ขั้นตอนและระยะเวลาการชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอนการจัดทาบัญชีรายการทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ าง
อปท.แต่งตั้งพนักงาน
สารวจและประกาศ
กาหนดเวลาสารวจก่อน
สารวจไม่น้อยกว่า 15วัน

อปท.สารวจประเภท
จานวน ขนาด และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน/สิ่งปลูก
สร้าง

อปท.จัดทาบัญชี รายการ
ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อปท. ปิดประกาศบัญชีราย
ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ไมน้อย
กว่า 30 วัน และจัดส่ง
ข้อมูลตามบัญชีฯ ให้ผู้เสีย
ภาษีตรวจสอบก่อนประเมิน
ภาษี เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

การแจ้ งประเมินและการชาระภาษี

อปท.ประกาศราคา
ประเมินทุนทรัพย์
ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
ภายในเดือน มี.ค.

อปท.ส่งหนังสือแจ้ง
ประเมินภาษี ภายใน
เดือน เม.ย.

ยืน่ คัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายใน 30 วัน

ผู้บริหารเห็นด้ วย

ผู้บริ หารไม่ เห็นด้ วย

แจ้งผู้เสียภาษีเพือ่ ชาระ
ภาษีหรือให้มารับเงินคืน
(กรณีได้ชาระเงินแล้ว)
ภายใน 15 วัน

ผู้เสียภาษีอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัย
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันได้รับแจ้ง

ชาระภาษีภายในเดือน
มิ.ย.

ตรวจสอบเอกสาร
3 นาที / ราย

ผ่อนชาระภาษี
มิ.ย. – ส.ค.

อปท.แจ้ งเตือน
1.เสียก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน
เบี้ยปรับร้อยละ 25
2.เสียภายในกาหนดหนังสือแจ้ง
เตือนเบี้ยปรับร้อยละ 50
3.เสียเกินกาหนดในหนังสือแจ้ง
เตือนเบี้ยปรับ 1 เท่าของค่าภาษี
4.เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน
ของภาษีค้างชาระ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน
พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
2 นาที / ราย

ขั้นตอนและระยะเวลาการชาระภาษีป้าย
กรณีติดตั้งป้ายใหม่
หลังเดือน มี.ค.ยื่น
แบบ ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง
เจ้าของป้ายยื่นแบบ ภ.ป.1
ชาระภาษีป้าย
ภายใน เดือน มกราคม –
มีนาคม ของทุกปี

เก็บหลักฐานเอกสารและ
แบบพิมพ์
1 นาที / ราย

ชาระเงินภายใน
15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง
เจ้าหน้าที่รับแบบ ภ.ป.1 และ
คานวณภาษีตามอัตราภาษีป้าย
และ

กรณีโอนย้าย ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ทราบ
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันรับโอน

ผู้เสียภาษีได้รับแจ้ง
การประเมิน ภ.ร.ด. 3

ชาระเงินเกิน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

แจ้งประเมินค่าภาษี (ภ.ป.3)

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินพร้อม
ออกใบเสร็จรับเงิน
2 นาที / ราย

ต้องเสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 2 ต่อเดือน

ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมิน ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ตรวจสอบแบบพิมพ์
และรับชาระภาษี
2 นาที / ราย

เสนออุทธรณ์
ตามลาดับ จนถึง
ผ.ว.จ.

เมื่อได้รับผลชี้ขาด
แล้วไม่พอใจมีสิทธิ
ยื่นฟ้องคดี ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับคาชี้ชาด

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
การต่ ออายุ/ยกเลิกใบอนุญาต

ยื่นคาขอตามแบบ กอ.3
ก่ อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(1 นาที/ราย)

ตรวจสอบเอกสาร
และแจ้ งอัตราค่ า
ธรรมเนียม ( 2 นาที/ราย)

ยื่นคาขอหลังใบอนุญาต
สิ้นอายุเสียค่ าปรับเพิม่
ร้ อยละ 20ของจานวน
ค่ าธรรมเนียมทีค่ ้ างชาระ

หลักฐาน
1.สาเนาบัตรประชานชน
2.สาเนาทะเบียนบ้ าน
3.ใบอนุญาตการอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง

ผู้รับใบอนุญาตไม่ ประสงค์
ประกอบกิจการต่อไป ย่ นคา
ขอต่ อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตามแบบ กอ.4

รับชาระค่ าธรรมเนียม
ออกใบเสร็จรับเงิน
( 1 นาที/ราย)

ในกรณีทใี่ บอนุญาตสู ญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุด ในสาระสาคัญ
ให้ ผ้รู ับใบอนุญาต ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่ อเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่น ตามแบบ กอ.4 ภายใน 15 วันนับแต่ ทไี่ ด้ รับการสู ญหาย

ออกใบอนุญาตฯ
( 2 นาที/ราย)

ขั้นตอนและระยะตรวจสอบเอกสารเพื่อทารายการจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิ ชย์

รับคาร้ อง (แบบ ทพ.)
ตรวจสอบเอกสารประกอบคาร้ องในการจด
ทะเบียน,เปลีย่ นแปลง ทะเบียนพาณิชย์
ใช้ เวลา 5 นาที

พิมพ์ รายการข้ อมูลตามแบบในระบบ
คอมพิวเตอร์
ใช้ เวลา 5 นาที

นายทะเบียนพาณิชย์ อนุมตั กิ ารจด,เปลีย่ นแปลง
ทะเบียนพาณิชย์
ใช้ เวลา 5 นาที

เอกสาร
1.แบบ ทพ.
2.สาเนาบัตรประจาตัวผู้ประกอบการพาณิชยกิจ
3.สาเนาทะเบียนบ้ านผู้ประกอบการพาณิชยกิจ
4.กรณีผ้ปู ระกอบพาณิชยกิจมิได้ เป็ นเจ้ าบ้ าน
- หนังสื อยินยอมให้ ใช้ สถานทีต่ ้งั สานักงาน
-สาเนาทะเบียนบ้ านแสดงให้ เห็นว่ าผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ าบ้ าน หรื อสาเนาสัญญาเช่ า
-แผนทีแ่ สดงสถานทีซ่ ึ่งใช้ ประกอบพาณิชยกิจ
5.หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ ามี)
6.สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ ามี)

ออกใบเสร็จรับเงินให้ ผ้จู ด,เปลีย่ นแปลง
ทะเบียนพาณิชย์
ใช้ เวลา 2 นาที

ออกใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403)
ใช้ เวลา 3 นาที

ขั้นตอนและระยะแจ้งการฆ่าสัตว์

ยื่นแบบแจ้ งและตอบรับการฆ่ าสัตว์
1 นาที/ราย

ตรวจสอบเอกสาร/เสนอพนักงานท้ องถิ่น
3 นาที/ราย

สาเนาแบบแจ้ งและตอบรับการแจ้ ง
การฆ่ าสัตว์ เก็บไว้ 1 ชุด
1 นาที/ราย

ออกใบเสร็จรับเงินค่ าอากรฆ่ าสัตว์
2 นาที/ราย

