ำจำกส ำนักทะเบียนกำรค้ำ 
            - ใบอนุญำตหรือใบแจ้งประกอบกิจกำรโรงงำน 
  2. ในรำยที่เคยช ำระอยู่ก่อนแล้วให้มำยื่นค ำขอต่อใบอนุญำตในเดือนธันวำคม ของทุกปี พร้อมทั้งน ำ
ใบอนุญำตใบเดิมมำยื่นด้วย 
  3. ถ้ำยื่นเกินเดือนธันวำคม จะเสียงเงินเพ่ิมร้อยละ 20 ของค่ำธรรมเนียมที่ช ำระ 
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- กำรจดทะเบียนพำณิชย์ 
  (จดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
(แบบ ทพ.) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวของ 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของ 
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
- กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้ำบ้ำน 
  1. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้
สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
  2. ส าเนาบัตรประชาชนของ
เจ้าของทรัพย์สิน 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดง
ให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็น
เจ้าบ้าน เป็นเจ้าของทรัพย์สิน     
หรือส าเนาสัญญาเช่า  
หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความ
ยินยอม 
- แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้
ประกอบพาณิชยกิจ 
- รูปภาพของร้านค้าท่ีจะจด
ทะเบียนพาณิชย์ 
- หนังสือมอบอ านาจ กรณีให้

ผู้อื่นท าการแทน 

 
- การเปลี่ยนแปลงรายการ
ใดๆ  การยกเลิ กประกอบ
พาณิชยกิจ ให้ยื่นค าขอ 
จดทะเบียน ภายใน 30 วัน
นับแต่วันเปลี่ยนแปลง 
หรือเลิก 
- ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย 
ยื่นค าขอรับใบแทน 
ใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่สูญหาย 
- ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ
แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ 
ไว้ ณ ส านักงานในที่เปิดเผย 
- เมื่อได้จดทะเบียนพาณิชย์
แล้ว ให้ผู้ประกอบการจัดให้ 
มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบ
พาณิชยกิจ ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับจดทะเบียน 
- ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่จด
ท ะ เบี ย น พ าณิ ช ย์  แ ส ด ง
รายการเท็จ หรือไม่มาให้ 
นายทะเบียนสอบสวน 
ไม่ยอมให้ถ้อยค า ปรับไม่เกิน 
2,000 บาท  
- ผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
ไม่ปฏิบัติตามในกรณี 
ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย 
หรือแสดงใบทะเบียนพาณิชย์
ไว้  ส านักงานในที่ เปิดเผย 
ปรับไม่เกิน 200 บาท 

 



 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
(กำรจดทะเบียนพำณิชย์) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 ขั้นตอน  กำรจดทะเบียนพำณิชย์ 
  1. ผู้ประกอบกำรเขียนค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 
  2. เจ้ำหน้ำที่รับแบบค ำขอ พิจำรณำตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรจดทะเบียนเบื้องต้น 
  3. นำยทะเบียนพิจำรณำตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรจดทะเบียน 
  4. จดทะเบียนพำณิชย์ในระบบของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเพ่ือออกใบทะเบียนพำณิชย์ 
  5. นำยทะเบียนลงลำยมือชื่อ 
  6. ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

 ระยะเวลำกำรให้บริกำร   8 นำที/รำย 
 
 
 
 

ย่ืนค าขอ พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

ออกใบทะเบียนพาณชิย์ 

ช าระค่าธรรมเนียม 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


