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           ส�ำนักปลัดเทศบำล ประกอบด้วยงำนธุรกำร, งำนกำรเจ้ำหน้ำที่, 

งำนทะเบียนรำษฎร, งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนรักษำควำมสงบ  และ

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรบรรเทำระงบัสำธำรณภยัต่ำงๆ งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  

งำนประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว งำนกำรศึกษำ งำนพัฒนำชุมชน   

งำนเลขำนุกำร กำรประชุมคณะเทศมนตรี งำนสภำเทศบำล งำนเตรียมกำรเลือกตั้ง      

งำนรัฐพิธีต่ำงๆ โดยให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึงพอใจมำกที่สุด 

หน่วยงานและความรับผิดชอบ

สำ�นักปลัด

 กองช่�ง  

  กองช่ำง เครือ่งจักรส�ำคญัในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรพฒันำด้ำนพืน้ฐำน 

สำธำรณปูโภคต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนทีถู่กก�ำหนดไว้อย่ำงลลุ่วงซึง่

หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบเหล่ำนีถ้อืเป็นภำระทีส่�ำคญัของกองช่ำง ซ่ึงมหีน้ำท่ีรบัผดิชอบใน 

กำรดูแลและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ให้แก่ชำวแม่โจ้ เช่น 

กำรก่อสร้ำงปรับปรงุ ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้ำ วำงท่อระบำยน�ำ้ กำรบรกิำรออกแบบ และ

ควบคุมสิง่ก่อสร้ำง เป็นต้น

	 กองคลัง
  กองคลังมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเงินและจัดหำรำยได้ที่เกิด

จำกภำษี ของประชำชนเพื่อน�ำมำจัดสรร และจัดประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อกระจำย

เป็นงบประมำณ ไปสูโ่ครงกำรและกจิกรรมต่ำงๆ เพือ่ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ

ได้อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำเมืองแม่โจ้

อย่ำงย่ังยืน
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 กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล ้อมท�ำหน้ำที่ เปรียบเสมือนพี่ เลี้ยงหรือ

พยำบำลที่คอยดูแลในด้ำนสุขภำพอนำมัยควำมเป็นอยู ่ขั้นพื้นฐำนของชำวแม่โจ้ 

เข้ำร่วมด�ำเนินกำร จัดกำรหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น เพื่อสร้ำงหลักประกัน

สุขภำพโดยนอกจำกนี้งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพำะ 

อย่ำงยิ่งกำรรณรงค์ให้ประชำชนหันมำใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ กำรรณรงค์ลด 

โลกร้อน โดยได้จัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อปลูกฝังและห่วงใยในสิ่งแวดล้อม
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ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน

ที่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาให้บริการ

เดิม
ระยะเวลาท่ีปรับลด

ปัจจุบัน

จัดเก็บภำษีบ�ำรุงท้องท่ี

จัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน

จัดเก็บภำษีป้ำย

กำรขึ้นทะเบียนพำนิชย์

ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร

- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสำร/พื้นท่ีก่อสร้ำง

- ขั้นตอนพิจำรณำออกใบอนุญำต

ช่วยเหลือสำธำรณภัย

รับแจ้งเร่ืองรำวร้องทุกข์

กำรรับแจ้งเกิด 

กำรรับแจ้งตำย

กำรรับแจ้งย้ำยท่ีอยู่

กำรออกเลขท่ีบ้ำน

กำรตรวจคัดและรับรองรำยกำร

- ทะเบียนจำกฐำนข้อมูล 

กำรแก้ไขรำยกำรบุคคล

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

8 นำที/รำย

10 นำที/รำย

10  นำที/รำย

10  นำที/รำย

15  นำที/รำย

15 วัน/รำย

-

-

1 ชั่วโมง

20 นำที

20 นำที

15 นำที

1 วัน

10 นำที

10  นำที

 5-8 นำที/รำย

 5-8 นำที/รำย

    5 นำที/รำย

    5 นำที/รำย

  10 นำที/รำย

   10  วัน/รำย

   10  วัน/รำย

   10  วัน/รำย

ทันที
แจ้งตอบรับกำร

ด�ำเนนิกำรใหผู้ร้อ้ง

เรียนทรำบภำยใน 

7 วันท�ำกำร

10  นำที

10  นำที

10  นำที

15  นำที

  5  นำที

  5  นำที
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ที่ กระบวนงานบริการ ระยะเวลาให้บริการ

เดิม
ระยะเวลาท่ีปรับลด

ปัจจุบัน

กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็น

อันตรำย ต่อสุขภำพ

- ขออนุญำตรำยใหม่/ต่อใบอนุญำต

กำรขออนุญำตสถำนท่ีจ�ำหน่ำย และสถำน

ที่่สะสมอำหำร

กำรจัดก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดเก็บขยะ

มูลฝอย

กำรขออนุญำตท�ำกำรโฆษณำ โดยกำรใช้

เคร่ืองขยำยเสียง

กำรให้บริกำรสำธำรณะ เช่น 

กำรบริกำรตัดกิ่งไม้ หญ้ำในท่ีสำธำรณะ 

กำรขอยืมเต้นท์  เก้ำอี้  

กำรให้บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน

15

16

17

๑๘

19  

30 วัน/รำย

30 วัน/รำย

20 วัน/รำย

20 วัน/รำย

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
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หม�ยเลขติดต่อหน่วยง�น

 เทศบาลเมืองแม่โจ้  053-498-621

 โทรสาร   053-498-766

 สายด่วนงานกู้ชีพ  กู้ภัย      1132 หรือ  053-498-161  

สายด่วนงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้     

053-499-002 หรือ053-498-621 ต่อ199

เบอร์ติดต่อภายในสำานักงานเทศบาล
  

  หน้ำห้องนำยกทศมนตรีเมืองแม่โจ้     กด  302

  ห้องปลัดเทศบำล    กด  300

  ส�ำนักปลัด     กด  202

  กองสำธำรณสุขฯ                         กด  204

  กองช่ำง     กด  402, 403

  กองคลัง     กด  102

  งำนกำรศึกษำ, ธุรกำร,              กด  202

  งำนเทศกิจ, ประชำสัมพันธ์

  งำนทะเบียนรำษฎร์    กด  111

  งำนจัดเก็บรำยได้         กด  103

  งำนวิเครำะห์นโยบำย, งำนนิติกำร  กด  206

  งำนพัฒนำชุมชน, กองทุนสวัสดิกำรชุมชน กด  111
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เบอร์โทรศัพท์ภายในสำาหรับการติดต่อประสานงาน
สำาหรับติดต่อประสานงานโดยตรง

   เรื่องที่ขอติดต่อ      หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รถไฟฟ้าส่องสว่าง    งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 199
ล้างถนน     งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 199
สิ่งของกีดขวาง จัดระเบียบ จราจร  เทศกิจ     199, 202
รถกระเช้า    กองช่าง     402, 403
ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ยืมเต้นท์   สาธารณสุข        204
ขอจดทะเบียนพาณิชย์   จัดเก็บรายได้        103
ติดต้ังป้ายโฆษณาริมทางหลวงสายเชียงใหม่-พร้าว แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 2 053-260676
         053-260786
ติดตั้งปา้ยโฆษณาสามแยก ม.แม่โจ้ ทำาเป็นหนังสือเพ่ือขออนุญาตจากนายก  
ติดตั้งปา้ยโฆษณาสามแยก รพ.สันทราย ทำาเป็นหนังสือเพ่ือขออนุญาตจากนายก  
สัญญาณไฟจราจร ไฟเกาะกลางเสีย แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 2 053-260676
          053-260786
ความเสียหายเกี่ยวกับสายไฟ มิเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  053-492001
และอุปกรณ์ของ กฟภ   อ.สันทราย
ไฟกิ่งเสีย    กองช่าง     402, 403
น้ำาเน่า-น้ำาเสีย-กล่ินเหม็น-ยุงชุม-หนู-เสียงดัง สาธารณสุข        204
การประปาส่วนภูมิภาค    053-233477-480
เชียงใหม่ (ป่าตัน)       053-252272
การประปาส่วนภูมิภาคแม่ริม   053-297776
            053-290004
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การแจ้งเกิด

เมื่อเด็กเกิดใหม่จะต้องแจ้งเกิดภำยใน 15 วันนับจำกวันที่เกิดโดยให้แจ้ง ณ ส�ำนัก

ทะเบียนที่มีกำรเกิดโดยใช้เอกสำรที่ใช้ประกอบ

 1. หนังสือรับรองกำรเกิดซึ่งสถำนพยำบำลเป็นผู้ออกให้ (ท.ร.1/1)

 2. บัตรประจ�ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน พร้อมส�ำเนำของบิดำ/

มำรดำ/ผู้แจ้ง

 3. หนังสือยินยอมให้ใช้ นำมสกุล (กรณีบิดำ-มำรดำไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

การแจ้งตาย 

 กำรแจ้งตำยให้เจ้ำบ้ำนหรือผู้พบศพแจ้งกำรตำยต่อนำยทะเบียนผู้รับแจ้ง  

ณ ห้องที่ที่มีกำรตำย  ภำยใน 24 ชั่วโมง  นับแต่เวลำตำยหรือเวลำที่พบศพ  ทั้งนี้

หำกมีกำรตำยท้องที่ใด  ให้แจ้งตำย ณ ท้องที่หรือ ส�ำนักทะเบียนที่มีกำรตำย

 1. กรณีเสียชีวิตที่โรงพยำบำล  ให้แจ้งกำรตำย ณ ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น

ที่มีกำรตำยนั้น เช่น ถ้ำเสียชีวิตที่โรงพยำบำลสันทรำย ให้แจ้งกำรตำยต่อนำย

ทะเบียนที่ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลเมืองแม่โจ้  เป็นต้น

 เอกสำรที่ใช้ในกำรแจ้งตำย กรณีที่เสียชีวิตที่โรงพยำบำล

  1.1 หนังสือรับรอง กำรตำยจำกโรงพยำบำล

  1.2 บัตรประจ�ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน ตัวจริงพร้อม 

                 ส�ำเนำของผู้ตำย 1 ชุด

  1.3 บัตรประจ�ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน ตัวจริงพร้อม      

                          ส�ำเนำของผู้แจ้ง 1 ชุด
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 2. กรณีเสียชีวิตที่บ้ำน/อื่นๆ  หำกเป็นกำรตำยโดยปกติ เช่น ชรำภำพ ให้

แจ้งกำรตำยต่อผู้น�ำชุมชนในท้องที่ ที่มีกำรตำย ทั้งนี้ผู้น�ำชุมชนจะได้ออกใบรับ

แจ้งกำรตำย เพื่อให้มำแจ้งยังส�ำนักทะเบียนแต่หำกเป็นกำรตำยที่ผิดธรรมชำติ 

เช่น  หมดสติ  เป็นลม  หัวใจวำย ถูกยิง ผูกคอตำย อุบัติเหตุจำกรถ หรือจมน�ำ้จะ

ต้องแจ้งโรงพยำบำล และสถำนีต�ำรวจ เพื่อให้มีกำรชันสูตรศพ และออกหนังสือ

รับรองให้กับส�ำนักทะเบียนต่อไป 

 เอกสารที่ใช้ในการแจ้งตาย

 2.1 ใบรับแจ้งกำรตำยจำกผู้น�ำชุมชน

 2.2 หนังสือรับรอง กำรตำยจำกโรงพยำบำล หรือสถำนีต�ำรวจ (กรณีตำย

ผิดธรรมชำติ)

 2.3 บัตรประจ�ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน ตัวจริงพร้อมส�ำเนำของผู้

ตำย 1 ชุด

 2.4 บัตรประจ�ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน ตัวจริงพร้อมส�ำเนำของผู้

แจ้ง 1 ชุด

หมายเหตุ  กรณีเสียชีวิตในวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้แจ้ง

กำรตำยต่อผู้น�ำชุมชนจำกนั้นให้มำแจ้งส�ำนักทะเบียนในวันท�ำกำรถัดไป
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การแจ้งย้ายที่อยู่
 1. กรณีย้ายเข้า (ปกติ)
  เมื่อมีคนย้ำยเข้ำมำอยู่ในบ้ำน จะต้องแจ้งย้ำยเข้ำต่อนำยทะเบียนผู้รับ
แจ้งภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ำยเข้ำมำอยู่ในบ้ำน  เอกสำรที่ใช้ประกอบ
 1.1 ใบแจ้งย้ำยที่อยู่ (ท.ร.6) ตอนที่ 1 และ 2
 1.2 บัตรประจ�ำตัวประชำชน ตัวจริงพร้อมส�ำเนำของผู้ย้ำยเข้ำ 1 ชุด
 1.3 บัตรประจ�ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน ตัวจริงพร้อมส�ำเนำของผู้
เจ้ำบ้ำน 1 ชุด
 1.4 หนังสือมอบอ�ำนำจจำกเจ้ำบ้ำนให้ย้ำยเข้ำ (กรณีที่เจ้ำบ้ำนไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรด้วยตนเอง)
 1.5 หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์กรณีย้ำยเข้ำมำเป็นเจ้ำบ้ำน ได้แก่ ส�ำเนำ
สัญญำซื้อขำย, ส�ำเนำโฉนดที่ดิน
 2. กรณีแจ้งย้ายเข้าปลายทาง
 ผู้แจ้งย้ำยสำมำรถไปแจ้งย้ำยออกและย้ำยเข้ำ ณ ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น
ที่อยู่ใหม่โดยไม่ต้องเดินทำงกลับไปแจ้งย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำนเดิมของตนเอง  
โดยมีหลักฐำนเอกสำรดังนี้  
 2.1 บัตรประจ�ำตัวประชำชนตัวจริง พร้อมส�ำเนำบัตรจ�ำนวน 1 ชุด  ของ
ผู้แจ้งย้ำยเข้ำ  กรณีที่ผู้ย้ำยยังไม่ได้ท�ำบัตรประชำชนให้ใช้ส�ำเนำสูติบัตรแทน
 2.2 ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แจ้งย้ำยจ�ำนวน 1 ชุด
 2.3 ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน  และส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำบ้ำน
ที่จะย้ำยเข้ำ จ�ำนวน 1 ชุด
 2.4 หนังสือมอบอ�ำนำจจำกเจ้ำบ้ำนให้ย้ำยเข้ำ (กรณีที่เจ้ำบ้ำนไม่สำมำรถ
มำด�ำเนินกำรด้วยตนเอง)
 2.5 หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิกรณีย้ำยปลำยทำงเข้ำมำเป็นเจ้ำบ้ำน  ได้แก่
ส�ำเนำสัญญำซื้อขำย, ส�ำเนำโฉนดที่ดิน
 2.6 กำรแจ้งย้ำยปลำยทำงมีค่ำธรรมเนียม 20 บำท

หมายเหตุ  กำรแจ้งย้ำยปลำยทำงผู้ย้ำยต้องมำแสดงตนต่อนำยทะเบียน
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การขอเลขที่บ้านใหม่

 เมื่อมีกำรปลูกสร้ำงบ้ำนใหม่ จะต้องยื่นแบบของอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร

ต่อเทศบำล  และปลูกสร้ำงตำมแบบที่ได้รับอนุญำต  เมื่อสร้ำงเสร็จให้แจ้งต่อนำย

ทะเบียน เพื่อขอหมำยเลขประจ�ำบ้ำนภำยใน 15 วัน  และกำรแจ้งรื้อถอนอำคำร

เมื่อเจ้ำบ้ำนมีควำมประสงค์จะรื้อถอนบ้ำนหรืออำคำรที่ตนเป็นกรรมสิทธิสำมำรถ

กระท�ำได้หลังจำกรื้อถอนแล้วเสร็จภำยใน 15 วัน 

 เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรขอเลขที่บ้ำนใหม่

 1. ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (ตัวจริงพร้อมส�ำเนำ 1 ชุด)

 2. ส�ำเนำโฉนดที่ดินที่มีกำรปลูกสร้ำงจ�ำนวน 1 ชุด

 3. บัตรประจ�ำตัวประชำชน ทะเบียนบ้ำนพร้อมส�ำเนำจ�ำนวน 1 ชุด 

              ของผู้แจ้งขอบ้ำนเลขที่ใหม่

 4. รูปถ่ำยบ้ำนจ�ำนวน 3 รูป (ด้ำนหน้ำ, ด้ำนข้ำง, ด้ำนหลัง)

การแก้ไขหรือจำาหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน

 เมื่อมีกำรแก้ไขรำยกำรบุคคล  เช่นเปลี่ยนชื่อตัว  เปลี่ยนนำมสกุล  หรือ

ค�ำน�ำหน้ำนำม กรณีสมรส, หย่ำ, ให้น�ำหลักฐำนกำรแก้ไขรำยกำรที่ได้จำก ส�ำนัก

ทะเบียนอ�ำเภอนั้น  โดยมีหลักฐำนดังนี้  

 1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนตัวจริง  พร้อมส�ำเนำของผู้

              แจ้งจ�ำนวน 1 ชุด

 2. เอกสำรจำกทำงรำชกำรท่ีส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอออกให้มำแสดประกอบ เช่น

  2.1. สูติบัตร

  2.2 ใบส�ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.3)

  2.3 ใบส�ำคัญกำรปลี่ยนชื่อสุกล (แบบ ช.2 หรื ช.5)
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  2.4 ใบส�ำคัญกำรสมรส (ค.ร.3), ใบส�ำคัญกำรหย่ำ (ค.ร.7)

  2.5 หนังสือรับรองให้ใช้ ค�ำน�ำหน้ำนำม, นำมสกุล

 3. เอกสำรประกอบเป็นหลักฐำนในกำรจ�ำหน่ำยรำยกำรบุคคลออกจำก

ทะเบียนบ้ำนให้แก่ ใบมรณบัตร เป็นต้น

การขอคัดทะเบียนบ้านกรณีหายหรือชำารุด

 กรณีทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน (ฉบับจริง) สูญหำย หรือช�ำรุด ผู้ที่มีหน้ำ

ที่แจ้งขอเล่มใหม่ต่อส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น  ได้แก่เจ้ำบ้ำน เว้นแต่มีกำรมอบอ�ำนำจ

ให้บุคคลในบ้ำนเป็นผู้ด�ำเนินกำรแจ้ง และขอเล่มใหม่แทน  

 เอกสำรที่ใช้ประกอบ

 1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนตัวจริง พร้อมส�ำเนำบัตรและทะเบียนบ้ำนของ

ผู้แจ้ง จ�ำนวน 1 ชุด

 2. หนังสือมอบอ�ำนำจจำกเจ้ำบ้ำนและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน 

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ของเจ้ำบ้ำน (กรณีเจ้ำบ้ำนมอบอ�ำนำจให้ผู้อื่นมำด�ำเนินกำร

แทน)

 3. ทะเบียนบ้ำนฉบับเดิมที่ช�ำรุด

 4. ค่ำธรรมเนียมในกำรออกทะเบียนบ้ำนเล่มใหม่ 20 บำท

กำรคัดรับรองทะเบียนบ้ำน

 กำรคัดรับรองทะเบียนบ้ำน (ท.ร.14/1) ผู้คัดจะต้องมำยื่นค�ำร้องขอคัด

รับรองด้วยตนเอง  ยกเว้นผู้เยำว์ เป็นผู้ยื่นค�ำร้องขอคัดรับรอง โดยใช้เอกสำร

ประกอบคือ  บัตรประจ�ำตัวประชำชนตัวจริง  พร้อมส�ำเนำของผู้ยื่นค�ำร้อง
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1. คัดส�ำเนำ/คัดรับรอง รำยกำรทะเบียน   ฉบับละ  10  บำท

2. คัดส�ำเนำ/คัดรับรองข้อมูลทะเบียน

   ประวัติรำษฏร      ฉบับละ  20  บำท

3. กำรแจ้งเกิดต่ำงท้องที่     ฉบับละ  20  บำท

4. กำรแจ้งตำยต่ำงท้องที่     ฉบับละ  20  บำท

5.  กำรแจ้งย้ำยปลำยทำง    ฉบับละ  20  บำท

6. กำรขอรับส�ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีฉบับ

   เดิมช�ำรุด  หรือสูญหำย)    ฉบับละ  20  บำท

7. กำรเปรียบเทียบคดีควำมผิดเกี่ยวกับ

    กำรทะเบียนรำษฏร      ปรับไม่เกิน  1,000  บำท

อัตราค่าธรรมเนียมงานทะเบียนราษฏร	
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	การรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

  ก�ำำหนดรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ ระหว่ำง

วันที่ 1-30 พฤศจิกำยนของทุกปี ในวันและเวลำรำชกำร

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มี   

                รูปถ่ำย พร้อมส�ำเนำ 1 ชุด

  2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส�ำเนำ 1 ชุด

  3. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมส�ำเนำ กรณต้ีองกำรรบัเบีย้ผ่ำนธนำคำร

                จ�ำนวน 1 ชดุ

  

*** กรณีที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ 

ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  1. บัตรประจ�ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต

                คนพิกำรพร้อมส�ำเนำ จ�ำนวน 1 ชุด

  2. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส�ำเนำ 1 ชุด

  3. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมส�ำเนำ กรณต้ีองกำรรบัเบีย้ผ่ำนธนำคำร

                จ�ำนวน 1 ชดุ
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คนพิการ
  1. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือ ส�ำเนำสูติบัตร
  2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
  3. ใบรับรองควำมพิกำร (ออกโดยโรงพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น)
  4. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
ผู้ดูแลคนพิการ
  1. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน   
   2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

หมายเหตุ   แบบฟอร์มค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวคนพิกำร ได้ที่งำนพัฒนำชุมชน            
               เทศบำลเมืองแม่โจ้   

คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
 เป็นผู้ที่มีภูมิล�ำเนำในเขตเทศบำลเมืองแม่โจ้

หลักฐานที่ต้องนำามาติดต่อ
 1. บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ 
     ที่มีรูปถ่ำยพร้อมส�ำเนำจ�ำนวน 1 ชุด
  2. ทะเบียนบ้ำน พร้อมส�ำเนำ จ�ำนวน 1 ชุด
  3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) จ�ำนวน 1 ชุด
  4. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมส�ำเนำ  กรณีต้องกำรรับเบี้ยผ่ำน
               ธนำคำรจ�ำนวน 1 ชุด
   ๕. รูปถ่ำยบ้ำนที่อยู่อำศัย จ�ำนวน 2 ภำพ
 

เอกสารประกอบการขอมีบัตรประจำาตัวคนพิการ
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                  การรับเรื่องราวสาธารณภัย

การช่วยเหลือสาธารณภัย (ภายในเขตเทศบาล)

 ขั้นตอนการให้บริการ

 1. รับแจ้งเหตุสำธำรณภัย

 2. หัวหน้ำชุด/เวรสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ออกปฏิบัติงำนและรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

     ตำมล�ำดับขั้น

งานบริการด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์

 ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ขอรับค�ำร้องได้ที่เทศบำลเมืองแม่โจ้

 2. กรอกรำยละเอียดเรื่องที่ต้องกำรจะร้องทุกข์

 3. ส่งค�ำร้องคืนให้เจ้ำหน้ำที่เทศบำลจะได้ด�ำเนินงำนตำมขั้นตอน ต่อไป

งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

 ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ขอรับค�ำร้องรับบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร

 2. กรอกรำยละเอียดเรื่องที่ต้องกำรจะขอรับข้อมูล

 3. ส่งค�ำร้องคืนให้เจ้ำหน้ำที่เทศบำลจะได้ด�ำเนินงำนจัดหำข้อมูลที่ต้องกำร

               ตำมควำมเหมำะสมหรือก�ำหนดระยะเวลำในกำรรับข้อมูลตำมควำม

               เหมำะสม และกำรได้รับอนุญำตจำกผู้บริหำร
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การจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่

  ภาษีบำารุงท้องที่ หมำยถึง ภำษีที่จัดเก็บจำกเจ้ำของที่ดินตำมรำคำปำนกลำง
ที่ดินและตำมบัญชีอัตรำภำษีบ�ำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภำษีบ�ำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่
เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรม
สิทธิในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิของเอกชน ที่ดินที่ต้อง
เสียภำษีบ�ำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขำหรือที่มีน�้ำด้วย โดยไม่เป็น
ที่ดินที่เจ้ำของที่ดินได้รับกำรยกเว้นภำษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำารุงท้องที่ ได้แก่
  1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระรำชวังอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
  2. ที่ดินที่เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจกำรของ
รัฐหรือสำธำรณะโดยมิได้หำผลประโยชน์
  3. ที่ดินของรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจกำรของรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือ
สำธำรณะโดยมิได้หำผลประโยชน์
  4. ที่ดินที่ใช้เฉพำะกำรพยำบำลสำธำรณะ กำรศึกษำ หรือกุศลสำธำรณะ
  5. ที่ดินที่ใช้เฉพำะศำสนกิจศำสนำใดศำสนำหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของวัดไม่ว่ำจะใช้ประกอบศำสนกิจศำสนำใดศำสนำหนึ่ง หรือที่ศำลเจ้ำโดยมิได้หำผล
ประโยชน์
  6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสำน หรือฌำปนสถำนสำธำรณะโดยมิได้รับประโยชน์
ตอบแทน
  7. ที่ดินที่ใช้ในกำรรถไฟ กำรประปำ กำรไฟฟ้ำ หรือกำรท่ำเรือของรัฐ หรือ
ใช้เป็นสนำมบินของรัฐ
  8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว
  9. ที่ดินของเอกชนเฉพำะส่วนที่เจ้ำของที่ดินยินยอมให้ทำงรำชกำรใช้เพื่อ
สำธำรณะประโยชน์
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  10. ที่ดินที่ตั้งขององค์กำรสหประชำชำติ ทบวงกำรช�ำนำญพิเศษของ
สหประชำชำติหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศอื่นในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้
ยกเว้นตำมอนุสัญญำหรือควำมตกลง
  11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถำนฑูตหรือสถำนกงศุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมหลัก
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
  12. ที่ดินตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำารุงท้องที่
  ผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคมของปีใด มีหน้ำที่เสียภำษีบ�ำรุงท้องที่
ส�ำหรับปีนั้น

กำาหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
  ให้เจ้ำของที่ดินซ่ึงมีหน้ำที่เสียภำษีบ�ำรุงท้องถิ่นที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน 
(ภบท.5) ณ ส�ำนักงำนเทศบำลเมืองแม่โจ้ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภำยในเดือนมกรำคมของ
ปีแรกที่มีกำรตีรำคำปำนกลำงของที่ดิน แบบแสดงรำยกำรที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีใน
รอบระยะเวลำ 4 ปีนั้น

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำาระภาษี
 1. ให้เจ้ำของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
และช�ำระภำษีปีละครั้ง  ตั้งแต่วันที่  2  มกรำคม  ถึง 30  เมษำยน  ของทุกปี
 2. ผู้ที่ได้รับกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบ
แสดงรำยกำรที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภำยใน  30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

อัตราภาษี
  จะเสียตำมรำคำปำนกลำงของที่ดิน มีหลำยอัตรำขอทรำบรำยละเอียดกับ
เจ้ำหน้ำที่ได้โดยตรง
  ที่ดินว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท�ำประโยชน์จะต้องเสียภำษีเป็น 2 เท่ำของอัตรำ
ปกติ
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หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี
  1. บัตรประจ�ำตัวประชำชน
  2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
  3. หนังสือรับรองห้ำงหุ้นส่วนบริษัท
  4. หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเป็นเจ้ำของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3
  5. ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีครั้งสุดท้ำย (ถ้ำมี)
  6. หนังสือมอบอ�ำนำจกรณีที่ให้ผู้อื่นมำท�ำกำรแทน
  
 กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท. 5 ให้นำา ภบท.5 ท่อน
ที่มอบให้เจ้าของที่ดิน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย

ขั้นตอนในการติดต่อขอชำาระภาษี
  1. กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรท่ีดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 
1 มกรำคมของปีที่มีกำรตีรำคำปำนกลำงท่ีดิน
  -  ผูม้หีน้ำท่ีเสยีภำษหีรอืเจ้ำของทีดิ่นยืน่แบบแสดงรำยกำรทีด่นิ   (ภบท.5)  พร้อม
ด้วยหลกัฐำนทีต้่องใช้ต่อเจ้ำหน้ำทีพ่นกังำนประเมนิภำยในเดอืนมกรำคมของปีทีม่กีำร
ประเมินรำคำปำนกลำงของทีด่นิ
  - เจ้ำพนกังำนประเมนิจะท�ำกำรตรวจสอบ  และค�ำนวณค่ำภำษแีล้ว
แจ้งกำรประเมิน (ภบท.9 หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินทรำบ
ว่ำจะต้องเสียภำษีเป็นจ�ำนวนเงินเท่ำใดภำยในเดือนมีนำคม
  - ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินจะต้องเสียภำษี ภำยในเดือนเมษำยน
ของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งกำรประเมินหลังเดือนมีนำคม ต้องช�ำระภำษีภำยใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน
  2. กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน กรณีเป็นเจ้ำของที่ดินรำยใหม่หรือจ�ำนวน
เนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
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   - เจ้ำของที่ดินที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้
รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ ต้องมำยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินหรือยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนแปลง
จ�ำนวนเนื้อที่ดินต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในก�ำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอน
หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี
   - เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน
   - เจ้ำพนกังำนประเมนิจะแจ้งให้เจ้ำของทีดิ่นทรำบว่ำจะต้องเสยีภำษี
ในปีต่อไปจ�ำนวนเท่ำใด
  3. กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรท่ีดนิ   กรณเีปลีย่นแปลงกำรใช้ทีด่นิอนัเป็นเหตใุห้
กำรลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่ำงอ่ืนท�ำให้อัตรำภำษีบ�ำรุงท้องที่
เปลี่ยนแปลงไป
  - เจ้ำของที่ดินยื่นค�ำร้องตำมแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐำนที่
ต้องใช้ต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ที่ดิน
  - เจ้ำพนักงำนประเมินจะออกใบรับให้
  - เจ้ำพนกังำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของท่ีดนิทรำบว่ำจะต้องเสยีภำษี
ในปีต่อไปจ�ำนวนเท่ำใด
  - กำรขอช�ำระภำษบี�ำรงุท้องท่ีในปีถดัไปจำกปีท่ีมกีำรประเมนิรำคำ
ปำนกลำงของที่ดินให้ผู้รับประเมินน�ำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช�ำระ
ภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี

เงินเพิ่ม
  เจ้ำของที่ดินผู้มีหน้ำที่เสียภำษีบ�ำรุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตรำ
ดังต่อไปนี้
  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินภำยในเวลำที่ก�ำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 
10  ของค่ำภำษีบ�ำรุงท้องท่ีเว้นแต่กรณีท่ีเจ้ำของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรำยกำร
ที่ดินก่อนที่เจ้ำพนักงำนประเมินจะได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 5 ของค่ำภำษีบ�ำรุงท้องที่
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  2. ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินโดยไม่ถูกต้องท�ำให้จ�ำนวนเงินที่จะต้องเสีย
ภำษีบ�ำรุงท้องท่ีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่ำภำษีบ�ำรุงท้องที่ท่ี
ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้ำของที่ดินได้มำขอแก้ไขแบบแสดงรำยกำรที่ดินให้ถูก
ต้องก่อนที่เจ้ำพนักงำนประเมินแจ้งกำรประเมิน
  3. ช้ีเขตแจ้งจ�ำนวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกต้องต่อเจ้ำพนักงำนส�ำรวจ  โดยท�ำให้
จ�ำนวนเงินที่จะต้องเสียภำษีบ�ำรุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่ำ ของภำษี
บ�ำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
  4. ไม่ช�ำระภำษีบ�ำรุงท้องที่ภำยในเวลำที่ก�ำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ
 24  ต่อปีของจ�ำนวนเงินที่ต้องเสียภำษีบ�ำรุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน และไม่น�ำเงินเพิ่มตำม ข้อ 1 - ข้อ 4 มำรวมค�ำนวณด้วย

บทกำาหนดโทษ
  1. ผู้ใดแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค�ำเท็จ ตอบค�ำถำมด้วยถ้อยค�ำอัน
เป็นเท็จ หรือน�ำพยำนหลักฐำนเท็จมำแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำร
เสียภำษีบ�ำรุงท้องที่ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บำท 
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
  2. ผู้ใดจงใจไม่มำหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจ�ำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวำง
โทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
  3. ผู้ใดขัดขวำงเจ้ำพนักงำนซึ่งปฏิบัติกำรส�ำรวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหน้ำที่
เพื่อกำรเร่งรัดภำษีบ�ำรุงท้องที่ค้ำงช�ำระหรือขัดขวำงเจ้ำพนักงำนประเมินในกำร
ปฏบิตักิำรตำมหน้ำที ่ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิ 1 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 1,000 บำท 
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
  4. ผู้ใดฝ่ำฝืนค�ำสั่งของเจ้ำพนักงำนซึ่งสั่งให้มำให้ถ้อยค�ำหรือส่งบัญชีหรือ
เอกสำรมำตรวจสอบ หรือสั่งให้ปฏิบัติกำรเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรเร่งรัด
ภำษีบ�ำรุงท้องที่ค้ำงช�ำระ หรือไม่มำให้ถ้อยค�ำ หรือไม่ส่งเอกสำรอันควรแก่เรื่องมำ
แสดงตำมหนงัสอืเรยีก ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิ 1 เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ 1,000 บำท 
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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อัตราโทษและค่าปรับ
 1. ไม่ยื่นแบบภำยในก�ำหนดเสียเงินเพิ่ม   10 %  ของค่ำภำษี
 2. ยื่นรำยกำรไม่ถูกต้อง ค่ำภำษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม  10 %  ของค่ำภำษี
ที่ประเมินเพิ่มเติม
 3. ชี้เขตแจ้งจ�ำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่ำภำษีน้อยลง     ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 
1 เท่ำ ของค่ำภำษีประเมินเพิ่มเติม
 4. ช�ำระภำษีเกินก�ำหนดวันที่  30  เมษำยน  ต้องเสียเงินเพิ่ม 24%   ต่อปี
ของค่ำภำษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

การลดหย่อน/การยกเว้น/การลดภาษี
การลดหย่อนภาษี มาตรา 22
  บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลำยแปลงที่อยู ่ใน
จังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อำศัยของตน 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
  - ท้องที่ที่มีชุมชนหนำแน่นมำก ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตำรำงวำ
  - ท้องที่ที่มีชุมชนหนำแน่นปำนกลำง ให้ลดหย่อน 100 ตำรำงวำ - 1 ไร่
  - ท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่
  บุคคลธรรมดำหลำยคนเป็นเจ้ำของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับลดหย่อนรวมกัน 
ตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น กำรลดหย่อนให้ลดหย่อนส�ำหรับที่ดินในจังหวัดเดียวกัน
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การยกเว้น การลดภาษี มาตรา 23
  1. ปีที่ล่วงมำที่ดินที่ใช้เพำะปลูกเสียหำยมำกผิดปกติ
  2. เพำะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุพ้นวิสัย
  3. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ�ำนำจยกเว้น หรือลดภำษีได้ตำมระเบียบที่กระทรวง
มหำดไทยก�ำหนด

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำารุงท้องที่
 1. ที่ดินแปลงที่เจ้ำของปลูกบ้ำนอยู่อำศัยโดยไม่ท�ำกำรค้ำหรือหรือให้เช่ำแต่
อย่ำงใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 1 งำน ส่วนที่เกินต้องเสียภำษีตำมอัตรำที่ก�ำหนด
  2. ท่ีดินท่ีเจ้ำของปลูกบ้ำนให้เช่ำหรือปลูกบ้ำนท�ำกำรค้ำ และได้เสียภำษีโรงเรือน
และที่ดินแล้ว จะได้รับกำรยกเว้นภำษีบ�ำรุงท้องที่ในส่วนที่อำคำรนั้นตั้งอยู่
การอุทธรณ์ การฟ้องศาล
  ถ้ำเจ้ำของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับรำคำปำนกลำงที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งกำร
ประเมินภำษีบ�ำรุงท้องท่ีแล้วเห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่ำนเจ้ำพนักงำนประเมินภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่
ประกำศรำคำปำนกลำงของท่ีดินหรือวันท่ีได้รับกำรแจ้งประเมินแล้วแต่กรณีกำร
อุทธรณ์ไม่เป็นกำรทุเลำกำรเสียภำษีบ�ำรุงท้องที่เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดให้ขอค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค�ำพิพำกษำของศำลผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์
ค�ำวนิิจฉยัของผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดต่อศำลภำยใน 30 วัน นบัแต่วันทีไ่ด้รับค�ำแจ้งวินจิฉยั
อุทธรณ์

การขอคืนภาษีบำารุงท้องที่
  ผู้ที่เสียภำษีบ�ำรุงท้องท่ีโดยไม่มีหน้ำท่ีต้องเสียหรือเสียเกินกว่ำที่ควรจะต้อง
เสียผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนภำยใน 1 ปีได้โดยยื่นค�ำร้องขอคืนภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่
เสียภำษีบ�ำรุงท้องที่
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อบริกำรประชำชน 

(กระบวนงำนที่  1  จัดเก็บภำษีบ�ำรุงท้องที่)

ยื่นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ออกใบเสร็จ

สรุป กระบวนงำนบริกำร  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลำ  5  นำที

 เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนำามา

  กรณีช�ำระปกต ิ

 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่ำนมำ

     กรณีการประเมินใหม่           กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน

1. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน          1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่ำนมำ

2. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน         2. เอกสำรสิทธิ์ที่ดิน

3. ส�ำเนำเอกสำรสิทธิ ์          3. บัตรประจ�ำตัวประชำชน

4. ส�ำเนำหนังสือกำรเปล่ียนแปลง         4. ส�ำเนำเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน

   เจ้ำของท่ีดิน 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ความรู้ทั่วไป 
 1.1  ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
 ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภำษี  ได้แก่ อำคำร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ 
กับที่ดินต่อเนื่องต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้ำงอำคำรนั้น ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่ง
ตำมปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอำคำร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้ำงนั้น ๆ ซึ่งเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ได้น�ำทรัพย์สินดังกลำ่วออกหำผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจำกกำรอยู่
อำศัยของตนเองโดยปกติหรือน�ำไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ไม่ว่ำจะมีค่ำตอบแทนหรือไม่
ก็ตำม  
 1.2 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี
  1.2.1  พระรำชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
  1.2.2  ทรัพย์สินของรัฐบำลที่ให้ในกิจกำรของรัฐบำลหรือสำธำรณะ
และทรัพย์สินของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจกำรรถไฟโดยตรง
  1.2.3 ทรัพย์สินของโรงพยำบำลสำธำรณะ  และโรงเรียนสำธำรณะซ่ึง
กระท�ำกิจกำรอันมิใช่เพื่อเป็นผลก�ำไรส่วนบุคคล  และใช้เฉพำะในกำรรักษำพยำบำล
และในกำรศึกษำ
  1.2.4 ทรัพย์สินซึ่งเป็นศำสนสมบัติอันใช้เฉพำะ ศำสนกิจอย่ำงเดียว
หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
  1.2.5 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นๆ  ซึ่งปิดไว้ตลอดปี  และ
เจ้ำของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อ่ืนอยู่  นอกจำกคนเฝ้ำในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน ๆ  
หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน
  1.2.6 โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้ำงของกำรเคหะแห่งชำติท่ีผู้เช่ำซ้ืออำศัย
อยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นท่ีเก็บสินค้ำหรือประกอบกำรอุตสำหกรรม  หรือประกอบกิจกำรอ่ืน
เพื่อหำรำยได้
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 1.3 การขอลดหย่อนค่าภาษี
 กำรลดหย่อนภำษี  กำรขอยกเว้นภำษี  กำรงดเว้น  กำรขอปลดภำษี  จะกระท�ำ
ได้ตำมกรณีดังนี้
 -  ถ้ำโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือท�ำลำยให้ลดค่ำรำย
ปีของทรัพย์สินน้ันตำมส่วนท่ีถูกท�ำลำยตลอดเวลำท่ียังไม่ได้ท�ำข้ึน แต่ในเวลำน้ันโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ๆ ต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้  (มำตรำ 11)
      -  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ   ซึ่งท�ำขึ้นในระหว่ำงปีนั้น  ให้ถือเอำเวลำซึ่ง
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ๆ นั้นได้มีขึ้นและส�ำเร็จจนควรเข้ำอยู่ได้แล้วเท่ำนั้น
มำเป็นเกณฑ์ค�ำนวณค่ำรำยปี   (มำตรำ 12)
 - ถ้ำเจ้ำของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่ส�ำคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล
เครื่องกระท�ำหรือเครื่องก�ำเนิดสินค้ำ   เพื่อใช้ด�ำเนินกำรอุตสำหกรรมบำงอย่ำง  เช่น  
โรงสี   โรงเลื่อย ฯลฯ  ขึ้นในโรงเรือนนั้น  ๆ   ในกำรประเมินให้ลดค่ำรำยปีลงเหลือหนึ่ง
สำมของค่ำรำยปีของทรัพย์สินนั้น  รวมทั้งส่วนควบดังกล่ำวแล้ว  (มำตรำ 13)
 - เจ้ำของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นได้รับควำมเสียหำย เพรำะ
ทรัพย์สินว่ำงลง   หรือทรัพย์สินช�ำรุดจ�ำเป็นต้องซ่อมแซมส่วนส�ำคัญ เจ้ำของโรงเรือน
สิ่งปลูกสร้ำงมีสิทธิของลดค่ำภำษีได้ โดยยื่นค�ำร้องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทั้งนี้เป็นไป
ตำมดุลพินิจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่จะลดค่ำภำษีลงตำมส่วนที่เสียหำย หรือปลดค่ำ
ภำษีทั้งหมดก็ได้กรณีหอพัก/ห้องเช่ำ/บ้ำนเช่ำ หำกทรัพย์สินว่ำงลงให้แจ้งค�ำร้องต่อ
เทศบำลเพื่อเขียนค�ำร้องแจ้งเรื่องห้องว่ำงบ้ำนว่ำง เป็นประจ�ำทุกเดือนที่มีกำรว่ำง
 1.4  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 ผู้มีหน้ำที่เสียภำษี  คือ  เจ้ำของทรัพย์สิน  แต่ถ้ำที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน ๆ   เป็นของคนละเจ้ำของกัน เจ้ำของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน ๆ   
ต้องเป็นผู้เสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน
 1.5 กำาหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
 ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรำยกำรทรัพย์สินเพ่ือเสียภำษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่  ภำยในเดือน
กุมภำพันธ์ของทุกปี
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 1.6 ฐานภาษี
         ฐำนภำษี   คือ  ค่ำรำยปีของทรัพย์สิน
 ค่ำรำยปี    หมำยถึง  จ�ำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่ำได้ในปีหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ ทรัพย์สินนั้นให้เช่ำ ให้ถือว่ำค่ำเช่ำคือค่ำรำยปีแต่ถ้ำเป็นกรณีที่มีเหตุอัน
สมควรที่ท�ำให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีเห็นว่ำค่ำเช่ำนั้นมิใช่จ�ำนวนเงินอันสมควรที่จะให้
เช่ำได้ หรือเป็นกรณีที่หำค่ำเช่ำไม่ได้ เนื่องจำกเจ้ำของทรัพย์สินด�ำเนินกิจกำรเองหรือ
ด้วยเหตุประกำรอื่น  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจประเมินค่ำรำยปีได้โดยค�ำนึงถึง
ลักษณะของทรัพย์สิน ขนำด พื้นที่ ท�ำเลที่ตั้ง และบริกำรสำธำรณะที่ทรัพย์สินนั้นได้
รับประโยชน์
 1.7 อัตราภาษี
 อัตรำภำษีให้เสียในอัตรำร้อยละสิบสองจุดห้ำของค่ำรำยปี

ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี
 2.1 การย่ืนแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สิน  
 ให้ผู้รับประเมินกรอกรำยกำรในแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) ตำมควำมเป็นจริงตำม
ควำมรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองควำมถูกต้องของข้อควำมดังกล่ำว พร้อม
ทั้งลงวันที่  เดือน ปี และลงลำยมือชื่อของตนก�ำกับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงำนเจ้ำ
หน้ำที่   ณ ส�ำนักงำนเทศบำลเมืองแม่โจ้ กำรส่งแบบพิมพ์  จะน�ำไปส่งด้วยตนเอง  
มอบหมำยให้ผู้อื่นไปส่งแทน  หรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้  (ให้ถือวันที่ส่งทำง
ไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์)

การยื่นแบบประเมินการชำาระภาษี
 1. เจ้ำของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ�ำนำจยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2)  ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่  ตั้งแต่วันที่  2  มกรำคม – 
สิ้นเดือนกุมภำพันธ์  ของทุกปี 
 2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะออกแบบแจ้งกำรประเมิน (ภ.ร.ด.8)
 3. ผู้รับกำรประเมินต้องช�ำระภำยใน  30  วัน  นับแต่วันได้รับแบบแจ้งกำรประเมิน
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 2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี
  กรณีโรงเรือนรายเก่า  ให้ยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษี  (ภ.ร.ด.2)   
พร้อมใบเสร็จรับเงินกำรเสียภำษีครั้งสุดท้ำย  (ถ้ำมี)
        กรณีโรงเรือนรายใหม่  ให้เจ้ำของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำง
ที่ยังไม่เคยยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินมำก่อน  ยื่นแบบแจ้งรำยกำร
เสียภำษีภำยในเดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดจำกปีท่ีได้มีกำรใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้ำงนั้น โดยยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษี  (ภ.ร.ด.2)   ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
พร้อมหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำดังนี้
 -  ส�ำเนำโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้ำงโรงเรือน   หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น
 -  ส�ำเนำหนังสือสัญญำซื้อขำย  หรือสัญญำให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
 -  หลักฐำนกำรเปิดด�ำเนินกิจกำร  เช่น  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนพำณิชย์ 
             หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน/บริษัท
 -  ใบอนุญำตตั้งและ/หรือประกอบกิจกำรโรงงำน
 -  สัญญำเช่ำบ้ำน
 -  หนังสือมอบอ�ำนำจ  (กรณีไม่สำมำรถย่ืนแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอำกรแสตมป์   
 -  ส�ำเนำบัตรประชำชน 
 -  ทะเบียนบ้ำน
 2.3  การชำาระภาษี
 ให้ผู้รับประเมินที่ได้รับแจ้งรำยกำรประเมิน  (ภ.ร.ด.8) น�ำเงินไปช�ำระภำยใน 
30  วัน   นับแต่วันถัดจำกวันท่ีได้รับแจ้งกำรประเมินโดยช�ำระภำษีได้ท่ีงำนผลประโยชน์
และกิจกำรพำณิชย์ ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ กองคลัง ส�ำนักงำนเทศบำลเมืองแม่โจ้ 
กำรช�ำระภำษีจะช�ำระโดยกำรส่งธนำณัติ ตั๋วแลกเงินธนำคำรหรือเช็คที่ธนำคำรรับรอง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยสั่งจ่ำยให้แก่หน่วยงำนนั้น และให้ถือเอำวันส่งทำง
ไปรษณีย์เป็นวันรับช�ำระภำษี
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 2.4 การผ่อนชำาระภาษี
 ผู้มีสิทธิขอผ่อนช�ำระภำษีได้   3 งวด  โดยไม่เสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไข  ดังนี้
   1. ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีจะขอผ่อนช�ำระค่ำภำษีก็ได้   โดยวงเงินค่ำภำษีที่จะขอ
ผ่อนช�ำระนั้นจะต้องมีจ�ำนวนตั้งแต่เก้ำพันบำทขึ้นไป
   2. ได้ยืนแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งกำรกำรทรัพย์สินต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีภำย
ในเดือนกุมภำพันธ์ของปีนั้น
   3. ได้แสดงควำมจ�ำนงขอผ่อนช�ำระค่ำภำษีเป็นหนังสือต่อพนักงำนเจ้ำ
หน้ำที่ ภำยใน  30  วัน นับแต่วันถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน          
 2.5 เงินเพิ่ม
 เงินภำษีค้ำงช�ำระให้เพิ่มจ�ำนวนตำมอัตรำ  ดังนี้
 1. ถ้ำช�ำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลำสำมสิบวันนับแต่วันถัด
จำกวันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน  ให้เพิ่มร้อยละ  2.5  ของค่ำภำษีที่ค้ำง
 2. ถ้ำเกินหน่ึงเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน  ให้เพ่ิมร้อยละ   5   ของค่ำภำษีท่ีค้ำง
 3.  ถ้ำเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสำมเดือน  ให้เพ่ิมร้อยละ  7.5   ของค่ำภำษีท่ีค้ำง
 4.  ถ้ำเกินสำมเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ   10  ของค่ำภำษีที่ค้ำง
ถ้ำมิได้มีกำรช�ำระค่ำภำษีและเงินเพิ่มภำยในสี่เดือน   ผู้บริหำรท้องถิ่นมีอ�ำนำจออก
ค�ำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด  อำยัด  หรือขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้ำงช�ำระค่ำภำษี  
เพื่อน�ำเงินมำช�ำระเป็นค่ำภำษี  เงินเพิ่ม   ค่ำธรรมเนียม  และค่ำใช้จ่ำยโดยมิต้องของ
ให้ศำลสั่งหรือออกหมำยยึด
 ถ้ำค่ำภำษีค้ำงอยู่และยังมิได้ช�ำระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็น
ของเจ้ำของใหม่โดยเหตุใด  ๆ   ก็ตำม  เจ้ำของคนเก่ำและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่ำภำษี
นั้นร่วมกัน  (มำตรำ 45)
 2.6 การอุทธรณ์ภาษี
 เม่ือผู้รับประเมิน     ได้รับแจ้งกำประเมินแล้วไม่พอใจกำรประเมินของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ โดยเห็นว่ำกำรประเมินไม่ถูกต้อง  หรือเห็นว่ำค่ำภำษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่น
ค�ำร้องของให้พิจำรณำกำรประเมินใหม่  ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น



28 29คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

 โดยกรอกในแบบพิมพ์  (ภ.ร.ด.9)   ยื่นแบบดังกล่ำวที่ส�ำนักงำนเทศบำลเมือง
แม่โจ้ ภำยใน  15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน หำกพ้นเวลำดังกล่ำว  ผู้รับ
กำรประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจำรณำกำรประเมินใหม่ และไม่มีสิทธิน�ำคดีขึ้นสู่
ศำลเว้นแต่ในปัญหำข้อกฎหมำยซึ่งอ้ำงว่ำเป็นเหตุหมดสิทธินั้น
       เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำแล้ว  ผลเป็นประกำรใดจะแจ้งค�ำชี้ขำดไป
ยังผู้ยื่นค�ำร้องอุทธรณ์เป็นลำยลักษณ์อักษร  หำกผู้รับประเมินเห็นด้วยหรือไม่พอใจใน
ค�ำชี้ขำดดังกล่ำว  ย่อมมีสิทธิน�ำคดีไปสู่ศำลเพื่อแสดงให้ศำลเห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่
ถูกต้องก็ได้ แต่ต้องภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งควำมให้ทรำบค�ำชี้ขำดนั้น
 2.7 บทกำาหนดโทษ
 มำตรำ  46  ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อควำมที่กล่ำวไว้ในมำตรำ  20  เว้นแต่จะ
เป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ท่ำนว่ำผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองร้อยบำท
 มำตรำ 47 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตำมหมำยเรียกของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี   ไม่แจ้งรำยกำรเพ่ิมเติมละเอียดย่ิงข้ึนเม่ือเรียกร้อง ไม่น�ำพยำนหลักฐำน
มำแสดง หรือไม่ตอบค�ำถำมเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซักถำมตำมควำมในมำตรำ 21  
และ  22  ท่ำนว่ำผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท
 มำตรำ  48  ผู้ใด
 (ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อควำมเท็จ  หรือให้ถ้อยค�ำเท็จ  หรือตอบ
ค�ำถำมด้วยค�ำอันเป็นเท็จหรือน�ำพยำนหลักฐำนเท็จมำแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหำ
ทำงให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงกำรค�ำนวณค่ำรำยปีแห่งทรัพย์สินของตนตำมที่ควรก็ดี
 (ข) โดยควำมเท็จ  โดยเจตนำละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบำย โดยวิธีกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรค�ำนวณค่ำรำยปีแห่ง
ทรัพย์สินของตนตำมที่ควรก็ดี
 ท่ำนว่ำผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
ห้ำร้อยบำท  หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

 ท่ีมา:   พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและท่ีดิน  พุทธศักรำช  ๒๔๗๕  และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อบริกำรประชำชน 

(กระบวนงำนที่  2   จัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน)

ยื่นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ออกใบเสร็จ

สรุป กระบวนงำนบริกำร  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลำ  5  นำที

เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนำามา

  1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่ำนมำ

 2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

  3. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน

 4. เอกสำรสิทธิกำรถือครองกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ  กระบวนกำร กำรให้บริกำรถ้ำเป็นผู้รับบริกำรเก่ำสำมำรถด�ำเนินกำรยื่น

               เอกสำร  ภำยใน 5 นำที

     

(  1  นำที ) (  2  นำที ) (  2  นำที )
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การจัดเก็บภาษีป้าย

1. ป้ายที่ต้องเสียภาษี
  1.1 ป้ำยที่ต้องเสียภำษีป้ำย ได้แก่ ป้ำยแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยที่
ใช้ในกำรประกอบกำรค้ำ หรือ ประกอบกิจกำรอื่นเพื่อหำรำยได้ ไม่ว่ำจะแสดง หรือ
โฆษณำไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภำพ หรือเครื่องหมำย ที่เขียน แกะสลัก จำรึก หรือ
ท�ำให้ปรำกฏด้วยวิธีใด ๆ
  1.2 ไม่เป็นป้ำยที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีป้ำย

2. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่
  2.1 ป้ำยท่ีแสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพน้ัน เพ่ือโฆษณำมหรสพ
  2.2 ป้ำยที่แสดงไว้ที่สินค้ำ หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้ำ
  2.3 ป้ำยที่แสดงไว้ในบริเวณงำนที่จัดขึ้นเป็นครั้งครำว
  2.4 ป้ำยที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
  2.5 ป้ำยที่แสดงไว้ภำยในอำคำรที่ใช้ประกอบกำรค้ำ หรือประกอบกิจกำร
อื่นหรือภำยในอำคำรซึ่งเป็นที่รโหฐำน ทั้งนี้เพื่อหำรำยได้ และแต่ละป้ำยมีพื้นที่ไม่
เกินที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) ก�ำหนดว่ำต้อง
เป็นป้ำยที่มีพื้นที่ไม่เกินสำมตำรำงเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภำคม 
2542) แต่ไม่รวมถึงป้ำย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนพำณิชย์
  2.6 ป้ำยของรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค หรือรำชกำรส่วนท้อง
ถิ่น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
  2.7 ป้ำยขององค์กำรที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของ
รัฐบำล หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นๆ และหน่วยงำนที่น�ำรำยได้ส่งรัฐ
  2.8 ป้ำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรออมสิน ธนำคำร
อำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย
  2.9 ป้ำยของโรงเรียนเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อำคำรหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนนั้น
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  2.10 ป้ำยของผู้ประกอบกำรเกษตร ซ่ึงค้ำผลผลิตอันเกิดจำกกำรเกษตรของตน
  2.11 ป้ำยของวัด หรือผู้ด�ำเนินกิจกำรเพื่อประโยชน์แก่กำรศำสนำ หรือกำร
กุศลสำธำรณะโดยเฉพำะ
  2.12 ป้ำยของสมำคมหรือมูลนิธิ
  2.13 ป้ำยที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
  
 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
  ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย ได้แก่
  3.1 เจ้ำของป้ำย
  3.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย หรือเมื่อพนักงำนเจ้ำ
หน้ำที่ไม่อำจหำตัวเจ้ำของป้ำยนั้น ได้ให้ถือว่ำผู้ครอบครองป้ำยนั้นเป็นผู้มีหน้ำที่เสีย
ภำษีป้ำย ถ้ำไม่อำจหำตัวผู้ครอบครองป้ำยนั้นได้ให้ถือว่ำเจ้ำของหรือ ผู้ครอบครอง
อำคำรหรือที่ดินที่ป้ำยนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้ำที่เสีย ภำษีป้ำยตำมล�ำดับ

4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
  4.1 เจ้ำของป้ำยท่ีมีหน้ำท่ีเสียภำษีป้ำยต้องย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย ( ภป.) 
ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี
  4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ำยภำยหลังเดือนมีนำคมหรือติดตั้งหรือแสดง
ป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ำยอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภำษีป้ำยเพิ่ม
ขึ้น ให้เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยภำยใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือ
แสดงป้ำย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
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5. การคำานวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการคำานวณภาษีป้าย
  5.1 กำรค�ำนวณพื้นที่ป้ำย
   5.1.1 ป้ำยที่มีขอบเขตก�ำหนดได้

ส่วนกว้าง x ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย

บาท

1. อักษรไทยล้วน
2. อักษรไทยปนกับอักษรต่ำงประเทศ/ภำพ/เครื่องหมำยอื่น
3. ป้ำยดังต่อไปนี้
   ก. ไม่มีอักษร
   ข. อกัษรไทยบำงส่วนหรอืทัง้หมดอยูใ่ต้ หรอืต�ำก่ว่ำอกัษรต่ำงประเทศ
4. ป้ำยทีเ่ปลีย่นแปลงแก้ไขพืน้ทีป้่ำย ข้อควำม ภำพ หรอืเครือ่งหมำย
    บำงส่วนในป้ำยได้เสยี   ภำษป้ีำยแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสยีภำษป้ีำย
    เพ่ิมขึน้  ให้คดิอตัรำ ตำม ข้อ 1, 2 หรอื 3  แล้วแต่กรณ ี และให้เสยี
    เฉพำะเงินภำษทีีเ่พิม่ขึน้
5. ป้ำยใดเสยีต�ำก่ว่ำ 200 บำท ให้เสยี 200 บำท

3
20
40

  5.1.2 ป้ำยที่ไม่มีขอบเขตก�ำหนดได้
   ถือตัวอักษร ภำพ หรือเครื่องหมำยที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อก�ำหนด 
ส่วนกว้ำงที่สุดยำวที่สุด แล้วค�ำนวณตำม 5.1.1
   5.1.3 ค�ำนวณพื้นที่เป็นตำรำงเซนติเมตร
  5.2 อัตรำภำษีป้ำย แบ่งเป็น 3 อัตรำ ดังนี้

ลักษณะ
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  6. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย
  เพื่อควำมสะดวกในกำรเสียภำษี ควรแนะน�ำผู้มีหน้ำที่เสียภำษีน�ำหลักฐำน
ประกอบกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรเพ่ือเสียภำษี (ภป.1) เท่ำท่ีจ�ำเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์
ในกำรจัดเก็บภำษีเท่ำนั้น
  6.1 กรณีป้ำยที่ติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่
   1) บัตรประจ�ำตัวประชำชน
   2) ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
   3) ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
   4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท
   5) ใบอนุญำตติดตั้งป้ำยหรือใบเสร็จรับเงินจำกร้ำนท�ำป้ำย
  6) รูปป้ำย+ขนำด
  6.2 กรณีป้ำยรำยเก่ำ ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยที่เคยยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อ
เสียภำษีป้ำยไว้แล้ว ควรน�ำใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีป้ำยครั้งก่อนมำแสดงด้วย

7. ขั้นตอนการชำาระภาษี
  7.1 ผู้มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภป.1) พร้อม
ด้วยหลักฐำน
  7.2 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด�ำเนินกำรเป็น 2 กรณี ดังนี้
   1)   กรณีท่ีผู้เสียภำษีป้ำยประสงค์จะช�ำระภำษีป้ำยในวันย่ืนแบบแสดง
รำยกำรเสียภำษีป้ำย ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินภำษีป้ำยได้ทันทีให้
แจ้งผู้เสียภำษีป้ำยว่ำจะต้องเสียภำษีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด
   2)   กรณีผู้เสียภำษีป้ำยไม่พร้อมจะช�ำระภำษีในวันย่ืนแบบแสดงรำยกำร
ภำษีป้ำย พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะมีหนังสือแจ้งกำรประเมิน (ภป.3) แจ้งจ�ำนวนเงินภำษีท่ี
จะต้องช�ำระแก่ผู้เสียภำษี
  7.3 ผู้เสียภำษีต้องมำช�ำระเงินค่ำภำษีป้ำยภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งกำรประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม
  7.4 กำรช�ำระภำษีป้ำย
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   - เจ้ำของป้ำยมีหน้ำท่ีช�ำระภำษีป้ำยเป็นรำยปี ยกเว้นป้ำยท่ีแสดงปีแรก
   (1) ระยะเวลำ ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน
   (2) สถำนที่ช�ำระภำษี
    - สถำนที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยไว้
    - หรือสถำนที่อื่นที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก�ำหนด
   (3) กำรช�ำระภำษีวิธีอื่น
    - ธนำณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนำคำรสั่งจ่ำยส่วนท้องถิ่น
    - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
    - ส่งไปยังสถำนที่ตำม (2)
   (4) กำรผ่อนช�ำระหนี้
    1. ภำษีป้ำย 3,000 บำทขึ้นไป
    2. ผ่อนช�ำระเป็น 3 งวดเท่ำ ๆ กัน
    3. แจ้งควำมจ�ำนงเป็นหนังสือก่อนครบก�ำหนดเวลำช�ำระหน้ี
        - ป้ำยติดตั้งปีแรก
        - คิดภำษีป้ำยเป็นรำยงวด
        - งวดละ 3 เดือน
        - เร่ิมเสียต้ังแต่งวดท่ีติดต้ัง จนถึงงวดสุดท้ำยของปี
     งวด 1 มกรำคม - มีนำคม = 100 %
     งวด 2 เมษำยน - มิถุนำยน = 75 %
     งวด 3 กรกฎำคม - กันยำยน = 50 %
     งวด 4 ตุลำคม - ธันวำคม = 25 %

8. เงินเพิ่ม
  ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรำดังต่อไปนี้
  8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยภำยในเวลำที่ก�ำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละสิบของค่ำภำษีป้ำยเว้นแต่ กรณีที่เจ้ำของป้ำยได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี
ป้ำยก่อนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อย
ละห้ำของค่ำภำษีป้ำย
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  8.2 ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยโดยไม่ถูกต้อง ท�ำให้จ�ำนวนเงินที่จะต้อง
เสียภำษีป้ำยลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่ำภำษีป้ำยที่ประเมินเพิ่มเติม 
เว้นแต่กรณีที่เจ้ำของป้ำยได้มำขอแก้ไขแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยให้ถูกต้องก่อนที่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งกำรประเมิน
  8.3 ไม่ช�ำระภำษีป้ำยภำยในเวลำที่ก�ำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อ
เดือนของค่ำภำษีป้ำย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น�ำเงินเพิ่มตำม 
8.1 และ 8.2 มำค�ำนวณเป็นเงินเพิ่มตำมข้อนี้ด้วย

9. บทกำาหนดโทษ
  9.1 ผู้ใดแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค�ำเท็จ ตอบค�ำถำมด้วยถ้อยค�ำ
อันเป็นเท็จ หรือน�ำพยำนหลักฐำนเท็จมำแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยง
กำรเสียภำษีป้ำย ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บำท ถึง 
50,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
  9.2 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่ 
5,000 บำท - 50,000 บำท
  9.3 ผู้ใดไม่แจ้งกำรรับโอนป้ำยหรือไม่แสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำยไว้ ณ ที่เปิด
เผยในสถำนท่ีประกอบกิจกำรต้องระวำงโทษปรับต้ังแต่ 1,000 บำท ถึง 10,000 บำท
  9.4 ผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือไม่ปฏิบัติตำม
ค�ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งสั่งให้มำให้ถ้อยค�ำหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสำรเกี่ยวกับ
ป้ำยมำตรวจสอบภำยในก�ำหนดเวลำอันสมควร ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บำท ถึง 20,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

10. การอุทธรณ์การประเมิน
  เม่ือผู้เสียภำษีได้รับแจ้งกำรประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่ำกำรประเมินน้ันไม่ถูกต้อง 
มีสิทธิอุทธรณ์กำรประเมิน ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมำย โดยต้องยื่น
อุทธรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมินผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำ
วินิจฉัยของผู้บริหำรท้องถิ่นต่อศำลภำยใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์
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11. การขอคืนเงินภาษีป้าย
  ผู้เสียภำษีป้ำยโดยไม่มีหน้ำที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่ำที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมี
สิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นค�ำร้อง ขอคืนภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภำษีป้ำย
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือบริกำรประชำชน 

(กระบวนงำนที่  3   จัดเก็บภำษีป้ำย)

ยื่นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ออกใบเสร็จ

สรุป กระบวนงำนบริกำร  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลำ  5  นำที

 เพื่อความสะดวก เอกสารที่ต้องนำามา

  1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่ำนมำ

 2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

  3. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน

 4. เอกสำรสิทธิกำรถือครองกรรมสิทธิ์

 ๕. รูปถ่ำย+ขนำด 

หมายเหตุ  กระบวนกำร กำรให้บริกำรถ้ำเป็น ผู้รับบริกำรเก่ำสำมำรถด�ำเนินกำรยื่น

               เอกสำรภำยใน 5 นำที

     

(  1  นำที ) (  2  นำที ) (  2  นำที )
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การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

 ผู้มีหน้ำที่จดทะเบียนพำณิชย์ คือ บุคคลธรรมดำคนเดียวหรือ หลำยคน  
(ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ) หรือ นิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตำมกฏหมำยต่ำง
ประเทศ ทีม่ำตัง้ส�ำนกังำนสำขำในประเทศไทยซึง่ประกอบกิจกำรค้ำอนัเป็นพำณชิยกจิ
ตำมท่ีกระทรวงพำณชิย์ก�ำหนด

 กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 (1) กำรท�ำโรงสีข้ำวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
 (2) กำรขำยสินค้ำรวมท้ังสิน้ในวนัหนึง่เป็นเงนิ ตัง้แต่ 20 บำทขึน้ไป  หรอื มี
สินค้ำดังกล่ำวไว้เพื่อขำยมีค่ำรวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บำทขึ้นไป
 (3) กำรเป็นนำยหน้ำหรือตัวแทนค้ำต่ำง ซึ่งท�ำกำรเกี่ยวกับสินค้ำมีค่ำรวมทั้ง
สิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 20 บำทขึ้นไป
 (4) กำรประกอบหัตถกรรมหรืออุตสำหกรรมและขำยสินค้ำที่ผลิตได้
 (5) กำรขนส่งทำงทะเล กำรขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ�ำทำง 
กำรขนส่งโดยรถไฟ กำรขนส่งโดยรถรำง กำรขนส่งโดยรถยนต์ประจ�ำทำง กำรขำย
ทอดตลำด กำรรับซื้อขำยที่ดิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กำรซื้อหรือขำยตั๋วเงิน กำรธนำคำร กำรโพยก๊วน กำรท�ำโรงรับ จ�ำน�ำ 
และกำรท�ำโรงแรม
 (6) กำรขำย  กำรผลติหรอืให้เช่ำ  แผ่นซดี ีแถบบนัทกึ วีดทีศัน์ แผ่นซีดทีศัน์ 
ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรบันเทิง
 (7) ขำยอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 (8) กำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำรโดยวิธีกำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
          (9)  กำรบริกำรอินเทอร์เน็ต
        (10)  กำรให้เช่ำพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
        (11)  กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำร โดยวิธีกำรใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
        (12)  กำรให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
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เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
 จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) เอกสารที่ใช้ ได้แก่
 1. ค�ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)
 2. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน
 3. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
 ๔. รูปถ่ำยกิจกำรที่จะจดทะเบียน
 5. กรณผีูป้ระกอบกำรมิได้เป็นเจ้ำบ้ำน ต้องแนบเอกสำรเพิม่เตมิ ดงัน้ี
    -  หนังสือให้ควำมยินยอมใช้สถำนที่
    -  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนหลังที่ประกอบพำณิชยกิจ
    -  ส�ำเนำสัญญำเช่ำ
    -  ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนเจ้ำของสถำนที่
    -  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำของสถำนที่
 5. กรณีมอบอ�ำนำจ ต้องแนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้
    -  หนังสือมอบอ�ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท
    -  ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจและผู้รับมอบ            
                อ�ำนำจ
 6. กรณปีระกอบพำณชิยกิจ ขำย หรอืให้เช่ำ แผ่นซดี ีแถบบนัทึก วดีทัิศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี หรือ แผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรบันเทิง  
ตอ้งมสี�ำเนำหนงัสอือนญุำต หรอื หนังสอืรบัรองให้เป็นผูจ้�ำหน่ำยหรอืให้เช่ำจำกเจ้ำ
ของลิขสิทธิิ์
 7. กรณีจดทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีแบบฟอร์มเอกสำรแนบ
ท้ำยแบบ ทพ.

 (13) กำรให้บริกำรฟังเพลงและร้องเพลงโดยคำรำโอเกะ
 (14) กำรให้บริกำรเครื่องเล่นเกมส์
 (15) กำรให้บริกำรตู้เพลง
 (16) โรงงำนแปรสภำพ แกะสลัก และกำรท�ำหัตถกรรมจำกงำช้ำง 
กำรค้ำปลีก กำรค้ำส่งงำช้ำงและผลิตภัณฑ์จำกงำช้ำง
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จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) เอกสารที่ใช้ ได้แก่

 1. ค�ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)

 2. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน

 3. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

 4. กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ ต้องแนบเอกสำรเพิ่มเติม 

    ดัังนี้

    -  หนังสือให้ควำมยินยอมใช้สถำนที่

    -  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนหลังที่ประกอบพำณิชยกิจ

    -  ส�ำเนำสัญญำเช่ำ

    -  ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนเจ้ำของสถำนที่

    -  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำของสถำนที่

 5. กรณีมอบอ�ำนำจ ต้องแนบเอกสำรเพิ่มเติม  ดังนี้

    -  หนังสือมอบอ�ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท

    -  ส�ำเนำบตัรประจ�ำตัวประชำชนของผูม้อบอ�ำนำจและผูร้บัมอบอ�ำนำจ

 6. ใบทะเบียนพำณิชย์ (แบบ พค.0403)

จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) เอกสารที่ใช้ ได้แก่

 1. ค�ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)

 2. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน

 3. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

 4. ใบทะเบียนพำณิชย์ (แบบ พค.0403)

 5. กรณีผู้ประกอบกำรพำณิชยกิจถึงแก่กรรม

    -  ส�ำเนำใบมรณบัตร

    -  ส�ำเนำหลักฐำนแสดงควำมเป็นทำยำท 
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 6.  กรณีมอบอ�ำนำจ ต้องแนบเอกสำรเพิ่มเติม  ดังนี้

     -  หนังสือมอบอ�ำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท

     -  ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจและผู้รับมอบ     

                 อ�ำนำจ

 อัตราค่าธรรมเนียม

 1. ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์ เรียกเก็บ 50 บำท

 2. ค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร เรียกเก็บครั้งละ 20 บำท

 3. ค่ำธรรมเนียมกำรเลิกประกอบพำณิชยกิจ เรียกเก็บ 20 บำท

 4. ค่ำธรรมเนียมกำรขอให้ออกใบแทน เรียกเก็บ ฉบับละ 30 บำท

 5. ค่ำธรรมเนียมกำรขอตรวจดูเอกสำรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนพำณิชย์ของผู้

ประกอบพำณิชยกิจรำยหนึ่งเรียกเก็บครั้งละ 20 บำท

 6. ค่ำธรรมเนียมกำรคัดส�ำเนำและรับรองส�ำเนำเอกสำรเกี่ยวกับกำรจด

ทะเบียนพำณิชย์ เรียกเก็บฉบับละ 30 บำท

 บทกำาหนดโทษ

 1. ประกอบพำณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียนพำณิชย์ ภำยใน 30 วัน แสดง

รำยกำรเท็จ มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บำท กรณีไม่จดทะเบียน

พำณิชย์อันเป็นควำมผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บำท

 2. ใบทะเบียนพำณิชย์สูญหำย แต่ไม่ยื่นค�ำร้องขอใบแทน ภำยใน 30 วัน 

หรือไม่แสดงใบทะเบียนพำณิชย์ไว้ส�ำนักงำนให้เห็นได้ง่ำย มีควำมผิดปรับไม่เกิน  

200 บำท และในกรณีเป็นควำมผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บำท

 3. ผูป้ระกอบพำณชิยกจิท่ีถกูสัง่ถอนใบทะเบยีนพำณชิย์ แล้วยงัฝ่ำฝืนประกอบ

พำณิชยกิจต่อไป มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือจ�ำคุกไม่เกิน 

1 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจ�ำ
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การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

      กำรก่อสร้ำง กำรดัดแปลง กำรรื้อถอน เคลื่อนย้ำย และกำรใช้สอยอำคำร

ภำยในเขตเทศบำลเมืองแม่โจ้ต้องได้รับอนุญำตจำกเทศบำลเมืองแม่โจ้ จึงจะด�ำเนิน

กำรได้ ทั้งนี้เพรำะเทศบำลเมืองแม่โจ้มีหน้ำที่ควบคุมเพื่อประโยชน์แห่งควำมมั่นคง 

แข็งแรง ควำมปลอดภัย กำรป้องกันอัคคีภัย กำรรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม กำรผังเมือง 

กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่

อำศัยในอำคำร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตเทศบาล

เมืองแม่โจ้   มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้

    1. ให้ยื่นค�ำร้องขออนุญำต (ข.1) ที่กองช่ำงเทศบำลเมืองแม่โจ้

    2. หลักฐำนอื่นๆ ที่ต้องมำยื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้

   - แบบแปลนก่อสร้ำง ๓ ชุด

            - ส�ำเนำบัตรประชำชน, ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ผู้ขออนุญำต 1 ชุด

   - ส�ำเนำโฉนดท่ีดิน , นส.3 ขนำดเท่ำฉบับจริงทุกหน้ำ ๒ ชุด

            - รับรองเอกสำรถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ 
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กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

           - หนังสือยินยอมเจ้ำของที่ดิน

           - ส�ำเนำบัตรประชำชน ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ผู้ถือกรรมสิทธิ์

    ที่ดิน 1 ชุด

           - รับรองเอกสำรถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ 

 กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำาผนังร่วมกันกับบุคคลอื่นมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
         - หนังสือตกลงก่อสร้ำง/ดัดแปลงอำคำรโดยวิธีท�ำผนังร่วมกัน 1 ชุด
         - ส�ำเนำบัตรประชำชน  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอ
            ท�ำควำมตกลง 1 ชุด
         - ภำพถ่ำยบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
         - รับรองเอกสำรถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ   

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้
 1. ใบอนุญำตก่อสร้ำง   ฉบับละ  20 บำท
 2. ใบอนุญำตดัดแปลง   ฉบับละ  10 บำท
 3. ใบอนุญำตรื้อถอน   ฉบับละ  10 บำท
 4. ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย   ฉบับละ  10 บำท
 5. ใบอนุญำตเปลี่่ยนกำรใช้  ฉบับละ  20 บำท
 6. ใบรับรอง    ฉบับละ  10 บำท
 7. ใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ    5 บำท
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ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528) 
ออกตามใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้
          1. ใบอนุญำตก่อสร้ำง   ฉบับละ  20 บำท
 2. ใบอนุญำตดัดแปลง   ฉบับละ  10 บำท
 3. ใบอนุญำตรื้อถอน   ฉบับละ  10 บำท
 4. ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย   ฉบับละ  10 บำท
 ข้อ 2/1 ให้ก�ำหนดค่ำธรรมเนียมใบรับรอง 
  กำรตรวจสอบสภำพอำคำร         ฉบับละ 100 บำท
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48 49คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

แผนภมิูแสดงขัน้ตอนและระยะเวลา 

การดาํเนินการขออนุญาตก่อสร้าง / รือ้ถอนอาคาร (เอกสารตามข้อ 1 และ 2) 

เร่ิมตน้ 

ยืน่เอกสารเพ่ือขออนุญาตก่อสร้าง/ร้ือถอน

เจา้หนา้ท่ีตรวจรับเอกสาร ระยะเวลา  15  นาที 

 

ตรวจสอบ

เอกสาร (1) 

ไม่ครบ

ครบ

ลงทะเบียนรับคาํขออนุญาตและเอกสาร 

ระยะเวลา 1 วนั 

แจง้ผูข้ออนุญาตใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติม

ระยะเวลา 1 วนั 

นายตรวจเขตตรวจสถานท่ีก่อสร้าง

ระยะเวลา 3 วนั 

งานสถาปัตยกรรมตรวจสอบ พรบ.

ระยะเวลา 1 วนั 

งานวศิวกรรมตรวจสอบ พรบ.

ระยะเวลา 1 วนั 

ความเห็นผูอ้าํนวยการกองช่าง

ระยะเวลา 1 วนั 

ความเห็นปลดัเทศบาล และรองนายก 

ระยะเวลา 3 วนั 

ไม่อนุญาต
แจง้ผูข้ออนุญาตใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติม

ระยะเวลา 1 วนั 

แจง้ผูข้ออนุญาตมารับใบอนุญาตและชาํระค่าธรรมเนียม 

อนุญาต

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา 15 วนั 

   



48 49คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

แผนภมิูแสดงขัน้ตอนและระยะเวลา 

การดาํเนินการขอต่ออายใุบอนุญาตก่อสร้าง / รือ้ถอนอาคาร (เอกสารตามข้อ 2) 

เร่ิมตน้ 

ยืน่เอกสารประกอบการขอต่ออายอุนุญาตก่อสร้าง

เจา้หนา้ท่ีตรวจรับเอกสาร ระยะเวลา 5 นาที 

ตรวจสอบ

เอกสาร (1) 

ไม่ครบ

ครบ

ลงทะเบียนรับคาํขอต่อใบอนุญาตและ

เอกสาร ระยะเวลา 5 นาที 

แจง้ผูข้ออนุญาตใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติม

ระยะเวลา 1 วนั 

นายตรวจเขตตรวจสถานท่ีขอต่ออายุ

ใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วนั 

ความเห็นผูอ้าํนวยการกองช่าง

ระยะเวลา 10 นาที 

ความเห็นปลดัเทศบาล และรองนายก 

ระยะเวลา 1 วนั 

ไม่อนุญาต
แจง้ผูข้ออนุญาตใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติม

ระยะเวลา 1 วนั 

แจง้ผูข้ออนุญาตมารับใบอนุญาตและชาํระค่าธรรมเนียม 

อนุญาต

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา 15 วนั 

   



50 51คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

แผนภมิูแสดงขัน้ตอนและระยะเวลา 

การดาํเนินการขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง  (เอกสารตามข้อ 3) 

เร่ิมตน้ 

ยืน่เอกสารประกอบการขอต่ออายอุนุญาตก่อสร้าง

เจา้หนา้ท่ีตรวจรับเอกสาร ระยะเวลา 5 นาที 

ตรวจสอบ

เอกสาร (1) 

ไม่ครบ

ครบ

ลงทะเบียนรับคาํขอต่อใบอนุญาตและ

เอกสาร ระยะเวลา 5 นาที 

แจง้ผูข้ออนุญาตใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติม

ระยะเวลา 1 วนั 

นายตรวจเขตตรวจสถานท่ีขอต่ออายุ

ใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วนั 

ความเห็นผูอ้าํนวยการกองช่าง

ระยะเวลา 10 นาที 

ความเห็นปลดัเทศบาล และรองนายก 

ระยะเวลา 1 วนั 

ไม่อนุญาต

แจง้ผูข้ออนุญาตดาํเนินการแกไ้ข 

ระยะเวลา 1 วนั 
แจง้ผูข้ออนุญาตมารับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตคืน 

อนุญาต

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา 15 วนั 

   



50 51คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

แผนภมิูแสดงขัน้ตอนและระยะเวลา 

การดาํเนินการขอใบแทนใบอนุญาตก่อสร้าง / รือ้ถอนอาคาร (เอกสารตามข้อ 4) 

เร่ิมตน้ 

ยืน่เอกสารประกอบการขอใบแทนใบอนุญาตก่อสร้าง

เจา้หนา้ท่ีตรวจรับเอกสาร ระยะเวลา 5 นาที 

ตรวจสอบ

เอกสาร (1) 

ไม่ครบ

ครบ

ลงทะเบียนรับคาํขอใบแทนใบอนุญาต

และเอกสาร ระยะเวลา 5 นาที 

แจง้ผูข้ออนุญาตใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติม

ระยะเวลา 1 วนั 

นายตรวจเขตตรวจสถานท่ีขอใบแทน

ใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วนั 

ความเห็นผูอ้าํนวยการกองช่าง

ระยะเวลา 10 นาที 

ความเห็นปลดัเทศบาล และรองนายก 

ระยะเวลา 1 วนั 

ไม่อนุญาตแจง้ผูข้ออนุญาตดาํเนินการแกไ้ข

ระยะเวลา 1 วนั 

อนุญาต

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา 15 วนั 

   

แจง้ผูข้ออนุญาตมารับใบอนุญาตและชาํระ

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 



52 53คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

แผนภมิูแสดงขัน้ตอนและระยะเวลา 

การดาํเนินการขออนุญาตขดุดิน ถมดิน (เอกสารตามข้อ 5) 

เร่ิมตน้ 

ยืน่เอกสารเพ่ือขออนุญาตขดุดิน-ถมดิน

เจา้หนา้ท่ีตรวจรับเอกสาร ระยะเวลา 5 

 

ตรวจสอบ

เอกสาร (1) 

ไม่ครบ

ครบ

ลงทะเบียนรับคาํขออนุญาตและเอกสาร 

ระยะเวลา 5 นาที 

แจง้ผูข้ออนุญาตใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติม

ระยะเวลา 1 วนั 

นายตรวจเขตตรวจสถานท่ีก่อสร้าง

ระยะเวลา 1 วนั 

งานวศิวกรรมตรวจสอบ พรบ.

ระยะเวลา 1 วนั 

ความเห็นผูอ้าํนวยการกองช่าง

ระยะเวลา 30 นาที 

ความเห็นปลดัเทศบาล และรองนายก 

ระยะเวลา 1 วนั 

ไม่อนุญาตแจง้ผูข้ออนุญาตใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติม

ระยะเวลา 1 วนั 

แจง้ผูข้ออนุญาตมารับใบอนุญาตและชาํระ

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

อนุญาต

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลา 15 วนั 

   



52 53คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้



54 55คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

แผนภมิูแสดงขัน้ตอนและระยะเวลา 

การดาํเนินการขอความอนุเคราะหต่์าง ๆ  (เอกสารตามข้อ 7) 

เร่ิมตน้ 

ยืน่คาํร้องร้องทัว่ไป ท่ีสาํนกัปลดั

ระยะเวลา 10 นาที 

เสนอขอความเห็นชอบต่อผูอ้าํนวยการกอช่าง

ระยะเวลา 30 นาที 

ไม่อนุมติัแจง้ผูข้อยืน่คาํขอทราบถึงผลการไม่

อนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ดาํเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรีสัง่การ

ภายใน 5 วนั 

อนุมติั

นายกเทศมนตรีพิจารณาสัง่การ

ระยะเวลา 5 วนั 

   

ลงทะเบียนรับคาํขอทัว่ไป ท่ีกองช่าง

ระยะเวลา 10 นาที 

เสนอขอความเห็นชอบต่ปลดัเทศบาลเมืองแม่โจ้

ระยะเวลา 1 วนั 



54 55คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้



56 57คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

แผนภมิูแสดงขัน้ตอนและระยะเวลา 

การขอรบัใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล 

 
เร่ิมต้น

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่คาํขอพร้อมเอกสาร หลกัฐาน 

พนกังานนํ้าบาดาลประจาํทอ้งท่ีตรวจสอบเอกสาร

และลงทะเบียนรับเอกสาร-หลกัฐาน ระยะเวลา 30 นาที 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ไม่ครบ

ครบ

แจง้ผูข้ออนุญาตใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติม

ระยะเวลา 30 นาที 

ขนาดบ่อ นอ้ยกวา่ 4 น้ิว 

หรือปริมาณนํ้ าไม่เกิน 10 ลบ.ม. 

ขนาดบ่อ ตั้งแต่ 4 น้ิว ข้ึนไป

หรือปริมาณนํ้ าเกินกวา่ 10 ลบ.ม. 

นายช่างตรวจสถานท่ี ท่ีมีการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล/

ใชน้ํ้ าบาดาล/ต่ออายใุบอนุญาต ระยะเวลา 3 วนั 

เสนอรายงานและเอกสารพร้อมหลกัฐาน

ต่อพนกังานนํ้ าบาดาลประจาํทอ้งท่ี

ระยะเวลา 3 วนั 

เสนอรายงานและเอกสารพร้อมหลกัฐาน

ต่อพนกังานนํ้ าบาดาลประจาํทอ้งท่ี

ระยะเวลา 3 วนั 

เสนอรายงานและเอกสารพร้อมหลกัฐาน

ต่อสาํนกัทรัพยากรนํ้ าบาดาล

ระยะเวลา 5 วนั 

นาํเอกสารเขา้ท่ีประชุมต่อคณะกรรมการ

พิจารณา

ระยะเวลา 30 วนั 

แจง้ผูข้ออนุญาตใหย้ืน่เอกสารเพ่ิมเติม

ระยะเวลา 1 วนั 

แจง้ผูข้ออนุญาตมารับใบอนุญาตและชาํระค่าธรรมเนียม 

อนุญาต

เจา้พนกังานทอ้งท่ี/กรมทรัพยากรนํ้ าบาบาล

พิจารณา 

   

ไม่อนุญาต



56 57คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้



58 59คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้



58 59คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

ภายใน 30 วัน

(ขยายได้ 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน



60 61คู่มือประชาชน คู่มือประชาชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้

การขออนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 •		ผู้ประกอบการยื่นค�าขอพร้อมหลักฐาน

    * รำยเก่ำ  :  ก่อนใบอนุญำตหมดอำยุ

    * รำยใหม่ :  ก่อนเปิดด�ำเนินกำร

	 	•			ตรวจสอบแล้วถกูต้องตามเกณฑ์	พจิารณาออกใบอนญุาตภายใน	30	วัน

	 	•			ใบอนุญาตมีก�าหนดอายุ	1	ปี

	 	•			อัตราค่าใบอนุญาต	และค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเทศบัญญัติ	เทศบาล	

               เมืองแม่โจ้

กิจการที่ต้องขออนุญาต

	 	•			กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 	•			สถานที่จ�าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

	 	•			การจ�าหน่ายสินค้าในที่	หรือทางสาธารณะ

	 	•			ตลาด

		 	•		ขออนุญาตให้ใช้โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ประเภทกิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาต

  1.  กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์

  2.  กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

  3.  กิจกำรที่เกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม น�ำ้ดื่ม

  4.  กิจกำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องส�ำอำงและ

                ผลิตภัณฑ์ช�ำระล้ำง

  5.  กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร

  6.  กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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  7.  กิจกำรเกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล

  8.  กิจกำรที่เกี่ยวกับไม้

  9.  กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร

  10. กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

  11. กิจกำรที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทรำย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง

  12. กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่ำนหิน สำรเคมี

  13. กิจกำรอื่นๆ คือ

   -  กำรพมิพ์หนงัสอืหรอืสิง่พมิพ์อืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกันด้วยเครือ่งจกัร

   -  กำรผลิต กำรซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์

     อิเล็กทรอนิกส์

  -  กำรผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ำยคลึง

  -  กำรพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือถ่ำยเอกสำร

  -  กำรสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้

  -  กำรประกอบกิจกำรโกดังสินค้ำ

  -  กำรล้ำงขวด ภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

  -  กำรพิมพ์สีลงบนวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งทอ

  -  กำรก่อสร้ำง

เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ

  1. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 

              ของผู้ขอรับใบอนุญำต

  2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้รับใบอนุญำต

  3. ส�ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรของสถำน

               ประกอบกำร

  4. ส�ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (กรณีเข้ำข่ำยประกอบกิจกำร

               โรงงำน)
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  5. ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

  6. หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่ก�ำหนด

เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

  1. ใบอนุญำตเดิม

  2. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ

               ของผู้ขอต่อใบอนุญำตฯ

  3. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

  ๔. ส�ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอำคำร

  ๕. ส�ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์

  ๖. ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุุคคล  

  ๗. สัญญำเช่ำให้ใช้อำคำรหรือสถำนที่ (กรณีไม่ได้เป็นเจ้ำของสถำนที่)

  ๘. หนังสือมอบอ�ำนำจพร้อมส�ำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจและ

               ผู้รับมอบอ�ำนำจ

การขออนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำาหน่ายอาหารหรือสถานที่

สะสมอาหาร

  ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสม

อำหำร ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร ต้องแจ้งขอรับหนังสือรับรองกำรแจ้ง และ

พื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตรจะต้องยื่นค�ำขอรับใบอนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำม

หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขตำมเทศบัญญัติเทศบำลเมืองแม่โจ้
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เอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต

  1. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ    

               ของผู้ขอรับใบอนุญำต

  2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้รับใบอนุญำต

  3. ส�ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรของสถำน

               ประกอบกำร

  4. ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

  5. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตฯ

  1. หนังสือรับรอง/ใบอนุญำตเดิม

  2. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจของผู้ขอ

               ต่อใบอนุญำตฯ

  3. ใบรับรองแพทย์

  4. เอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ล�ำดับที่ พื้นที่ประกอบกำร ค่ำธรรมเนียมฉบับละ
(บำทต่อปี)

1

2

3

4

5

พื้นที่ประกอบกำรไม่เกิน 10 ตำรำงเมตร

พื้นที่ประกอบกำรเกิน 10 ตำรำงเมตร  แต่ไม่เกิน

25 ตำรำงเมตร

พื้นที่ประกอบกำรเกิน 25 ตำรำงเมตร  แต่ไม่เกิน

50 ตำรำงเมตร

พื้นที่ประกอบกำรเกิน 50 ตำรำงเมตร  แต่ไม่เกิน

100 ตำรำงเมตร

พื้นที่ประกอบกำรเกิน 100 ตำรำงเมตร  แต่ไม่เกิน

200 ตำรำงเมตร

50

100

150

200

500

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่
จำาหน่ายอาหาร	และสถานที่สะสมอาหารท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้

เรื่อง	สถานที่จำาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	พ.ศ.	2552

ล�ำดับที่ พื้นที่ประกอบกำร ค่ำธรรมเนียมฉบับละ
(บำทต่อปี)

1

2

พื้นที่ประกอบกำรเกิน 200 ตำรำงเมตร

แต่ไม่เกิน 300 ตำรำงเมตร

พื้นที่ประกอบกำรเกิน 300 ตำรำงเมตรขึ้นไป

1,000

2,000

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำาหน่ายอหาร
และสถานที่สะสมอาหารท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้

เรื่อง	สถานที่จำาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	พ.ศ.	2552
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 ให้ยื่นค�ำร้องขออนุญำตใช้เครื่องขยำยเสียงตำมแบบ ฆ.ษ. 1 โดยเสียค่ำ

ธรรมเนียมดังนี้

  1. เพื่อกำรกุศล ไม่เกิน 15 วัน ครั้งละ 10 บำท

  2. เพื่อกิจกำรทั่วไป (ประจ�ำที่) ไม่เกิน 15 วัน ครั้งละ 75 บำท

  3. เพื่อกิจกำรทั่วไป (เคลื่อนที่) ไม่เกิน 5 วัน ครั้งละ 60 บำท

การขออนุญาตทำาการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง

ขั้นตอนกำรขอรับบริกำรจัดเก็บขยะ

	 	•		ผู้ขอรับบริการเขียนค�าร้อง	และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

	 	•		เริ่มให้บริการจัดเก็บขยะหลังจากเขียนค�าร้อง	-ภายใน	7	วัน

	 	•	ออกหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียม	ภายใน	45	วัน

	 	•	ด�าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ	หลังจาก	30	วัน

เอกสำรหลักฐำนในกำรยื่นค�ำขอรับบริกำรจัดเก็บขยะ

	 	•	ค�าร้อง

	 	•	ส�าเนาบัตรประชาชน

	 	•	ส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 	•	หนังสือมอบอ�านาจ

* รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   เทศบาลเมืองแม่โจ้

ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
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เวรสมาชิกสภาเทศบาล ประจำาสำานักงาน ประจำาปี 2558

 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ในกำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ

เทศบำลเมืองแม่โจ้ก�ำหนดรำยชื่อสมำชิกสภำเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ประชำสัมพันธ์

ให้มีหน้ำท่ีต้อนรับอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนท่ีมำติดต่อรำชกำรและประจ�ำ

ส�ำนักงำนเทศบำลเมืองแม่โจ้

เวรประจำาสำานักงานประจำาปี 2558

ล�ำดับกลุ่ม ชื่อ-สกุล วันที่อยู่เวร หมำยเหตุ

1

2

3

4

5

1. นำยเรืองฤทธิ์  ตำลผัด

2. นำยธีรชัย   ภีระค�ำ

3. นำยอุทัย  ขยัน

1. นำยบำรมี  ดวงบำล

2. นำงบุญศรี  อินทอง

3. นำยชวำล  จันสุภำ

1.นำยคมคำย  ไคร้โท้ง

2. นำยศรีทน  ขยัน

3. นำยวรพจน์  พระนม

1. นำยพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ขัย

2.นำยศรีลำ  อิ่นแก้ว

3. นำยสมควร  เสวยรำช

1. นำยตำ  แบ่งบุญ

2. นำยหน่อทอง  บุญทำ

วันจันทร์

อังคำร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์
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คณะผู้จัดทำา

นำยปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย   นำยกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นำยสว่ำง  กำนิล    รองนำยกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นำยเอกชัย สำยหยุด   รองนำยกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นำยศรัณญ์ ใจค�ำ              รองนำยกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้       

ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี        

นำยประพันธ์ ภีระค�ำ  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  

นำยอ�ำนวย อิ่นแก้ว   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีี  

นำยวิรัช จิโรจน์พงศำ  รองปลัดเทศบำลเมืองแม่โจ้  

นำยธงชัย อัปกำรัตน์  รองปลัดเทศบำลเมืองแม่โจ้  

นำยศิลป์ คิดชัย   หัวหน้ำส�ำนักปลัดเทศบำล  

นำงบัวฝ้ำย ตันค�ำปวน  ผู้อ�ำนวยกำรกองคลัง   

นำยเอกรำช นิธิภัทรนนท์  ผู้อ�ำนวยกำรกองช่ำง

นำยพุทธศร วัฒนำอุดมวงษ์  ผู้อ�ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นำงสำวเกศิณี พรหมตัน  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน  

นำงพัชรินทร์  สิทธิกัน  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทะเบียนและบัตร

นำงชญำดำ  ไชยศิลป์  นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว           

นำยพินัส   สุนันตะพันธ์  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว


