Thai Cloud ERP : ระบบรายได้
ระบบรายได้
จุดเด่นและประโยชน์ที่เทศบาลได้รบั


เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีทอ้ งถิน่
ให้สามารถจัดเก็บได้ถกู ต้องครบถ้วน



เพิ่มประสิทธิภาพในการคานวณค่าภาษีให้
ถูก ต้อ งและเกิ ด ความเป็ นธรรมกับ ผูเ้ สี ย
ภาษี



เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผูค้ า้ งยื่น
แบบภาษีและค้างชาระภาษี



เพื่ อ ให้ฝ่ ายรายได้แ ละผูบ้ ริ ห ารสามารถ
ตรวจสอบการยื่ น แบบภาษี ค่ า ภาษี ที่
จัดเก็บได้ ผูค้ า้ งยื่นแบบ การประเมินภาษี
ค้างชาระ และลูกหนีค้ า้ งชาระ



เพื่อให้ผบู้ ริหารสามารถติดตามการจัดเก็บ
ภาษีทอ้ งถิ่น



เพื่ อ เป็ นข้อ มูล ในการบริ ห ารการจัด เก็ บ
ภาษีทอ้ งถิ่น



ช่วยในการประมาณการรายได้จากกการ
จัดเก็บภาษีทอ้ งถิ่น

ความหมาย
1. เป็ นระบบที่ชว่ ยในการคานวณภาษี จัดเก็บข้อมูลแบบยื่นภาษีและข้อมูลรายได้ที่เกิดการจัดเก็บภาษีทอ้ งถิ่น ภาษีทอ้ งถิ่น 3
ประเภท ประกอบด้วย
 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรือนที่ให้เช่า ที่ใช้ประกอบกิจการค้า และให้ผอู้ ื่นอยู่อาศัย
 ภาษีบารุงท้องที่ เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากเจ้าของที่ดนิ ตามราคาปานกลางที่ดนิ และตามบัญชีอัตราภาษีบารุงท้องที่
 ภาษีป้าย เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ
2. เป็ นระบบที่ชว่ ยในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนผูม้ หี น้าที่เสียภาษีทอ้ งถิ่น และทะเบียนประชากรในท้องถิ่น
3. เป็ นระบบที่ชว่ ยในการจัดเก็บทะเบียนทรัพย์ของผูม้ หี น้าที่เสียภาษีทอ้ งถิ่น ได้แก่ ทะเบียนที่ดนิ ทะเบียนโรงเรือน และทะเบียน
ป้าย
4. เป็ นระบบที่ชว่ ยในการตรวจสอบผูไ้ ม่ยื่นภาษี และลูกหนีค้ า้ งชาระภาษีทอ้ งถิ่น
5. เป็ นระบบที่ชว่ ยในการบันทึกคาวินจิ ฉัยในการอุทธรณ์ของผูย้ ื่นภาษีทอ้ งถิ่น
6. เป็ นระบบที่ชว่ ยในการบันทึกการขอผ่อนการชาระภาษีและการขอผ่อนการชาระหนีภ้ าษี และการติดตามการผ่อนชาระได้
ด้วย

คุณสมบัตขิ องระบบ
1. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของระบบ ประกอบด้วย
 บันทึกผูอ้ นุมตั อิ ทุ ธรณ์-แก้ไข รายชือ่ ผูป้ ระเมิน/
 บันทึก แก้ไข/อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
 บันทึก แก้ไข/ประเภทการใช้ประโยชน์โรงเรียน
 บันทึก แก้ไข/ประเภทป้าย
 บันทึก แก้ไข/ถนน
 แก้ไขข้อมูลผูเ้ สียภาษี
2. จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประกอบด้วย
 บันทึก แก้ไข/ทะเบียนผูเ้ สียภาษี
 บันทึก แก้ไข/ทะเบียนโรงเรียนหรือสิง่ ปลูกสร้าง
 บันทึก แก้ไข/ขอเปลีย่ นแปลงประโยชน์ใช้สอยที่ดิน
 บันทึก แก้ไข/ขอเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิท์ ี่ดนิ
 บันทึก แก้ไข/การยกเลิกป้าย
3. จัดเก็บข้อมูลภาษีบารุงท้องที่ ประกอบด้วย
 บันทึก แก้ไข/แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีบารุง
ท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕)
 บันทึก แก้ไข/การวินจิ ฉัยอุทธรณ์ภาษีบารุงท้องที่

4. จัดเก็บข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกอบด้วย
 บันทึก แก้ไข/แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดนิ (ภ.ร.ด. ๒)
 บันทึก แก้ไข/การวินจิ ฉัยอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดนิ

บริษทั คลาวด์ คอมพิวติง้ โซลูชนั ่ ส์ จากัด
ชัน้ 10 ตึกจัสมินอินเตอร์เนชัน่ แนล
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ ด
นนทบุรี 11120
โทร: 66(0) 2100-3473 แฟกซ์: 66(0) 2100-3501
อีเมล์: sales@ccs.jasmine.com
เว็บไซด์: http://www.thaiclouderp.com

5. จัดเก็บข้อมูลภาษีป้าย ประกอบด้วย
 บันทึก แก้ไข/แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑)
 บันทึก แก้ไข/การวินจิ ฉัยอุทธรณ์ภาษีป้าย
6. จัดเก็บข้อมูลภาษีป้าย ประกอบด้วย
 แบบฟอร์ม ภ.ร.ด. ๒
 แบบฟอร์ม ภ.ป. ๑
 แบบฟอร์ม ผ.ท. ๒
 แบบฟอร์มผ.ท. ๔
7. รายงานต่างๆ ประกอบด้วย
 รายงานบันทึกรายการตามแบบยื่น
 รายงานใบแจ้งการประเมินภาษี
 รายงานใบแจ้งให้ชาระค่าภาษี
 รายงานการเตือนเพื่อบังคับภาษี ครั้งสุดท้าย
 บัญชีรายชือ่ ผูท้ ี่ยังไม่ได้ประเมินภาษี

 บันทึก แก้ไข/ประเภทโรงเรียน
 บันทึก แก้ไข/อัตราภาษีบารุงท้องที่
 บันทึก แก้ไข/ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
 บันทึก แก้ไข/อัตราภาษีป้าย
 บันทึก แก้ไข/ซอย

 บันทึก แก้ไข/ขอเปลีย่ นแปลงชือ่ -นามสกุลที่อยู่
 บันทึก แก้ไข/ทะเบียนที่ดนิ
 บันทึก แก้ไข/ขอลดเนือ้ ที่ดนิ
 บันทึก แก้ไข/ทะเบียนป้าย

 บันทึก แก้ไข/การแจ้ง-ตอบรับ ใบแจ้งเตือนภาษีบารุง
ท้องที่

 บันทึก แก้ไข/การผ่อนขาระ ภาษีบารุงท้องที่
 บันทึก แก้ไข/การแจ้ง-ตอบรับ ใบแจ้งเตือนภาษีโรงเรือน
และที่ดนิ

 บันทึก แก้ไข/การผ่อนขาระ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 บันทึก แก้ไข/การแจ้ง-ตอบรับ ใบแจ้งเตือนภาษีป้าย
 บันทึก แก้ไข/การผ่อนขาระ ภาษีป้าย
 แบบฟอร์ม ภ.บ.ท. ๕
 แบบฟอร์ม ผ.ท. ๑
 แบบฟอร์มผ.ท. ๓

 ใบรับแบบยื่นรายการ
 รายงานการเตือนค้างยื่นแบบ
 รายงานการเตือนเพื่อบังคับภาษี
 รายงานการสืบสวนสอบสวนทรัพย์สนิ ผูค้ า้ งชาระภาษี
 บัญชีรายชือ่ ผูค้ า้ งยื่นแบบ

