คู่มือ
การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ตารางคู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการปฏิบัติงาน
การชําระภาษีบํารุงท้องที่(รายใหม่)
การชําระภาษีบํารุงท้องที่(รายเก่า)
การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายใหม่)
การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รายเก่า)
การชําระภาษีป้าย(รายใหม่)
การชําระภาษีป้าย(รายเก่า)
ยื่นทะเบียนพาณิชย์(กรณีจดทะเบียนใหม่)
ขอคัดสําเนาเอกสาร
ขอตรวจสอบข้อมูลภาษี

เดิม
10 นาที
8 นาที
10 นาที
8 นาที
10 นาที
8 นาที
10นาที
10 นาที
15 นาที

ใหม่
8 นาที
5 นาที
5 นาที
5 นาที
5 นาที
5 นาที
5 นาที
5 นาที
10 นาที

หมายเหตุ

ข้อมูลทั่วไป
กองคลัง/งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีดงเย็นมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ย วกับงาน
สํารวจโรงเรือน ที่ดิน ป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลศรีดงเย็น ซึ่งรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีดงเย็นจัดเก็บ จากรายได้ภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากรภายใต้กฎหมายที่กําหนด โดยรายได้จากภาษี
ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์ ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่
ภาษี ได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียม รายได้จากทรัพย์สิน และรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ เป็นต้น
รายได้จากภาษีตามกฎหมายกาหนดที่สาคัญ
ภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองที่สํา คั ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่
และ ภาษีป้าย มีรายละเอียดดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดเก็บเองตามพระราชบั ัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ภาษีบารุงท้องที่ เป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเอง
ตามพระราชบั ัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ภาษีป้าย เป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเองตาม
พระราชบั ัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดหาเอง
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดหาเองแบ่งได้สองประเภทคือ รายได้ภาษีอากร และรายได้ที่
มิใช่ภาษีอากร ดังนี้
1) รายได้ภาษีอากร ที่กฎหมายกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ผู้ดําเนินการจัดเก็บเอง
ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ซึ่งที่มาของรายได้องค์การบริหารส่วน
ตําบล มาจากกฎหมายที่สําคั ได้แก่พระราชบั ัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 ภาษีท้องถิ่น ที่กฎหมายกําหนดให้องค์ การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ผู้ดําเนินการจัดเก็บ
เอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีป้าย พระราชบั ัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 พระราชบั ัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบั ัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

2) รายได้ ที่ มิ ใ ช่ ภ าษี อ ากร รายได้ ป ระเภทนี้ เ ป็ นรายได้ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ภ าษี อ ากร เป็ น รายได้ จ าก
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุ าตที่เรียกเก็บจากบุคคลต่างๆ ที่อนุ าตให้สามารถกระทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่งได้ เช่น การขายสุรา การพนัน การควบคุมอาคาร การเก็บและขนมูลฝอย การเก็บและขนอุจจาระและสิ่ง
ปฏิกูล และ รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างอันเป็นทรัพย์สิน ดอกเบี้ยเงินฝาก
ทั้งที่ฝากกับธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

ภาษีบารุงท้ องที่
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่
ได้แก่ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินต้องเสียภาษีท้องที่ ได้แก่พื้นที่หรือพื้นที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการ
ยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี มีหน้าที่เสียภาษีสําหรับปีนั้น
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบารุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าเสา (ส่วนการคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน
แบบแสดงรายการที่ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี
หลักฐานที่ต้องนาไป
- สําเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3ก
- บัตรประจําตัวประชาชน
- ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ให้ผู้อื่นมาทําการแทน
การคานวณภาษี
คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการการตีราคาปานกลางที่ดินกําหนดขึ้นเพื่อใช้ในการ
จัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อที่อัตราภาษี
เนื้อที่ดิน (ไร่) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบั ชีอัตราภาษี ฯ ท้าย พรบ.ฯ
การชาระภาษีบารุงท้องที่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนําเงินมาชําระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี
เงินเพิ่ม – บทกาหนดโทษ
1.ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
2.ผู้ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท้องที่ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
3.ผู้ใดไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีบํารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบ

ขัน้ ตอนการเสียภาษีบารุ งท้ องที่
1.ขั้นตอนการเสียภาษีบารุงท้องที่ (กรณีชาระตามปกติ)
เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ
- ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา
ขั้นตอนการให้บริการ
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2.ขั้นตอนการเสียภาษีบารุงท้องที่ (กรณีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน)
2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ
- ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
บัตรประจําตัวประชาชน
2.2 ขั้นตอนการให้บริการ
- ยื่นคําร้อง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบเสร็จรับเงิน
3.ขั้นตอนการเสียภาษีบารุงท้องที่ (กรณีมีการประเมินใหม่)
3.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาเอกสารสิทธิ์
- สําเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน

ขัน้ ตอนการชาระภาษีบารุ งท้ องที่
ผู้ยื่นภาษียื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดือน มกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน (ทุกรอบ 4
ปี)
การชาระค่าภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี

เจ้ าหน้ าที่รับแบบแจ้ ง
การปรประเมินประเมิน
พอใจ

ผู้เสียภาษีได้ รับ
แจ้ ง

ไม่ พอใจ
มีสิทธิอุทธรณ์ ผวจ.

ยื่นอุทธรณ์ ต่อเจ้ าพนักงานประเมิน
ชาระเงินภายใน 30
วัน

จบ

ภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ได้ รับแจ้ ง
ไม่ ชาระภายใน
กาหนด

เสนออุทธรณ์
ตามลาดับ

เสียเงินเพิ่ม
ร้ อยละ 2 ต่ อ
พอใจ

ชาระเงิน

ผลการ
อุทธรณ์

ไม่ พอใจ

อุทธรณ์ คาวินิจฉัยของ ผวจ.
ต่ อศาล ภายใน 30 วัน

จบ

นับแต่ วันที่ได้ รับแจ้ งคาวินิจฉัย

ภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ
ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น
ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขต อบต. ซึ่งใช้หาผลประโยชน์เป็นสถาน
ประกอบการพาณิชย์ ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินกับ อบต.
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน
1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้เช่า บ้าน ตึกแถว โรงแรม เกสท์เฮ้าท์ คอร์ด หอพัก ฯลฯ
2. ที่ทําการค้าขายและที่เก็บสินค้า เช่น ร้านค้าทั่วไป โรงภาพยนต์ โกดังเก็บสินค้า
3. ที่ประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ
4. ที่ให้ าติ พ่อ แม่ หรือผู้อื่นอยู่อาศัย
กาหนดยื่นแบบเสียภาษี
เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
การคานวณการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่าใน
อัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท คิดค่ารายปีได้ 12,000 (1,000 × 12 เดือน) ค่าภาษีจะเท่ากับ 1,500 บาท
หลักฐานที่ต้องนาไป
- สําเนาโฉนดที่ดิน หรือ สั าซื้อขายโรงเรือน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน)
- ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุ าตปลูกสร้างอาคาร
ใบเสร็จ
รับเงินปีที่ผ่านมา ใบอนุ าตสะสมอาหาร ใบอนุ าตประกอบกิจการค้า หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท หรือ
งบดุล
ค่าภาษี
1. ผู้รับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี × 12.5%

กาหนดการชาระค่าภาษี
เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แล้วต้องไปชําระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับ
จากวันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้
1. ถ้าชําระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่พ้นกําหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง
2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน นับแต่วันที่พ้นกําหนดให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่พ้นกําหนดให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันที่พ้นกําหนดให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง
ถ้าผ่อนชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องมีวงเงินค่าภาษีจะขอผ่อนผันตั้งแต่ 9,000 บาท ขึ้นไป
ภายในกําหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด เท่า ๆ กัน (งวด
ละ 30 วัน)
ถ้าไม่ชําระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกคําสั่งเป็น
หนั ง สื อ ให้ ยึ ด อายั ด หรื อ ขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ผู้ ซึ่ ง ค้ า งชํา ระภาษีเ พื่ อ นํ า เงิ น มาชํ าระค่ า ภาษี เ งิ น เพิ่ ม
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรืออกหมายยึด

ขัน้ ตอนการเสียภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดนิ
1. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีปกติ)
1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนพาณิชย์
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้)
1.2 ขั้นตอนการให้บริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2. ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีแจ้งใหม่)
2.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนพาณิชย์
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้)
- สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
2.2 ขั้นตอนการให้บริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดตรวจสอบ
- ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน
- ออกใบแจ้งรายการประเมิน
- ออกใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรื อนและทีด่ นิ
ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบแบบประเมินค่าภาษี

ไม่ พอใจ

พอใจ

ผู้เสี ยภาษีรับแจ้ งการ

ประเมิน (ภ.ร.ด.8)
ยื่นอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน
นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ ง

ไม่ เกิน 30 วัน

ผลการ

เกิน 30 วัน

ชาระเงินภายใน 30 วัน

ชาระเงินเกิน 30 วัน

นับแต่ วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้ รับแจ้ ง

นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ ง

อุทธรณ์
ต้ องชาระเงินตาม
ใบแจ้ งประเมินก่ อน

ต้ องเสี ยเงินเพิม่
จบ
เดือนที่ 1 ปรับ
2.5%
เดือนที่ 2 ปรับ 5%

ไม่ พอใจ

ผลการ

พอใจ

อุทธรณ์
ชาระเงินตามใบแจ้ ง

ชาระเงินตามใบแจ้ ง

ยื่นฟ้ องคดีภายใน 30 วัน
นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับคาชี้ขาด

จบ

เดือนที่ 3 ปรับ
7.5%

ภาษีป้าย
ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบการค้า หรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่
วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้น
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้
ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษีป้ายตามลําดับ
อัตราภาษีป้าย
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม.
ต่อ 20 บาท
3. (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี
500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท
ป้ายเมื่อคานวณพื้นที่จานวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
เอกสารหลักฐานที่นามาใช้ในการติดต่อ
1. สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาหนังสือรับรองสํานักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
3. รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี)
4. สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย
5. หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอํานาจ)
กาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
- เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
- ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

การชาระภาษี
- ให้เจ้าของป้ายชําระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี (คิดภาษี
ป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน)
งวด 1 มกราคม – มีนาคม
= 100 %
งวด 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 %
งวด 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม
= 25 %
เงินเพิ่ม
- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
- ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย
บทกาหนดโทษ
1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000
บาท
2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งความเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
ขัน้ ตอนการเสียภาษี
ป้ าย
1. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ)
1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ
- ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

1.2 ขั้นตอนการให้บริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี
- ออกใบเสร็จรับเงิน
2. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน)
2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ
2.2 ขั้นตอนการให้บริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
-ตรวจสอบ
-ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสํารวจตรวจสอบป้าย
-คํานวณค่าภาษี แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ
-ออกใบเสร็จรับเงิน
2.3 ระยะเวลาดาเนินการ
- โดยประมาณ 1 วันทําการ
3.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่
3.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-สําเนาทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- แผนที่ตั้งพอสังเขป
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
3.2 ขั้นตอนการให้บริการ
- ยื่นแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบ
- ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสํารวจตรวจสอบป้าย
- คํานวณค่าภาษี แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ
- ออกใบเสร็จรับเงิน

เจ้ าหน้ าที่รับแบบและ

ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1)

แจ้ งการประเมินค่ า
ภาษี

ผู้เสียภาษีรับแจ้ ง

ไม่ พอใจ

การประเมิน

พอใจ
ชาระเงินภายใน 15
วัน

จบ

ยื่นอุทธรณ์ ต่อ ผวจ.

ชาระเงินเกิน 15 วัน

ภายใน 30 วัน

นับแต่ วันที่ได้ รับแจ้ ง

นับแต่ วันที่ได้ รับแจ้ ง

ต้ องเสียเงินเพิ่ม

พอใจ

ร้ อยละ 2 ต่ อเดือน
ชาระเงิน

จบ

ผลการ
อุทธรณ์

ไม่ พอใจ

ให้ ย่ ืนฟ้ องศาล

ปฏิบัตติ ามคาสั่งศาล

จบ

ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
1. กิจการเจ้าของคนเดียว
2. กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด
3. บริษัทจากัด
กิจการเจ้าของคนเดียว
ธุรกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ลงทุน และเป็นเจ้าของกิจการ โดยลําพังกิจการในลักษณะนี้หากเข้าข่าย
เป็นกิจการตามพระราชบั ัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กําหนด จะต้องจดทะเบียน โดยเจ้าของกิจการต้อง
ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้เริ่มประกอบกิจการ
กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
1. กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
2. ระยะเวลาที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และค่าธรรมเนียม
3. กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 การทําโรงสีข้าวและการทําโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
 การขายสินค้า
 นายหน้าหรือตัวแทนค้า
 การหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม
 การขนส่งทางทะเล เรือกลไฟ เรือยนต์ ประจําทาง รถไฟ รถยนต์ ประจําทาง การขายทอดตลาด
การรับซื้อขายที่ดิน การซื้อขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานํา และการทํา
โรงแรม
ระยะเวลาที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และค่าธรรมเนียม
ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้เริ่มประกอบกิจการ กิจการใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับต่อเนื่อง อีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียน การ
จดทะเบียนพาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท

กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
 การค้าเร่ การค้าแผงลอย
 พาณิชยกิจเพื่อบํารุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล
 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์พาณิชย์กิจซึ่งรัฐมนตรีได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ดู
ประกาศกระทรวงพาณิชย์83 พ.ศ. 2515 และฉบับที่ 93 พ.ศ. 2520)
 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มี พระราชบั ัติหรือพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งขึ้น
 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
 พาณิชยกิจของห้างหุ้นส่วนสามั นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัดและบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย
 กลุ่มเกษตรกรซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 141
กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปห้างหุ้นส่วนสามั นี้จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ก็ได้ ห้างหุ้นส่วนสามั นิติบุคคล
การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ห้างหุ้นส่วนสามั นี้จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด
การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปผู้ลงทุนแบ่งออกเป็น 2 จําพวก คือจําพวกที่ต้องรับผิดใน
หนี้ต่างๆไม่จํากัดจํานวนและจําพวกที่ต้องรับ ผิดในหนี้ต่างๆจํากัดจํานวนห้างหุ้นส่วนจํากัดต้องจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บริษัทจากัด
การประกอบธุรกิจที่มีบุคคล 7 คนขึ้นไป บริษัทจํากัดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บริษัทมหาชนจากัด
การประกอบธุรกิจที่มีบุคคล 15 คนขึ้นไป บริษัทมหาชนจํากัดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบั ัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535

การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
การเป็นบริษัทมหาชนจํากัดมีวิธีดําเนินการได้ 3 วิธี
1. บริษัทมหาชนจํากัดขึ้นใหม่
2. การแปรสภาพบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด
3. การควบบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัด

การแปรสภาพบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัด
จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติพิเศษให้การแปรสภาพบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตามพระราชบั ัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ให้ยื่น
จดทะเบียนแปรสภาพ ภายใน 14 วัน ทุนจดทะเบียนทุกๆ 1 ล้านบาท เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท แต่เมื่อ
รวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท
การควบบริษัทจากัดกับบริษัทมหาชนจากัด
บริษัทจํากัดสามารถควบกับบริษัทมหาชนจํากัดได้โดยหลังจากควบบริษัทจะมีสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดและ
ต้องเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

บัญชีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการจด,เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ที่

กระบวนงานบริการ

หน่วยงานกองคลัง
๑. การบริการรับจด,เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนพาณิชย์

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

๑.รับคําร้อง(แบบ ทพ.) ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําร้องการรับจด,เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนพาณิชย์
๒.พิมพ์รายการข้อมูลตามแบบในระบบ
คอมพิวเตอร์
๓.นายทะเบียนตรวจความถูกต้องและลงชื่อ
อนุมัติในใบทะเบียนพาณิชย์
๔.ออกใบทะเบียนพาณิชย์(แบบ พค.0403)
๕.ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับจด,เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนพาณิชย์

๑.สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
๒.สําเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคําร้อง
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓.เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลีย่ นชื่อตัวสกุล เอกสารการหย่า
๔.ใบมอบอํานาจ (กรณีทําการแทน)
๕.สั าเช่า หรือหนังสือยินยอมจาก
เจ้าบ้านกรณีมิใช่บ้านของตนเอง

ที่ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติในปัจจุบัน

ที่เสนอปรับปรุงใหม่

1 วัน/ราย

30 นาที /ราย

หมายเหตุ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เพื่อทารายการจด,เปลีย่ นแปลงทะเบียนพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------.....กาหนดไว้เดิม.....

รับคําร้อง (แบบ ทพ.),
ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้อง
ในการจด,เปลี่ยนแปลง ทะเบียนพาณิชย์

พิมพ์รายการข้อมูลตามแบบ
ในระบบคอมพิวเตอร์

ทะเบียนพาณิชย์อนุมัติการจด,เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนพาณิชย์

ออกใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403)

ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จด,เปลี่ยนแปลง

ทะเบียนพาณิชย์

รวมเวลา
1 วัน/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เพื่อทารายการจด,เปลีย่ นแปลงทะเบียนพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------.....ปรับปรุงใหม่.....

รับคําร้อง (แบบ ทพ.),
ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้อง
ในการจด,เปลี่ยนแปลง ทะเบียนพาณิชย์

พิมพ์รายการข้อมูลตามแบบใน
ระบบคอมพิวเตอร์
(ใช้เวลา 10 นาที)
ทะเบียนพาณิชย์อนุมัติการจด,เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนพาณิชย์

(ใช้เวลา 5 นาที)

ออกใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403)
(ใช้เวลา 5 นาที)
ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จด,เปลี่ยนแปลง
ทะเบียนพาณิชย์

รวมเวลา

บัญชีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ที่

กระบวนงานบริการ

หน่วยงานกองคลัง
๑. การบริการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

ขั้นตอนการให้บริการ
๑.รับคําร้อง(แบบ ทพ.) ตรวจสอบ
เอกสารประกอบคําร้องการยกเลิก
ทะเบียนพาณิชย์
๒.บันทึกการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
ในสมุดคุมคําร้อง
๓.ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยกเลิก
ทะเบียนพาณิชย์

เอกสารประกอบการพิจารณา
๑.สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
๒.สําเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคําร้อง
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓.เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลีย่ นชื่อตัวสกุล เอกสารการหย่า
๔.ใบมอบอํานาจ(กรณีทําการแทน)
๕.ใบทะเบียนพาณิชย์

ที่ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติในปัจจุบัน

ที่เสนอปรับปรุงใหม่

1 วัน/ราย

30 นาที/ราย

หมายเหตุ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น อาเภอบางไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------.....กาหนดไว้เดิม.....

รับคําร้อง (แบบ ทพ.)
ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้อง

บันทึกข้อมูลการยกเลิกทะเบียน
พาณิชย์
ในสมุดคุมคําร้อง

ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ผู้ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

รวมเวลา
1 วัน/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
----------------------------------------.....ปรับปรุงใหม่.....

รับคําร้อง (แบบ ทพ.)
ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้อง
การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

บันทึกข้อมูลการยกเลิกทะเบียน
พาณิชย์ลงในสมุดคุมคําร้อง
(ใช้เวลา 10 นาที)

ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยกเลิก
ทะเบียนพาณิชย์

รวมเวลา
30 นาที/ราย

ส่ วนการคลัง งานจัดเก็บพัฒนารายได้
องค์ การบริหารส่ วนตาบลศรี ดงเย็น
รั บชาระภาษีได้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
และบริการช่ วงพักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
โทร. 053-050060 ต่ อ 302

