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ค าน า 

 กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง เพ่ือให้

พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน และให้บริการประชาชน โดยคู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง ได้

รวบรวมข้อมูลการท างานภายในกองคลัง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจในสว่นการท างานที่ให้บริการ 

 การให้บริการประชาชน ถือเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงานราชการที่ต้องบริการและ

อ านวยความสะดวกแก่แระชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด องค์การบรหิารส่วนต าบล

วังตะเฆ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ซึ่งมีหน้าที่ในการบริการประชาชนในด้านต่างๆ 

คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนต าบลวังตะเฆ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน

การติดต่อราชการกับองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 

 

                                                                                   จัดท าโดย 
                                                                                      นางสาววิลาวัณย์  อินทปัน 

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                                    วันท่ี  24  กรกฎาคม  2562 
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การปฏิบัติงานกองคลัง 

 กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน งบประเภทงาน

เกี่ยวกับเงินการเบิกจา่ยเงินการเก็บรักษาเงิน การน าสง่เงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม

สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษี การน าส่ง

รายการเงินคงเหลือประจ าการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การ

จัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัด และส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญ ใบเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บ

รายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่

ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ 

1. งานการเงิน 

- งานการเงิน งานระเบียบ 

- งานรับเงิน เบิกจา่ยเงิน 

- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 

   - งานเก็บรักษาเงิน 
 

 2. งานบัญชี 

                    - งานการบัญชี 

    - งานทะเบียนการคุมเบิกจา่ยเงิน 

   - งานงบการเงิน และงบทดลอง 

   - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 

 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

   - งานทะเบียนทรัพย์สิน 

   - งานจัดซือ้จัดจ้าง 

   - งานทะเบียนเบิกจา่ยวัสดุครุภัณฑ์ 
 

 4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ 

   - งานพัฒนารายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท 

   - งานควบคุมกิจการค้างและค่าปรับ 

   - งานทะเบียนควบคุมเร่งรัดพัฒนารายได้ 
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 5. งานธุรการ 

   - งานบริหารทั่วไป การรับ – สง่หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 

   - การจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 

   - งานจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ 

   - งานบันทึกขอ้มูลการลดใช้พลังงาน 

   - งาน บันทึกการประชุม 

   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ดังน้ี 

1. งานตรวจสอบการเบิกจา่ยเงินทุกประเภท 

2. งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 

3. งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเก็บสารการจ่ายเงิน 

4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จา่ย 

5. งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดอืน ประจ าปี และรายงานอื่นๆ 

6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรั้บมอบหมาย 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ดังนี ้

1. ด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารทีแนบ)  

เมื่อจัดซือ้จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งสว่นต่างๆ  ให้ทราบดว้ย 

2. จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์  ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์  การยืมพัสดุต้องทวงถาม

ติดตามเมื่อครบก าหนดคืน 

3.  ก่อนสิ้นเดอืนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

4. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้างตามแบบ ผด.1  ผด.2  ผด.3 

ผด.5 และรายงานตามแผน ผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

5. แต่งต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้ หรือ เลกิใช้เสื่อมสภาพและสูญหายไม่สามารถ

ใช้การไดแ้ละจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

6. งานการซ่อมและบ ารุง 

7.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ดังน้ี   

1. จัดเก็บรายไดท้ี่องค์การบริหารสว่นต าบล ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งน าใบสง่เงินสรุปฯ โดย

ประสานงานกับหน่วยงานการเงิน และกรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น น ามารวมในใบน าสง่เงินก่อนส่งให้งาน

การเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คก่อนน าฝากธนาคารและสง่หลักฐานให้งานการบัญชีเพ่ือจะไดส้อบยันให้ตรงกัน 

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ  ของผู้มาช าระภาษีทุกประเภทกับทะเบียน

ลูกหน้ีให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบันมีการจ าหน่ายช่ือลูกหนี ้ลงเลม่ที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับ

ช าระเงิน ในทะเบียนลูกหน้ีทุกคร้ังที่มีการรับเงิน 

3. งานประเมินจัดเก็บรายไดก้ารแต่งต้ังคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดท ารายงานการประชุม   

จัดท ารายละเอียดแบ่งโซน เพ่ือก าหนดวันเวลาในการจัดเก็บแต่ละหมู่บ้านประจ าทุกป ี

4. จ าหน่ายลูกหน้ีค้างช าระ ออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายไดม้ีการติดตามทวงหนีจ้ากลูกหนี้

โดยตรง 

5. จัดท าทะเบียนคุม ลูกหน้ีค่าภาษี ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษปี้าย กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ลูกหน้ีค่าน้ าประปา 

6. งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดอืน เช่น ค่าน้ าประปา ค่าขยะให้หมดไปโดยไม่มคี้าง หรือม

มีรายการต้องตัดมาตรน้ า ก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนีค้้างช าระ 

7. จัดท า ภทบ. 19 บัญชี งบหน้าและงบรายละเอียดค่าสว่นลด 6% เป็นประจ าทุกเดอืน พร้อมทั้ง

ตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 

8. งานจัดท าทะเบียน ผท. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

9. งานอื่นๆ  ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

งานธุรการ   มีหน้าท่ีดังนี้   
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ 

2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อ

การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

 3. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือพนักงาน ข้อมูล

จ านวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธกีารปฏิบัตเิพ่ือสะดวกตอ่การค้นหาส าหรับ

ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 

 4. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจะหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนนิงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
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 5. จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้ง

ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนนิการต่างๆ ต่อไป 

 6. จัดเตรียมการประชุมบันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม

เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และมีหลักฐานในการประชุม 

 7. งานบันทึกขอ้มูลการลดใช้พลังงาน รายงานค่าไฟฟ้าแตล่ะเดอืน และปรมิาณการใช้น้ ามัน

เชือ้เพลงิภายในองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เพ่ือเสนอผู้บริหารให้รับทราบ 
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 คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บรกิาร  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กองคลัง  องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ (งานจัดเก็บรายได้) 
 

ขอบเขตการให้บรกิาร 

สถานที่ ช่องทางการให้บรกิาร                 ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.วังตะเฆ่                  วันจันทร ์ ถึง  วันศุกร์ 

   โทรศัพท์ : 044 – 056 – 010 ต่อ 16          (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

 โทรสาร  : 044 – 056 – 010 ต่อ 15       ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.40 น. 
 

ภาษีบ ารุงท้องที่   

  ภาษีบ ารุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี 

อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสยีภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคล หรือ คณะบุคคล ไม่ว่าจะ 

เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสทิธิ์ในที่ดิน หรือสทิธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไมเ่ป็นกรรมสทิธิ์ 

ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสยีภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพืน้ที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มน้ี าด้วย โดยไมเ่ป็นที่ 

ดนิที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหยอ่น 
 

ท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 ได้แก่ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
ในท่ีดินต้องเสียภาษีท้องท่ี  ได้แก่พื้นท่ีหรือพื้นท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย  โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินได้รับ
การยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 ผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี  1  มกราคม ของทุกปี  มีหน้าท่ีเสียภาษีส าหรับปีนั้น 
 

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 ให้เจ้าของท่ีดินมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเฆ่ (กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
  แบบแสดงรายการท่ียื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปี  ในรอบระยะเวลา  4  ปี 
 

การค านวณภาษี 
 ค านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการการตีราคาปานกลางท่ีดินก าหนดขึ้นเพื่อใช้            
ในการจัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อท่ีอัตราภาษี 
  เนื้อที่ดิน (ไร่)   =     เนื้อที่ถือครอง  -  เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน 

ค่าภาษีต่อไร่     =     ตามบัญชีอัตราภาษี ฯ ท้าย พรบ.ฯ 
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การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีน าเงินมาช าระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี 
 

ขั้นตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องที ่
1. ขั้นตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (กรณีช าระตามปกติ) 
 - เอกสารท่ีต้องใช้ในการติดต่อ คือ ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผ่านมา 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 - ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
 - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

2. ข้ันตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (กรณีการเปล่ียนแปลงเจ้าของท่ีดิน) 
    2.1 เอกสารท่ีต้องใช้ในการติดต่อ 

 - ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผ่านมา             
 - เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
 - บัตรประจ าตัวประชาชน           
    2.2 ข้ันตอนการให้บริการ 
 - ยื่นค าร้อง 
 - ตรวจสอบเอกสาร 
 - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

 3. ข้ันตอนการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (กรณีมีการประเมินใหม่) 
    3.1 เอกสารท่ีต้องใช้ในการติดต่อ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 - ส าเนาเอกสารสิทธิ์ 
 - ส าเนาหนังสือการเปล่ียนแปลงเจ้าของท่ีดิน 
 

ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
 - ผู้ยื่นภาษี ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5  ภายในเดือน มกราคม  ของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน (ทุกรอบ 4 ปี) 

- การช าระค่าภาษี ต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี  
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึงภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นกับท่ีดินท่ีใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 
 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คือ  ผู้ท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง เช่น ตึก 
อาคาร คอนโดมิเนียม หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นในเขต อบต. ซึ่งใช้หาผลประโยชน์เป็นสถานประกอบการ
พาณิชย์ ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินกับ อบต. 
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ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนท่ีดิน 
1. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างให้เช่า บ้าน ตึกแถว โรงแรม เกสท์เฮ้าท์  หอพัก ฯลฯ 
2. ท่ีท าการค้าขายและท่ีเก็บสินค้า เช่น ร้านค้าท่ัวไป โรงภาพยนตร์ โกดังเก็บสินค้า 
3. ท่ีประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเล่ือย โรงสี ฯลฯ 
4. ท่ีให้ญาติ พ่อ แม่ หรือผู้อื่นอยู่อาศัย 

 

ก าหนดยื่นแบบเสียภาษี 
 เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าท่ีต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 

การค านวณการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษี 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่า
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1 ,000 บาท คิดค่ารายปีได้ 12,000 (1,000 × 12 เดือน) ค่าภาษีจะเท่ากับ            
1,500 บาท 
 

หลักฐานท่ีต้องน าไป 
 - ส าเนาโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
 - บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน) 
 - ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็จ 
รับเงินปีท่ีผ่านมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท  
หรืองบดุล 
 

ก าหนดการช าระค่าภาษี 
 เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8 ) แล้วต้องไปช าระค่าภาษีภายใน 30 วัน 
นับจากวันถัดจากท่ีได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้ 

1. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันท่ีพ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง 
2. ถ้าเกนิ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน นับแต่วันท่ีพ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ    5  ของค่าภาษีค้าง 
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันท่ีพ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 7.5  ของค่าภาษีค้าง 
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันท่ีพ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 10   ของค่าภาษีค้าง 

 

ถ้าผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ต้องมีวงเงนิค่าภาษีจะขอผ่อนผันต้ังแต่  9,000  บาท    
ขึ้นไป  ภายในก าหนด  30  วันนับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด เท่า ๆ 
กัน (งวดละ  30  วัน) 

 

 ถ้าไม่ช าระภาษีและเงินเพิ่มภายใน  4  เดือน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกค าส่ัง
เป็นหนังสือให้ยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ซึ่งค้างช าระภาษีเพื่อน าเงินมาช าระค่าภาษีเงินเพิ่ม
ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่าย  โดยมิต้องขอให้ศาลส่ังหรืออกหมายยึด 
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ขั้นตอนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1. ข้ันตอนการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (กรณีปกติ) 
 1.1 เอกสารท่ีต้องใช้ในการติดต่อ 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 
  - แผนท่ีต้ังพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้) 
 1.2 ข้ันตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน  
2. ข้ันตอนการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (กรณีแจ้งใหม่) 
 2.1 เอกสารท่ีต้องใช้ในการติดต่อ 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 
  - แผนท่ีต้ังพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้) 
  - ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
 2.2 ข้ันตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสาร 
  - ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบโรงเรือนและท่ีดิน 
  - ออกใบแจ้งรายการประเมิน 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

- ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภายในวันท่ี  2  มกราคม – 28  กุมภาพันธ์  ของทุกปี 
 

ภาษีป้าย 
ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบการค้า 

หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือ
โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายท่ีเขียนแกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 
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 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย  คือ เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัว  ผู้
ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือท่ีดินป้ายนั้นติดต้ัง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีป้ายตามล าดับ 
 

อัตราภาษีป้าย 
1. ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท 
2. ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม.  

ต่อ 20 บาท 
3. ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ  
4. ป้ายท่ีมีอักษรไทยท้ังหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 

ตร.ซม. ต่อ 40 บาท 
5. ป้ายเมื่อค านวณพื้นท่ีจ านวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท 

 

เอกสารหลักฐานท่ีน ามาใช้ในการติดต่อ 
1.   ส าเนาทะเบียนบ้าน   บัตรประจ าตัวประชาชน 

 2.   ส าเนาหนังสือรับรองส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
 3.   รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ท้ังลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี) 
 4.   สถานท่ีติดต้ังหรือแสดงป้าย 
 5.  หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอ านาจ) 
 

ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 
 -   เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
 -   ในกรณีท่ีติดต้ังหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม   

หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดต้ังหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปล่ียนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
 

การช าระภาษี 
-   ให้เจ้าของป้ายช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
-   ป้ายท่ีเริ่มติดต้ัง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ต้ังแต่วันท่ีติดต้ัง 

 

1. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ) 
 1.1 เอกสารท่ีต้องใช้ในการติดต่อ 
  - ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผ่านมา 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนท่ีต้ังพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 
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 1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

2. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย  ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน) 
      2.1 เอกสารท่ีต้องใช้การติดต่อ 
 2.2 ข้ันตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
  - ค านวณค่าภาษี  แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2.3 ระยะเวลาด าเนินการ 
  - โดยประมาณ 1 วันท าการ 
 

3. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่ 
 3.1 เอกสารท่ีต้องใช้การติดต่อ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน  

- ทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนท่ีต้ังพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 
 3.2 ข้ันตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
  - ค านวณค่าภาษี  แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

 ระยะเวลาการยื่นค าร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการ 
1. ยื่นค าร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดกิจการ 
2. ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นค าร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
3. ในกรณีท่ีได้รับหนังสือแจ้ง ให้มาช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี ภายใน 15 วัน ก่อนวันท่ีได้รับ

หนังสือแจ้งในปีถัดมาของทุกปี 
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หลักฐานท่ีใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาต/ ขอต่อใบอนุญาต 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ (กรณีไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับ

ผู้ขอใบอนุญาต) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีต้ังสถานประกอบการ 
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติ

บุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
5. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงว่าท่ีต้ังสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบ

กิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
6. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือส าเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร 
7. หนังสือมอบอ านาจท่ีถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ

และผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถย่ืนค าขอด้วยตนเอง) 
8. ใบอนุญาตจากส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  โทรศัพท์ : 044 – 056 – 010 ต่อ 15 
หรือเว็บไซต์ http://www.wangtakhe.go.th 

 

http://www.wangtakhe.go.th/

