
คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง เทศบาลตําบลหนองแค                วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-3637-1334                         (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร :  0-3638-1038      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต์ :  http://www.Nongkhae.go.th 
 

ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมท้ัง

นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีมาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบกิจการ อันเปน

พาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด 

 

  

 

 

• การจดทะเบียนพาณิชยตองมีสถานท่ีตั้งอยูในเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  

เทศบาลตําบลหนองแค  ภายใน 30 วัน  

นับแตวันท่ีประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

1.ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอ 

  ตอเจาหนาท่ี/นายทะเบียน 

2.เจาหนาท่ี / นายทะเบียนตรวจคําขอ และ  หลักฐานตางๆ 

3.ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชย  

งานท่ีใหบริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลหนองแค 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

              ข้ันตอน            หนวยงานผูรับผิดชอบ 



  และชําระคาธรรมเนียม 

 

 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืน 

1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย(แบบ ทพ.)                                                     จํานวน  1   ฉบับ                                   

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ                             จํานวน  1   ฉบับ 

3) สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ                                          จํานวน   1   ฉบับ 

4) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบานใหแนบเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

• หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหม                              จํานวน   1   ฉบับ 

• สําเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน  

  หรือสําเนาสัญญาเชา                                                                         จํานวน   1   ฉบับ  

• แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสําคัญ 

  บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป                                                                   จํานวน   1   ฉบบั  

5) กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

  และสําเนาทะเบียนบานของ ผูมอบอํานาจ                                                จํานวน   1   ฉบับ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึก วีดีทัศนแผนวีดีทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศนระบบ

ดิจิตอล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชา

สินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคา ท่ีขายหรือใหเชา 

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนําใบทะเบียนพาณิชยมาดวย 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 



• กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชย 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยจัดทําใบทะเบียนพาณิชย พรอมจายใบทะเบียนพาณิชยเปนอันเสร็จข้ันตอน 

 

 

 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คําขอจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 

2 คําขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย 20 

3 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 

4 คํารองขอรับใบแทน 30 

5 คํารองขอรับรองสําเนา 30 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง เทศบาลตําบลหนองแค  โทรศัพท: 0-3637-1334 

หรือ เว็บไซต : http://www.Nongkhae.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 



 

 
ตัวอยางแบบฟอรม 

 

 



 



คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง เทศบาลตําบลหนองแค               วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-3637-1334               (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-3638-1038      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต์ : http://www.Nongkhae.go.th 

 
 

ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก ท่ีดินท่ีเปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุง

ทองท่ี ไดแก พ้ืนท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย โดยไมเปนท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไดรับการยกเวนภาษีหรือ

อยูในเกณฑลดหยอนผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี คือ ผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสีย

ภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปนั้น 

  

 

 

กรณีมีการย่ืนแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซ่ึงตองย่ืนใหม         งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  

ทุก 4 ป / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม) 

1.ผูเปนเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) 

2.เจาหนาท่ีรับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับขอมูลใน  

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5. 

งานท่ีใหบริการ                      การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลหนองแค 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 



3.คํานวณคาภาษีบํารุงทองท่ีจากหนวยราคาปานกลางท่ีดินและประเมิน 

   คาภาษีบํารุงทองท่ี 

4.แจงการประเมิน (ภ.บ.ท.5) 

5.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน 

   คาภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.11) 

   สําหรับการชําระภาษีในรอบ 3 ปถัดไป 

1.ผูเปนเจาของท่ีดิน แจงชื่อ – สกุล ใหเจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบเอกสารกับขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) 

2.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน  (ภ.บ.ท.11) 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 3 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                              จํานวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองท่ีปท่ีผานมา (ภ.บ.ท.11)                                       จํานวน   1   ฉบับ 

 

อัตราภาษีบํารุงทองท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน 34 อัตรา 

ราคาปานกลางท่ีดินเกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก  

เสียภาษี 70 บาท 

สวนท่ีเกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตอ 25 บาท 

ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุกเสียก่ึงอัตรา 

ดวยตนเอง ไมเกินไรละ 5 บาท 

ท่ีดินวางเปลา เสียเพ่ิม 1 เทา 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 



 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองแค โทรศัพท: 0-3637-1334 

หรือ เว็บไซต : http://www.Nongkhae.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 

http://www.nongkhae.go.th/


คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง เทศบาลตําบลหนองแค               วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-3637-1334               (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-3638-1038      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต์ : http://www.Nongkhae.go.th 

 
 

ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา

รายไดหรือโฆษณาการคา  หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได  ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ 

หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน ใหเจาของปายมีหนาท่ีเสีย 

ภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวนปายท่ีเริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดง

จนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดท่ี 

ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป   

 

 

 

1.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

   พรอมเอกสารประกอบ 

2.เจาหนาท่ีรับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับขอมูล ผ.ท. และ ผ.ท.5 

3.คํานวณพ้ืนท่ีปายและประเมินคาภาษีปาย 

4.แจงการประเมิน (ภ.ป.3) 

งานท่ีใหบริการ                     การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลหนองแค 

ขอบเขตการใหบริการ 

    สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ            ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

                 ข้ันตอน            หนวยงานผูรับผิดชอบ 



5.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)  

 

 

  ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                                จํานวน  1  ฉบบั 

2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปาย ปท่ีผานมา (ภ.ป.7)                                                     จํานวน  1  ฉบับ    

 

อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา ดังนี้ 

อัตราภาษีปาย (ตอ 500 ตารางเซนติเมตร) 

1) อักษรไทยลวน 3 บาท 

2) อักษรไทยปนกับอักษรตางปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 20 บาท 

3) ปายดังตอไปนี้ 

ก. ไมมีอักษรไทย 40 บาท 

ข. อักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใต หรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 40 บาท 

4) ปายท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายไดเสียภาษีปายแลวอันเปน

เหตุใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมข้ึนใหคิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

5) ปายใดต่ํากวา 200 บาท ใหเสีย 200 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง เทศบาลตําบลหนองแค  โทรศัพท: 0-3637-1334 

หรือ เว็บไซต : http://www.Nongkhae.go.th 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม  

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

http://www.nongkhae.go.th/


 

 
ตัวอยางแบบฟอรม 

 



 



คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง เทศบาลตําบลหนองแค                วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-3637-1334               (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-3638-1038      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต์ : http://www.Nongkhae.go.th 

 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คือ  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆกับท่ีดินซ่ึงใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือ

สิ่งปลูกสรางนั้นๆ และในปท่ีผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น  เชน  ใหเชา, ทําการคาขาย ,โกดัง หรือ

เพ่ือใชประกอบกิจการอ่ืนๆ เพ่ือหารายไดตองมีทรัพยสินอันไดแกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ กับท่ีดิน ซ่ึง

ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตองไมเขาขอยกเวนภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.

2475 มาตรา 9,10 

 

 

1.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการ           งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง 

   เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2)                                     

2.เจาหนาท่ีรับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับขอมูลใน   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 

3.คํานวณคารายปและคิดคาภาษี 

4.แจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

5.ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ชําระเงิน และรับ ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.12) 

งานท่ีใหบริการ                     การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลหนองแค 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

               ข้ันตอน            หนวยงานผูรับผิดชอบ 



 

 

 1.เม่ือไดรับการแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ตองชําระภายใน30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน  

  หากชําระ เกินกําหนดตองเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 

  ไมเกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 

  เกิน 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 

  เกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 

  เกิน 3 เดือนแตไมเกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 

  เกิน 4 เดือนตองดําเนินคดี 

 2.ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจในการประเมิน ตองอุทธรณภายใน 15 วัน 

 

  ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน                                          จํานวน  1  ฉบบั 

2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีภาษีโรงเรือนและท่ีดินปท่ีผานมา (ภ.ร.ด.12)                      จํานวน  1  ฉบบั 

 

ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป 

อัตราคาภาษีรอยละ 12.5 ของคารายป 

คาภาษี = คารายป x 12.5% 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง  เทศบาลตําบลหนองแค  โทรศัพท: 0-3637-1334 

กรณีผูชําระภาษีย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 แลวยังไมชําระทันทีใหดําเนินการ ดังนี ้

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 



 ตัวอยางแบบฟอรม 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 


