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คํานํา 
 
  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด  เป�นหน�วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค	การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 74  ซ่ึงกําหนดให�
ท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีและรับผิดชอบในการดําเนินการจัดเก็บรายได�ในส�วนท่ีท�องถ่ินจัดเก็บเอง  ซ่ึงประกอบด�วย 
ภาษีป:าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท�องท่ี  และค�าธรรมเนียมใบอนุญาตต�างๆ ซ่ึงการจัดเก็บรายได�ทุก
ประเภทจะมีประสิทธิภาพได�นั้นจะต�องอาศัยการจัดทําแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�  โดยให�
ครอบคลุมถึงกระบวนการดําเนินการอย�างเป�นข้ันตอนและเป�นระบบ  เพ่ือให�การจัดเก็บรายได�เป�นไปด�วยความ
ถูกต�อง  เรียบร�อย มีประสิทธิภาพ และเป�นไปตามเป:าหมายท่ีต้ังไว�  และท่ีสําคัญเพ่ือให�เป�นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�องต�างๆ  เป�นต�น 
  

  ดังนั้น  เพ่ือให�การจัดเก็บรายได� ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพ้ืนท่ีองค	การบริหารส�วน
ตําบลบ�านกาด เป�นไปด�วยความถูกต�อง เรียบร�อย ทันตามห�วงระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได� กองคลัง องค	การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด  จึงได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได� ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้ึน เพ่ือใช�ในการบริหารงานด�านการจัดเก็บรายได�ให�เป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพสอดคล�องกับนโยบายของทางราชการและเป�นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน        
พ.ศ.2475 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ.2508 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีป:าย พ.ศ. 2510 พร�อมท้ังนําไปสู�การปฏิบัติงานอย�างมี
ระบบ เป�นข้ันตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต�อทางราชการต�อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ขององค	กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 3431 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2552 และหนังสือท่ี      
มท 0808.3/ว 4522  ลงวันท่ี 11  สิงหาคม  2558 เพ่ือใช�เป�นแนวทางในการบริหารงานด�านการจัดเก็บรายได�
ให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพสอดคล�องกับนโยบายของทางราชการและเป�นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. 2508 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีป:าย พ.ศ. 2510  พร�อมท้ังนําไปสู�การ
ปฏิบัติงานอย�างมีระบบ เป�นข้ันตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต�อทางราชการ  และคณะผู�บริหารองค	การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านกาด  มีนโยบายในการดําเนินการจัดเก็บรายได�ให�ท่ัวถึงและเป�นธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะด�านสังคม 
เศรษฐกิจ เหตุการณ	ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปNจจุบันมาเป�นแนวทางในการจัดเก็บภาษี  โดยมิให�เกิดผลกระทบในการ
ชําระภาษีของประชาชนในเขตพ้ืนรับผิดชอบขององค	การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด 
 ดังนั้น  เพ่ือให�การปฏิบัติงานด�านการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค	ตามเป:าหมายและเป�นไป
ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการต�าง ๆ องค	การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด จึงได�จัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได� ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้ึน  
 

2. วัตถุประสงค( 
 2.1 เพ่ือให�การจัดเก็บรายได�ขององค	การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด  บรรลุเป:าหมายอย�างมีประสิทธิภาพ
และเป�นธรรมแก�ประชาชน  ซ่ึงจะส�งผลให�สามารถนํางบประมาณไปพัฒนาตําบลบ�านกาดได�มากข้ึน 
 2.2 เพ่ือให�องค	การบริหารส�วนตําบลบ�านกาดมีรายได�เพ่ิมข้ึน   
 2.3 เพ่ือให�ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให�ความร�วมมือในการชําระภาษีให�กับองค	การบริหารส�วน
ตําบลบ�านกาด 
 2.4 เพ่ือให�การปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได�จากภาษีสอดคล�องกับแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 

3. เป8าหมาย 
 3.1 การจัดเก็บรายได�ขององค	การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด เพ่ิมข้ึนจากปCงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3.2 ประชาชนให�ความร�วมมือในการจัดเก็บรายได�และพึงพอใจในการให�บริการชําระภาษีมากยิ่งข้ึน 
 3.3 การจัดเก็บรายได�มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เกิดความรวดเร็ว ถูกต�อง และเป�นธรรมแก�ผู�เสียภาษีทุกราย 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
4.1 ข้ันเตรียมการ 

   - ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู�อยู�ในเกณฑ	เสียภาษีจากงบประมาณ 2561 
                    - สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ	ต�างๆ ให�ครบถ�วน  จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และออกหนังสือ
แจ�งเวียนให�ผู�เสียภาษีทราบล�วงหน�า เพ่ือจะได�มายื่นแบบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด   
 

/4.2 ข้ันดําเนิน... 
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ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 
แยกปฏิบัติตามห วงระยะเวลา 
กันยายน   - คัดลอกบัญชีผู�ท่ีอยู�ในเกณฑ�เสียภาษี จากป!งบประมาณ 2561 
ตุลาคม-พฤศจิกายน  - ประชาสัมพันธ�เรื่องการเสียภาษี 
    - สํารวจและเตรียมแบบพิมพ�ต�างๆ 
ธันวาคม   - ออกหนังสือเวียนแจ�งผู�เสียภาษีให�ทราบล�วงหน�า 
มกราคม-กุมภาพันธ�  - รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) , ตรวจสอบความถูกต�อง 
    - ประเมินค�ารายป!/แจ�งผลการประเมิน/รับชําระภาษี 
มีนาคม-พฤษภาคม  - ประเมินค�ารายป! และแจ�งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน) 
    - รับคําร�องอุทธรณ�ตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/พิจารณาคําร�อง/ 
     แจ�งผลการชี้ขาด 
    - รับชําระค�าภาษี (ภายใน  30 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งผลการประเมิน) 
    - ออกหนังสือแจ�งเตือนกรณีผู�ไม�ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (2 ครั้ง) 
    - แจ�งความดําเนินคดีแก�ผู�ไม�มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (ส�งให�นิติกร) 
     ตาม ม.46 หรือ ม.48 (ข) 
มิถุนายน-สิงหาคม  - สํารวจบัญชีผู�ค�างชําระภาษีป!ปDจจุบัน 
    - รับชําระภาษี กรณีผู�เสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม) 
    - มีหนังสือแจ�งเตือนกรณีผู�ไม�มาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครั้ง) 
    - ออกตรวจสอบ/ไปพบผู�ค�างชําระภาษี 
กันยายน   - มีหนังสือแจ�งเตือนว�าจะดําเนินการยึด อายัดทรัพย�สิน (นิติกร) ตาม ม.44 
    - รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
ตุลาคม   - มีคําสั่งยึด อายัด เพ่ือขายทอดตลาดทรัพย�สิน 
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แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 
ก. ข้ันเตรียมการ 

  1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู�อยู�ในเกณฑ�เสียภาษี    กันยายน 
      ในป!งบประมาณ  
  2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ�ต�าง ๆ    ตุลาคม 
  3. ประชาสัมพันธ�ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ� 
  4. จัดทําหนังสือแจ�งให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการ  ธันวาคม 
      ทรัพย�สินและออกหนังสือเวียนแจ�งให�ผู�เสียภาษีทราบล�วงหน�า 

ข. ข้ันดําเนินการจัดเก็บ 
   1. รับแบบแสดงรายการทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต�อง  มกราคม-กุมภาพันธ� 
   2. ประเมินค�ารายป!และกําหนดค�าภาษี/มีหนังสือแจ�งผลการประเมิน          มกราคม-เมษายน 
      ภาษี (ภ.ร.ด.8) 
   กรณีปกติ 
       - รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  มกราคม-พฤษภาคม 
   กรณีพิเศษ 

(1) ชําระเกินเวลาท่ีกําหนด 
(เกิน 30 วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งผลการประเมิน)       

            - รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม    กุมภาพันธ�-กันยายน 
       (2) ผู รับประเมินไม0พอใจในผลการประเมินภาษี 
            1. รับคําร�องอุทธรณ�ขอให�ประเมินค�าภาษีใหม�    มกราคม-พฤษภาคม 
            2. ออกหมายเรียกให�มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี    กุมภาพันธ�-มิถุนายน 
            3. ชี้ขาดและแจ�งผลให�ผู�ร�องทราบ    มีนาคม-กรกฎาคม 
            4. รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม-กันยายน 
            5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสู�ศาล) 
ค. ข้ันประเมินผลและเร0งรัดการจัดเก็บ 
    1. ไม0ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย4สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในกําหนดเวลา 
       - เม่ือใกล�จะสิ้นสุดเวลาท่ีประกาศกําหนดให�ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2)   กุมภาพันธ� 
          ให�มีหนังสือแจ�งเตือนผู�ท่ียังไม�ยื่นแบบ 
       - แจ�งความต�อพนักงานสอบสวนฝIายปกครอง (อําเภอ)    มีนาคม-พฤษภาคม 
          เพ่ือดําเนินคดีแก�ผู�ไม�ยื่นแบบ 
       - รับชําระภาษี    เมษายน-กันยายน 
       - ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปJนระยะๆ    มีนาคม-กันยายน 
หมายเหตุ  ในป!ต�อไปหากไม�ยื่นแบบอีก  ให�ดําเนินการตามมาตรา 48 (ข) 
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     2. ย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 แล วไม0ยอมชําระภาษี 
        - มีหนังสือแจ�งเตือนผู�ท่ียังไม�ชําระภาษี 
   ครั้งท่ี 1    พฤษภาคม 
 ครั้งท่ี 2    มิถุนายน 
 ครั้งท่ี 3    กรกฎาคม 
         - รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม-กันยายน 
         - ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด   ตุลาคมเปJนต�นไป 
            ทรัพย�สิน)  กรณีหลีกเลี่ยงไม�ยอมชําระภาษี 
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แยกปฏิบัติตามเจ าหน าท่ีผู รับผิดชอบ 
เจ าพนักงานจัดเก็บรายได /เจ าหน าท่ีท่ีได รับมอบหมายด านการจัดเก็บรายได  

1 .สํารวจเตรียมแบบพิมพ�ต�าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู�อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณหน�า 
3. ออกหนังสือแจ�งผู�เสียภาษีทราบล�วงหน�า 
4. รับยื่นแบบ ภ.ร.ด.2  
5. ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารข้ันต�น 
6. รับชําระค�าภาษี/ส�งเงินรายได�ประจําวัน 
7. ประชาสัมพันธ�เรื่องการจัดเก็บภาษี 

ผู อํานวยการกองคลัง           
          1. ตรวจสอบความถูกต�องของแบบ ภ.ร.ด.2 และเอกสารประกอบ 
          2. แจ�งผลการประเมิน ภ.ร.ด.8  
          3. รับคําร�องอุทธรณ�ตามแบบ ภ.ร.ด.9  

4. ออกตรวจสอบ/ไปพบผู�ค�างชําระภาษี 
5. แจ�งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ�ภาษี 
6. ประเมินค�ารายป!ตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากข�อเท็จจริงประกอบ 

ปลัดเทศบาลตําบล 
          1. ตรวจสอบความถูกต�องของค�าภาษี 
          2. ประเมินค�ารายป!ตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากข�อเท็จจริงประกอบ 
          3. ออกหนังสือแจ�งเตือนกรณีไม�ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด 
          4. ออกหนังสือเตือนผู�ท่ีไม�มาชําระภาษีภายในกําหนด 
          5. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได� 
          6. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปJนระยะ ๆ 
คณะผู บริหารเทศบาลตําบล 
          1. พิจารณาคําร�องอุทธรณ�ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม�) 
          2. ลงมติชี้ขาดตามคําร�อง  และแจ�งผลการชี้ขาดให�ผู�ร�องทราบ 
          3. มอบอํานาจแจ�งความดําเนินคดีแก�ผู�ไม�มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด 
          4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย�สิน 
นิติกร 
          1. แจ�งความต�อพนักงานสอบสวนฝIายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีต�อผู�ไม�มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2   
             ภายในกําหนด 
          2. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปJนระยะ ๆ 
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สาระสําคัญและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึง  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร�างอ่ืนๆ กับท่ีดินท่ีใช�ต�อเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างนั้น  ซ่ึงตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี 7  ได�วินิจฉัยความหมาย
ของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างท่ีจะต�องชําระภาษีไว�ว�า 
 1. ต�องมีลักษณะเข�าอยู�อาศัยได�  เช�น  บ�านอยู�อาศัย 
 2. ต�องใช�เปJนท่ีไว�สินค�า  เช�น อาคารเก็บสินค�า  หรือถังน้ํามันท่ีก�อสร�างติดกับท่ีดิน 
 3. ใช�เปJนท่ีประกอบอุตสาหกรรม  เช�น  โรงงานอุตสาหกรรม 
 4. เข�าใช�ได�  เช�น  ท่ีจอดรถหรืออาคารจอดรถ 
 5. ได�ก�อให�เกิดประโยชน�รายได�แก�ผู�เปJนเจ�าของทรัพย�สิน 
 ความหมายของท่ีดินต�อเนื่อง  หมายถึง  ท่ีดินท่ีใช�ปลูกสร�างโรงเรือนรวมถึงท่ีดินท่ีใช�ประโยชน�ต�อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือส�งปลูกสร�างอย�างอ่ืนนั้น 
 หลักการสําคัญ 
 1. ต�องมีทรัพย�สิน  ได�แก�  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนๆ  และท่ีดินซ่ึงใช�ต�อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร�างนั้น 
 2. ในป!ท่ีผ�านมาได�มีการใช�ประโยชน�ในทรัพย�สินนั้น  เช�น  ให�เช�า  ใช�เปJนท่ีทําการค�าขาย  ท่ีไว�สินค�า        
ท่ีประกอบอุตสาหกรรม  หรือใช�ประกอบกิจการอ่ืนๆ เพ่ือหารายได� 
 3. ไม�เข�าข�อยกเว�น ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 

ทรัพย�สินท่ีได�รับยกเว�นภาษี  
 2.1  พระราชวังอันเปJนส�วนของแผ�นดิน  
 2.2  ทรัพย�สินของรัฐบาลท่ีใช�ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะและทรัพย�สินของการรถไฟ 

แห�งประเทศไทยท่ี ใช�ในกิจการรถไฟโดยตรง  
 2.3  ทรัพย�สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซ่ึงกระทํากิจการอันมิใช�เพ่ือเปJน

ผลกําไรส�วนบุคคล และใช�เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา  
 2.4  ทรัพย�สินซ่ึงเปJนศาสนสมบัติอันใช�เฉพาะในศาสนกิจอย�างเดียวหรือเปJนท่ีอยู�ของสงฆ�  
 2.5  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืน ๆ ซ่ึงปSดไว�ตลอดป!และเจ�าของมิได�อยู�เองหรือให�ผู�อ่ืนอยู�

นอกจากคนเฝTาใน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืน ๆ  หรือในท่ีดินซ่ึงใช�ต�อเนื่องกัน  
 2.6  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างของการเคหะแห�งชาติ ท่ีผู�เช�าซ้ืออาศัยอยู�เองโดยมิได�ใช�เปJนท่ีเก็บ

สินค�าหรือประกอบ การอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได�ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับ       
ลงวันท่ี  27  มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเว�นพ้ืนท่ีอ�างเก็บน้ํา เข่ือนต�างๆ ของการไฟฟTาฝIายผลิต ซ่ึงเปJนท่ีต�อเนื่อง  
         การขอลดหย#อนภาษี  

การขอลดหย�อนภาษี การขอยกเว�น การงดเว�น การขอปลดภาษี การขอลดค�าภาษี   จะทําได�ดัง
กรณีต�อไปนี้ 

- ถ�าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืน ๆ  ถูกรื้อถอนหรือทําลาย ให�ลดยอดค�ารายป!ของทรัพย�สิน
นั้นตามส�วนท่ีถูกทําลายตลอดเวลาท่ียังไม�ได�ทําข้ึน แต�ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืน ๆนั้นต�องเปJนท่ี
ซ่ึงยังใช�ไม�ได�  

 
/-โรงเรือน... 
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- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืน ๆ ซ่ึงทําข้ึนในระหว�างป!นั้น  ให�ถือเอาเวลาซ่ึงโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร�างอย�างอ่ืนๆ นั้นได�มีข้ึนและสําเร็จจนควรเข�าอยู�ได�แล�วเท�านั้นมาเปJนเกณฑ�คํานวณค�ารายป!  

- ถ�าเจ�าของโรงเรือนใดติดต้ังส�วนควบท่ีสําคัญท่ีมีลักษณะเปJนเครื่องจักรกล  เครื่องกระทําหรือ
เครื่องกําเนิดสินค�า  เพ่ือใช�ดําเนินการอุตสาหกรรมบางอย�าง เช�น โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ข้ึนในโรงเรือนนั้น ๆ ในการ
ประเมินให�ลดค�ารายป!ลงเหลือ หนึ่งในสามของค�ารายป!ของทรัพย�สินนั้น รวมท้ังส�วนควบดังกล�าว แล�วด�วย  

- เจ�าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนได�รับความเสียหาย  เพราะโรงเรือนว�างลงหรือชํารุด 
จึงจําเปJนต�องซ�อมแซมส�วนสําคัญ  เจ�าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างนั้นมีสิทธิขอลดภาษีได�  ท้ังนี้เปJนไปตามดุลย
พินิจของพนักงานเจ�าหน�าท่ี  ท่ีจะลดค�าภาษีตามส�วนท่ีเสียหายหรือปลดภาษีท้ังหมดก็ได�  

- ถ�าเจ�าของโรงเรือนมีเหตุเปลี่ยนแปลงทรัพย�สินในป!ท่ีผ�านมาย�อมได�รับการยกเว�น งดเว�น ปลดภาษี 
หรือลดค�าภาษี แล�วแต�กรณี  

ผู�มีหน�าท่ีต�องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
1. เจ�าของทรัพย�สิน 
2. เจ�าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร�าง และเจ�าของท่ีดินเปJนคนละเจ�าของ  เจ�าของโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสร�างเปJนผู�เสียภาษี 
กําหนดระยะเวลาให�ย่ืนแบบแสดงรายการ  

ให�ผู�รับประเมินยื่นแบบแจ�งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) ต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ในท�องท่ีซ่ึงทรัพย�สินนั้นต้ังอยู� ภายในเดือนกุมภาพันธ�ของทุกป!   

ฐานภาษี  
ฐานภาษี  คือ ค�ารายป!ของทรัพย�สิน ซ่ึงหมายถึง  จํานวนเงินซ่ึงทรัพย�สินนั้นสมควรให�เช�าได�ในป!

หนึ่ง  ๆ  ในกรณีท่ีทรัพย�สินนั้นให�เช�าและค�าเช�านั้นเปJนจํานวนเงินอันสมควรท่ีจะให�เช�าได�ให�ถือค�าเช�านั้นเปJนค�าราย
ป!  แต�ถ�ามีกรณีท่ีสมควรจะให� พิจารณาได�ว�าค�าเช�านั้นมิใช�จํานวนเงินอันสมควรท่ีจะให�เช�าได� หรือกรณีท่ีไม�มีค�าเช�า
เนื่องจากเจ�าของทรัพย�สินดําเนินกิจการเองหรือด�วยเหตุอ่ืน ๆ  ให�พิจารณากําหนดค�ารายป!โดยเทียบเคียงกับ      
ค�ารายป!ของทรัพย�สินท่ีให�เช�าท่ีมีลักษณะ ขนาด พ้ืนท่ี ทําเลท่ีตั้งและบริการสาธารณะซ่ึงทรัพย�สินนั้นได�รับประโยชน�
คล�ายคลึงกัน 

อัตราภาษี  
อัตราภาษีให�เสียในอัตราร�อยละ 12.5 ของค�ารายป!  

ข้ันตอนการย่ืนเสียภาษี 

การย่ืนแบบพิมพ�  
ให�ผู�รับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2  ได�ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด โดยกรอก

รายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความเปJนจริงให�ครบถ�วน รับรองความถูกต�องของข�อความดังกล�าว พร�อมท้ังลงลายมือ
ชื่อ วันท่ี เดือน ป! กํากับไว� แล�วส�งคืนไปยังพนักงานเจ�าหน�าท่ีแห�งท�องท่ี   ณ  ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบล
บ�านกาด   ท่ีทรัพย�สินนั้นต้ังอยู�  การส�งแบบพิมพ�  จะนําส�งด�วยตนเอง มอบหมายให�ผู�อ่ืนไปส�งแทน หรือส�งทาง
ไปรษณีย�ลงทะเบียนก็ได� (ให�ถือวันท่ีส�งทางไปรษณีย�เปJนวันยื่นแบบพิมพ�)  

 
 
 
 

/เอกสารหลักฐาน.... 
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เอกสารหลักฐานท่ีต�องใช�ประกอบการย่ืนแบบ 

(กรณีโรงเรือนรายใหม0)   ให�เจ�าของทรัพย�สินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างท่ียังไม�เคยยื่นแบบเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน  ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ�ของป!ถัดจากป!ท่ีได�มีการใช�ประโยชน�ในโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร�างนั้น  โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.2  ต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีในท�องท่ีซ่ึงทรัพย�สินนั้นต้ังอยู� พร�อมสําเนาหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  ได�แก�  

- โฉนดท่ีดินท่ีปลูกสร�างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืน  
- หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาให�ท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง  
- ใบอนุญาตให�ปลูกสร�างอาคาร, ใบอนุญาตให�ใช�อาคาร  
- ใบเลขหมายประจําบ�าน  
- สําเนาทะเบียนบ�านของเจ�าของโรงเรือน, สําเนาทะเบียนบ�านของโรงเรือนท่ีพิกัดภาษี  
- บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข�าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู�เสียภาษี  
- หลักฐานการเปSดดําเนินกิจการ   เช�น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนบริษัท/ ทะเบียน

ภาษีมูลค�าเพ่ิม /  ทะเบียนพาณิชย�  
- สําเนางบการเงิน (กรณีเปJนนิติบุคคล)  
- หลักฐานของสรรพากรเช�น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
- ใบอนุญาตต้ังและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน  
- ใบอนุญาตติดต้ังเครื่องจักร  
- ใบอนุญาตของฝIายสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล  
- ใบเสร็จค�าติดต้ังมิเตอร�น้ําประปา / ไฟฟTา  
- สัญญาเช�าโรงเรือนท่ีพิกัดภาษี  
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม�สามารถยื่นแบบได�ด�วยตนเอง พร�อมติดอากรแสตมปVตามกฎหมาย)  
- หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ประโยชน�โรงเรือนท่ีพิกัดภาษี   
หมายเหตุ ให�ผู�รับประเมินหรือเจ�าของโรงเรือนถ�ายสําเนาหลักฐาน เอกสารท่ีเก่ียวข�องดังกล�าว

ข�างต�น พร�อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต�องกํากับทุกฉบับ  
(กรณีโรงเรือนรายเก0า)  ให�เจ�าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างยื่นแบบ ภ.ร.ด.2  ภายใน

เดือนกุมภาพันธ�ของทุกป! พร�อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดท�าย (ถ�ามี) 
กรณีเจ าของเป8นนิติบุคคล   ให�แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทพร�อมการยื่น

แบบ ภ.ร.ด. 2  
การชําระภาษี  

ผู�รับประเมินได�รับใบแจ�งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8)  ให�ชําระเงินภายใน 30 วัน นับแต�วันถัดจาก
วันท่ีได�รับใบแจ�งการประเมิน  โดยสามารถชําระภาษีได� ณ กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� องค�การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านกาด  อําเภอแม�วาง  จังหวัดเชียงใหม� หรือชําระโดยการส�งธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คท่ี
ธนาคารรับรองทางไปรษณีย�ลงทะเบียน หรือโดยการชําระผ�านทางธนาคารก็ได� 

 
 
 
 

/การขอ.... 
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การขอผ#อนชําระภาษี  
ผู�มีสิทธิขอผ�อนชําระภาษีได� 3 งวด โดยไม�เสียเงินเพ่ิมมีเง่ือนไข  ดังนี้  
1. ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษี จะขอผ�อนชําระค�าภาษีได�  โดยวงเงินค�าภาษีท่ีจะขอผ�อนชําระนั้น  จะต�องมี

จํานวนเงินค�าภาษีตั้งแต� เก�าพันบาทข้ึนไป  
2. ได�ยื่นแบบพิมพ�เพ่ือแจ�งรายการทรัพย�สินต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเดือนกุมภาพันธ�ของป!นั้น  
3. ได�แจ�งความจํานงขอผ�อนชําระค�าภาษีเปJนหนังสือต�อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแต�วัน

ถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน  
เงินเพ่ิม  

เงินค�าภาษีค�างชําระให�เพ่ิมจํานวนดังอัตราต�อไปนี้  
1.  ถ�าชําระไม�เกินหนึ่งเดือนนับแต�วันพ�นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต�วันถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งการ

ประเมิน ให�เพ่ิมร�อยละ 2.5 ของค�าภาษีท่ีค�าง  
2.  ถ�าเกินหนึ่งเดือนแต�ไม�เกินสองเดือน ให�เพ่ิมร�อยละ  5 ของค�าภาษีท่ีค�าง  
3.  ถ�าเกินสองเดือนแต�ไม�เกินสามเดือน ให�เพ่ิมร�อยละ 7.5 ของค�าภาษีท่ีค�าง  
4.  ถ�าเกินสามเดือนแต�ไม�เกินสี่เดือน ให�เพ่ิมร�อยละ 10 ของค�าภาษีท่ีค�าง  
ถ�ามิได�มีการชําระค�าภาษีและเงินเพ่ิมภายใน 4 เดือน  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจ

ออกคําสั่งเปJนหนังสือให�ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย�สินของผู�ซ่ึงค�างชําระค�าภาษีได�  
ถ�าค�าภาษีค�างอยู�  และมิได�ชําระขณะเม่ือทรัพย�สินได�โอนกรรมสิทธิ์ไปเปJนของเจ�าของใหม� โดยเหตุ

ใด ๆ ก็ตาม เจ�าของเก�าและเจ�าของใหม�เปJนลูกหนี้ค�าภาษีนั้นร�วมกัน  
การอุทธรณ�ภาษี  

เม่ือผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีได�รับแจ�งการประเมินแล�วไม�พอใจในการประเมินของพนักงานเจ�าหน�าท่ี โดย
เห็นว�าค�าภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม�ถูกต�อง  ก็มีสิทธิยื่นคําร�องขอให�พิจารณาการประเมินใหม�ต�อคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินใหม� โดยกรอกในแบบพิมพ� (ภ.ร.ด.9)  และยื่นแบบดังกล�าว  ณ  กองคลัง งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได�  องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด  ภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน หากพ�นกําหนด
ดังกล�าวแล�ว ผู�รับประเมินหมดสิทธิท่ีจะขอให�พิจารณาการประเมินใหม� และไม�มีสิทธินําคดีสู�ศาล เว�นแต�ในปDญหาข�อ
กฎหมายซ่ึงอ�างว�าเปJนเหตุหมดสิทธินั้น เม่ือคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม� พิจารณาเปJนประการใดจะแจ�ง
คําชี้ขาดไปยังผู�ยื่นคําร�องเปJนลายลักษณ�อักษร  หากผู�รับประเมินยังไม�เห็นด�วยหรือไม�พอใจในคําชี้ขาดดังกล�าว ย�อม
มีสิทธินําคดีสู�ศาลเพ่ือแสดงให�ศาลเห็นว�าการประเมินไม�ถูกต�อง และขอให�ศาลเพิกถอนการประเมินนั้นเสีย  แต�ต�อง
ทําภายใน 30 วันนับต้ังแต�วันท่ีได�รับแจ�งความให�ทราบคําชี้ขาด  การอุทธรณ�ไม�ถือเปJนการทุเลาการบังคับภาษี และ
ระยะเวลาในการชําระภาษียังคงอยู� 30  วัน นับแต�ได�รับแจ�งการประเมิน  ถ�าเกินกําหนดต�องคิดเงินเพ่ิม  ซ่ึงผู�รับ
ประเมินต�องชําระภาษีก�อนฟTองทุกกรณี  กรณีรัฐวิสาหกิจไม�พอใจคําชี้ขาดเนื่องจากจํานวนเงินสูงเกินสมควรให�
รัฐวิสาหกิจนําเรื่องเสนอ ครม. มติ ครม.ถือเปJนท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 

/บทกําหนดโทษ... 
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บทกําหนดโทษ  
1. ผู�รับประเมิน ผู�เช�า หรือผู�ครอบครองทรัพย�สินกรอกรายการในแบบพิมพ�ตามความเปJนจริงตาม

ความรู�เห็นของตนให�ครบถ�วน และรับรองความถูกต�องของข�อความดังกล�าว พร�อมท้ังลงวันท่ี เดือน ป! และลง
ลายมือชื่อของตนกํากับไว�แล�วส�งคืนไปยังพนักงานเจ�าหน�าท่ีแห�งท�องท่ีท่ีทรัพย�สินนั้นต้ังอยู� การส�งแบบพิมพ�จะนําส�ง
ด�วยตนเอง มอบหมายให�ผู�อ่ืนไปส�งแทน หรือส�งทางไปรษณีย� ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ�าหน�าท่ีก็ได� หากผู�ใดละเลย
ไม�แสดงข�อความข�างต�น เว�นแต�จะเปJนด�วยเหตุสุดวิสัย ผู�นั้นมีความผิดต�องระวางโทษปรับไม�เกิน 200 บาท  โดยมี
อายุความ 1 ป! 

- ผู�ใดโดยรู�อยู�แล�ว หรือจงใจละเลยไม�ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ�าหน�าท่ีไม�แจ�งรายการ
เพ่ิมเติมละเอียดยิ่งข้ึนเม่ือ เรียกร�องไม�นําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม�ตอบคําถามเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ซักถาม (ถ�าพนักงานเจ�าหน�าท่ีมิได�รับคําตอบจากผู�รับประเมินภายใน 10 วัน หรือได�รับคําตอบอันไม�เพียงพอ 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจออกหมายเรียกผู�รับประเมินมา ณ  สถานท่ีซ่ึงเห็น สมควรและให�นําพยานหลักฐานใน
เรื่องอสังหาริมทรัพย�นั้นมาแสดง กับให�มีอํานาจซักถามผู�รับประเมินในเรื่องใบแจ�งรายการนั้น) ผู�นั้นมีความผิดต�อง
ระวางโทษปรับไม�เกิน 500 บาท โดยมีอายุความ 1 ป! 

- ผู�ใด  
    ก) โดยรู�อยู�แล�วหรือจงใจยื่นข�อความเท็จ หรือให�ถ�อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด�วยคําอันเปJนเท็จ

หรือนําพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให�ผู�อ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณค�ารายป!แห�งทรัพย�สิน
ของตนตามท่ีควร  

    ข)  โดยความเท็จ   โดยเจตนาละเลย   โดยฉ�อโกง   โดยอุบาย โดยวิธีการอย�างหนึ่งอย�างใด
ท้ังสิ้นท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค�ารายป!แห�งทรัพย�สินของตนตามท่ีควร   ผู�นั้นมีความผิดต�อง
ระวางโทษจําคุกไม�เกิน 6 เดือน หรือปรับไม�เกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  โดยมีอายุความ 5 ป! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้ันตอน... 
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ข้ันตอย 
 
 
 

 
 
 
 
                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         กรณีไม�พอใจการประเมินภาษี 
                            ยื่นคําร�องขอให�พิจารณาการประเมินใหม� 
                               ภายใน 15 วัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือ 
                                                                                                                    แจ�งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8) 

/ภาษีบํารุงท�องท่ี.... 

เจ�าของทรัพย�สินหรือผู�รับมอบอํานาจยื่นแบบแจ�งรายการ
เพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) พร�อมหลักฐาน 

ต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเดือนกุมภาพันธ� 
 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีรับและตรวจแบบแจ�งรายการเพ่ือเสีย 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งรายการประเมิน ( ภ.ร.ด.8) 
ให�ผู�รับประเมินทราบ  โดยไม�ชักช�า 

ผู�รับประเมินชําระค�าภาษีภายใน 30 วัน   
นับแต�วันถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

พนักงานเก็บเงินรับชําระค�าภาษีและ 
ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.12) 

ข้ันตอนการย่ืนแบบและชําระ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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ภาษีบํารุงท�องท่ี 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบํารุงท องท่ี 

แยกปฏิบัติตามห วงระยะเวลา 
กันยายน   - คัดลอกบัญชีผู�ท่ีอยู�ในเกณฑ�ภาษีในป!งบประมาณ 2561 
ตุลาคม-พฤศจิกายน  - สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ�ต�างๆ 
    - แต�งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ีและพนักงานเก็บภาษี 
    - ประชาสัมพันธ�ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
ธันวาคม   - ออกหนังสือเวียนแจ�งผู�เสียภาษีให�ทราบล�วงหน�า 
มกราคม   - รับแบบ ภ.บ.ท.5 , ตรวจสอบความถูกต�อง 
    - แจ�งผลการประเมิน / รับชําระภาษีตามปกติ 
มกราคม-มีนาคม  - แจ�งผลการประเมินตามาตรา 33 
มกราคม-เมษายน  - รับชำระภาษี 
พฤษภาคม-กันยายน  - สํารวจบัญชีผู�ค�างชําระภาษีป!ปDจจุบันและป!ค�าง 
    - รับชําระภาษี กรณีผู�เสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพ่ิมร�อยละ 2 ต�อเดือน) 
    - มีหนังสือแจ�งเตือนกรณีผู�ไม�มาชําระภาษีภายในกําหนด   
     -เตือนครั้งท่ี 1 
     -เตือนครั้งท่ี 2 
     -เตือนครั้งท่ี 3 
    - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู�ค�างชําระภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แยกปฏิบัติ.... 
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แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 
1. ข้ันเตรียมการ 
   1.1 ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู�อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณ  กันยายน 
   1.2 สํารวจจัดเตรียมแบบพิมพ�ต�างๆ (ภ.บ.ท.5)    ตุลาคม 
   1.3 ประชาสัมพันธ�ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-ธันวาคม 
   1.4 จัดทําหนังสือแจ�งให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีทราบล�วงหน�า    ธันวาคม 
          และมาชําระภาษีตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
2. ข้ันดําเนินการจัดเก็บ 
   2.1 รับแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) และตรวจสอบความถูกตอง  มกราคมของป!แรกท่ีมีการตี 
     ราคาปานกลางของท่ีดิน 
   2.2 รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  มกราคม-เมษายน 
         รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม-กันยายน 
         มีหนังสือแจ�งเตือนกรณีไม�ชําระภาษีภายกําหนด (ชําระเงินเพ่ิมร�อยละ 2 ต�อเดือน) 
          เตือนครั้งท่ี 1    พฤษภาคม 
           เตือนครั้งท่ี 2    มิถุนายน 
           เตือนครั้งท่ี 3    กรกฏคม 
3.ข้ันติดตามและประเมินผล 
   3.1 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู�ค�างชําระภาษี    สิงหาคม 
   3.2 รายงานผลการจัดเก็บ    กันยายน  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แยกปฏิบัติ... 
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แยกปฏิบัติตามเจ าหน าท่ีผู รับผิดชอบ 
 เจ าพนักงานจัดเก็บรายได /เจ าหน าท่ีท่ีได รับมอบหมายด านการจัดเก็บรายได  

1. สํารวจเตรียมแบบพิมพ�ต�าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู�อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณหน�า 
3. รับแบบ  ภ.บ.ท.5  
4. ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารชั้นต�น 
5. รับชําระค�าภาษี / ส�งเงินรายได�ประจําวัน 

ผู อํานวยการกองคลัง 
1. ตรวจสอบความถูกต�องของแบบ ภ.บ.ท.5 พร�อมรายการและเอกสารประกอบ 
2. ออกหนังสือเวียนแจ�งผู�เสียภาษีทราบล�วงหน�า 
3. สํารวจผู�ไม�มายื่นแบบภายในกําหนด 
4. แจ�งผลการประเมินตามแบบ  (ลงทะเบียน) 
4. ออกตรวจสอบ / ไปพบผู�ค�างชําระภาษี 
6. รับคําร�องอุทธรณ� และขอลดหย�อนภาษี (ลงทะเบียนรับ)  
7. แจ�งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ�ภาษี 

 ปลัดองค4การบริหารส0วนตําบล 
1. ประชาสัมพันธ�เรื่องการเสียภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต�องของแบบ  ภ.บ.ท.5 
3. ประเมินค�าภาษีตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากข�อเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจ�งเตือนกรณีไม�ยื่นแบบ  ภายในกําหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู�ท่ีไม�มาชําระภาษีภายในกําหนด 
6. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได� 
7.แจ�งความต�อพนักงานสอบสวนฝIายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีต�อผู�ไม�มายื่นแบบ ภายในกําหนด 
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปJนระยะ ๆ 

 คณะผู บริหาร 
1. พิจารณาคําร�องอุทธรณ�ภาษี  (พิจารณาการประเมินใหม�) 
2. ลงมติชี้ขาดตามคําร�องและแจ�งผลการชี้ขาดให�ผู�ร�องทราบ 
3. มอบอํานาจแจ�งความดําเนินคดีแก�ผู�ไม�มายื่นแบบ ภายในกําหนด 
4. มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย�สิน 
 

 
 
 
 
 
 
     

/สาระสําคัญ.... 
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สาระสําคัญและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท องที ่
 
 ภาษีบํารุงท�องท่ี  หมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจ�าของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บํารุงท�องท่ี 
  ท่ีดินท่ีต�องเสียภาษี   ได�แก� ท่ีดินท่ีเปJนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม�ว�าจะเปJนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน  หรือสิทธิครอบครองอยู�ในท่ีดินท่ีไม�เปJนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ท่ีดินท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี 
ได�แก� พ้ืนท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ีเปJนภูเขาหรือท่ีมีน้ําด�วย โดยไม�เปJนท่ีดินท่ีเจ�าของท่ีดินได�รับการยกเว�นภาษีหรืออยู�ใน
เกณฑ�ลดหย�อน  
 ท่ีดินท่ีไม#ต�องเสียภาษี 

2.1  ท่ีดินท่ีเปJนท่ีตั้งพระราชวังอันเปJนส�วนสาธารณสมบัติของแผ�นดิน  
2.2 ท่ีดินท่ีเปJนสาธารณะสมบัติของแผ�นดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใช�ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย

มิได�หาผลประโยชน�  
2.3  ท่ีดินของราชการส�วนท�องถ่ินท่ีใช�ในกิจการของราชการส�วนท�องถ่ินหรือสาธารณะโดยมิได�หา

ผลประโยชน� 
2.4  ท่ีดินท่ีใช�เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
2.5  ท่ีดินท่ีใช�เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเปJนกรรมสิทธิ์ของวัดไม�ว�าจะใช�

ประกอบศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม� หรือท่ีศาลเจ�าโดยมิได�หาผลประโยชน� 
2.6  ท่ีดินท่ีใช�เปJนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได�รับประโยชน�ตอบแทน 
2.7  ท่ีดินท่ีใช�ในการรถไฟ การประปา การไฟฟTา หรือการท�าเรือของรัฐ หรือท่ีใช�เปJนสนามบิน 

ของรัฐ 
2.8  ท่ีดินท่ีใช�ต�อเนื่องกับโรงเรือนท่ีต�องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยู�แล�ว 
2.9  ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส�วนท่ีเจ�าของท่ีดินยินยอมให�ทางราชการจัดใช�เพ่ือสาธารณประโยชน�

โดยเจ�าของท่ีดินมิได�ใช�หรือหาผลประโยชน�ในท่ีดินเฉพาะส�วนนั้น 
2.10  ท่ีดินท่ีเปJนท่ีต้ังท่ีทําการขององค�การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ

สหประชาชาติหรือองค�การระหว�างประเทศอ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมีข�อผูกพันให�ยกเว�นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
2.11  ท่ีดินท่ีเปJนท่ีต้ังท่ีทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ท้ังนี้ให�เปJนไปตามหลักถ�อยทีถ�อย

ปฏิบัติต�อกัน 
2.12  ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษี  

                   ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษี คือ เจ�าของท่ีดิน ซ่ึงเปJนบุคคลหรือคณะบุคคลไม�ว�าจะเปJนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือครอบครองอยู�ในท่ีดินท่ีไม�เปJนกรรมสิทธิ์ของเอกชนเช�น ผู�เช�าท่ีดินของรัฐ 
 ฐานภาษีและอัตราภาษี  

   ฐานภาษี  คือ ราคาปานกลางของท่ีดินท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินในป!แรก (เดือนมกราคม) 
ปกติให�เสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท�องท่ีท�ายพระราชบัญญัติ ท่ีดินท่ีใช�ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภท
ไม�ล�มลุกให�เสียก่ึงอัตรา แต�ถ�าเจ�าของท่ีดินประกอบกสิกรรมประเภทไม�ล�มลุกนั้นด�วยตนเองให�เสียอย�างสูงไม�เกินไร�
ละ 5 บาท และท่ีดินท่ีท้ิงไว�ว�างเปล�าหรือไม�ได�ทําประโยชน�ตามควรแก�สภาพของท่ีดินให�เสียเพ่ิมข้ึนอีก 1 เท�า  
 

/ข้ันตอน.. 
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 ข้ันตอนการย่ืนเสียภาษี 

การย่ืนแบบพิมพ� :  ให�เจ�าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)   ภายในเดือนมกราคมของป!แรก
ท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน (ทุกรอบระยะเวลา 4 ป!) มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีในป!นั้นและยื่นแบบแสดงรายการ
ท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ต�อเจ�าพนักงานประเมิน ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด  โดยมีข้ันตอนการเสียภาษี 
ดังต�อไปนี้ 

กําหนดระยะเวลาให�ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน  
1. ในป!แรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  ให�เจ�าของท่ีดินหรือผู�แทนยื่นแบบแสดงรายการ

ท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)  ภายในเดือนมกราคมของป! และให�ใช�ได�ทุกป!ในรอบระยะเวลา 4 ป! 
 2. บุคคลใดเปJนเจ�าของท่ีดินข้ึนใหม� หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมของเจ�าของท่ีดินผู�ใดได�เปลี่ยนแปลง

ไป หรือเจ�าของท่ีดินผู�ใดได�เปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดินอันเปJนเหตุให�มีการลดหย�อนท่ีดินเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย�าง
อ่ืนทําให�อัตราภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับท่ีดินเปลี่ยนแปลงไปให�เจ�าของท่ีดินผู�นั้น แจ�งเหตุการณ�เปลี่ยนแปลงดังกล�าว
ข�างต�นต�อเจ�าพนักงานประเมินภายในสามสิบวันนับต้ังแต�วันท่ีมีเหตุแห�งการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  

เอกสารหลักฐานท่ีต�องใช�ประกอบการย่ืนแบบ    
 (กรณีท่ีดินรายใหม0) หรือป!ท่ีมีการตีราคาปานกลาง  ให�เจ�าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน   

(ภ.บ.ท.5)  ภายในเดือนมกราคมของป!ท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ป! หรือภายใน 30 วัน 
กรณีท่ีได�กรรมสิทธิ์ใหม�หรือเปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน�ท่ีดินใหม� โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 พร�อมสําเนาหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ได�แก�  

- หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปJนเจ�าของท่ีดิน ตามท่ีกฎหมายกําหนดโฉนดท่ีดิน เช�น โฉนด , น.ส.3 , 
ส.ค.1 ฯลฯ  

- สําเนาทะเบียนบ�าน  
- บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข�าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู�เสียภาษี  
- หนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัท (กรณีเจ�าของท่ีดินเปJนนิติบุคคล) 
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม�สามารถยื่นแบบได�ด�วยตนเอง พร�อมติดอากรแสตมปVตามกฎหมาย)  
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีป!ท่ีผ�านมาหรือครั้งสุดท�าย (ถ�ามี)  
(กรณีท่ีดินรายเก0า)    ให�เจ�าของท่ีดินซ่ึงได�ชําระเงินค�าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป!       

และเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการติดต�อ โปรดนําใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท�ายมาแสดงด�วย 
การขอลดหย#อนภาษี  

บุคคลธรรมดาซ่ึงเปJนเจ�าของท่ีดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงท่ีอยู�ในจังหวัดเดียวกันและใช�ท่ีดิน
นั้นเปJนท่ีอยู�อาศัยของตน เปJนท่ีเลี้ยงสัตว�ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  ให�ลดหย�อนไม�เกิน 5 ไร�           
แต�จะน�อยกว�า 3 ไร�ไม�ได�   

การลดหย�อนไม�ต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ีในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด ลดหย�อนได�
ไม�เกิน 3 ไร�  ท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสร�าง และใช�สิ่งปลูกสร�างนั้นเปJนสถานการค�าหรือให�เช�าไม�ได�รับการลดหย�อนสําหรับ
ส�วนของท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสร�างท่ีใช�เปJนสถานการค�าหรือให�เช�านั้น  

ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเปJนเจ�าของท่ีดินร�วมกัน ให�ได�รับการลดหย�อนรวมกันตามเกณฑ� 
ท่ีกําหนดไว�  ให�ได�รับการลดหย�อนสําหรับท่ีดินท่ีอยู�ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต�จังหวัดเดียว  

 
 

/ท่ีดินท่ีใช�.... 
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ท่ีดินท่ีใช�ในการเพาะปลูก ถ�าในป!ล�วงมาแล�วการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือ
ทําการเพาะปลูกไม�ได�ด�วยเหตุอันพ�นวิสัยท่ีจะปTองกันได�โดยท่ัวไป  ให�ผู�ว�าราชการจังหวัด มีอํานาจพิจารณายกเว�น
หรือลดภาษีบํารุงท�องท่ีให�ได�ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด และกรณีท่ีเสียหายเกินกว�า 2 ใน 3 ของ
จํานวนเนื้อท่ีดินท่ีใช�ในการเพาะปลูก ให�ยกเว�นภาษีท้ังหมด และกรณีท่ีเสียหายเกินกว�า 1 ใน 3 แต�ไม�เกิน           
2 ใน 3 ของจํานวนเนื้อท่ีดินท่ีใช�ในการเพาะปลูกให�ยกเว�นตามส�วนท่ีเสียหาย 

ท่ีดินท่ีใช�เปJนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชน�ตอบแทน อาจได�รับยกเว�นไม�ต�อง
เสียภาษีบํารุงท�องท่ีได�เฉพาะท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง  

เงินเพ่ิม  
ให�เจ�าของท่ีดินเสียเงินเพ่ิม นอกจากเงินท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี ในกรณีและอัตราดังนี้  
1. ไม�ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนดให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ  10  ของจํานวนเงิน  

ท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี เว�นแต�กรณีท่ีเจ�าของท่ีดินได�ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินก�อนท่ีเจ�าพนักงานประเมินจะได�
แจ�งให�ทราบถึงการละเว�นนั้น ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละห�าของจํานวนเงินท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี  

2. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม�ถูกต�อง  ทําให�จํานวนเงินท่ีจะต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ีลด
น�อยลง ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 10 ของภาษีบํารุงท�องท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว�นแต�กรณีท่ีเจ�าของท่ีดินได�มาขอแก�ไขแบบ
แสดงรายการท่ีดินให�ถูกต�องก�อนท่ีเจ�าพนักงานประเมินแจ�งการประเมิน  

3. ชี้เขตแจ�งจํานวนเนื้อท่ีดินไม�ถูกต�องต�อเจ�าพนักงานสํารวจ  โดยทําให�จํานวนเงินท่ีจะต�องเสีย
ภาษีบํารุงท�องท่ีลดน�อยลง ให�เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท�าของภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม  

4. ไม�ชําระภาษีบํารุงท�องท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 24 ต�อป!ของจํานวนเงิน   
ท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี เศษของเดือนให�นับเปJน 1 เดือน ท้ังนี้ไม�ให�นําเงินเพ่ิมตาม (1)   (2) หรือ (3)  มาคํานวณ
เพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (4) ด�วย 

ท้ังนี้ เงินเพ่ิมให ถือว0าเป8นภาษีบํารุงท องท่ี  
การชําระภาษี  

1. ในป!แรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ให�ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)  พร�อม
เอกสารหลักฐานประกอบ  พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจแบบและประเมินค�าภาษี  ให�เจ�าของท่ีดินชําระเงินภายในเดือน
เมษายน กรณีได�รับแจ�งการประเมินหลังเดือนมีนาคมให�ชําระภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน  

2. กรณีอ่ืน ๆ ให�ชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป!  
การขอผ#อนชําระภาษี  

ถ�าภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีต�องชําระมีจํานวนต้ังแต�สามพันบาทข้ึนไป ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีจะขอผ�อนชําระ
เปJน 3 งวด งวดละเท�า ๆ กันก็ได� โดยแจ�งความจํานงเปJนหนังสือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทราบก�อนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี และให�ชําระงวดท่ี 1 ก�อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี  งวดท่ี 2 ภายใน 1 เดือนนับแต�วันสุดท�ายท่ีต�อง
ชําระงวดท่ี 1  งวดท่ี 3 ภายใน 1 เดือนนับแต�วันสุดท�ายท่ีต�องชําระงวดท่ี 2  

การขอคืนเงินค#าภาษี  
ในกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณ�หรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล ให�มีการลดจํานวนเงินท่ีได�ประเมิน

ไว�ให�แจ�งผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีทราบโดยเร็ว เพ่ือมาขอรับเงินคืนโดยยื่นคําร�องขอคืนภายใน 1 ป!นับแต�วันท่ีได�รับ
แจ�ง  ผู�ใดเสียภาษีบํารุงท�องท่ีโดยไม�มีหน�าท่ีต�องเสียหรือเสียเกินกว�าท่ีควรต�องเสียผู�นั้นมีสิทธิได�รับเงินคืนโดยยื่นคํา
ร�องขอคืนภายใน 1 ป! นับแต�วันท่ีได�เสียภาษี  

 
/การเร�งรัด.... 
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การเร#งรัดภาษีค�างชําระ  
ภาษีบํารุงท�องท่ีจํานวนใดท่ีเจ�าพนักงานประเมิน ได�แจ�งหรือประกาศการประเมินแล�วถ�ามิได�ชําระ

ภายในเวลาท่ีกําหนด ให�ถือเปJนภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ ซ่ึงทรัพย�สินของผู�ค�างชําระ อาจถูกยึด อายัดหรือขาย
ทอดตลาด เพ่ือนําเงินมาชําระภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ  

การอุทธรณ�  
เจ�าของท่ีดินมีได�รับแจ�งการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีแล�ว  เห็นว�าการประเมินนั้นไม�ถูกต�อง         

มีสิทธิ์ อุทธรณ�ให�อุทธรณ�ต�อผู�ว�าราชการจังหวัดได� โดยยื่นอุทธรณ�แก�เจ�าพนักงานประเมินตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน เม่ือเจ�าพนักงานประเมินได�รับ
อุทธรณ�แล�ว ให�เสนออุทธรณ�นั้นตามลําดับถึงผู�ว�าราชการจังหวัด 

การอุทธรณ�ไม�เปJนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงท�องท่ี   เว�นแต�จะได�รับอนุมัติจากผู�ว�าราชการจังหวัด
ให�รอคําวินิจฉัยอุทธรณ� หรือคําพิพากษาของศาล ดังนั้น แม�จะยื่นอุทธรณ�เจ�าของท่ีดินก็ต�องชําระภาษีบํารุงท�องท่ี
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หากผลการอุทธรณ�จะต�องคืนเงินภาษีบํารุงท�องท่ีก็ยื่นคําร�องขอรับเงินคืนได� 

เพ่ือเปJนการพิจารณาอุทธรณ� ผู�ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผู�อุทธรณ�หรือบุคคลใด ๆ 
มาให�ถ�อยคํา หรือให�ส�งเอกสารอันควรแก�เรื่องมาแสดง ผู�อุทธรณ�ใดไม�ปฏิบัติตามหนังสือเรียกดังกล�าวหรือไม�ยอมให�
ถ�อยคําโดยไม�มีเหตุอันสมควร ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดยกอุทธรณ�นั้นเสีย  เม่ือผู�ว�าราชการจังหวัดได�พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ�เปJนประการใดแล�วให�แจ�งคําวินิจฉัยอุทธรณ�เปJนหนังสือไปยังผู�อุทธรณ�และเจ�าพนักงานประเมิน และผู�
อุทธรณ�มีสิทธิอุทธรณ�คําวินิจฉัยของผู�ว�าราชการจังหวัดต�อศาลภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยอุทธรณ� 
เว�นแต�ในกรณีท่ีผู�ว�าราชการจังหวัด ยกอุทธรณ�ด�วยเหตุท่ีผู�อุทธรณ�ไม�ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม�ยอมให�ถ�อยคํา
โดยไม�มีเหตุอันสมควร   

บทกําหนดโทษ  
1. ผู�ใดโดยรู�อยู�แล�วหรือจงใจแจ�งข�อความอันเปJนเท็จ ให�ถ�อยคําเท็จ ตอบคําถามด�วยถ�อยคําอัน

เปJนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท�องท่ี ต�องระวาง
โทษจําคุกไม�เกิน 6 เดือน หรือปรับไม�เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

2. ผู�ใดจงใจไม�มาหรือไม�ยอมชี้เขต หรือ ไม�ยอมแจ�งจํานวนเนื้อท่ีดิน  ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 
1 เดือนหรือปรับไม�เกิน 1,000 บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  

3. ผู�ใดขัดขวางเจ�าพนักงาน ซ่ึงปฏิบัติการตามคําสั่งผู�ว�าราชการจังหวัดท่ีให�เข�าไปทําการสํารวจ
ท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือกําหนดจํานวนเนื้อท่ีท่ีดิน ในการยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินแทนเจ�าของท่ีดิน หรือ
ผู�ใดขัดขวาง นายอําเภอ หรือ นายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน�าท่ีเพ่ือเร�งรัดภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ โดย
กระทําการเพ่ือไม�ให�นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีเข�าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข�องแก�การจัดเก็บภาษีบํารุง
ท�องท่ี ภายหลังจากท่ีเจ�าของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องไม�ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของนายอําเภอหรือนายกฯเพ่ือมา
ให�ถ�อยคํา หรือส�งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ และในกรณีเจ�าของท่ีดิน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องไม�ทําตามคําสั่งท่ีให�
ปฏิบัติการเท�าท่ีจําเปJนเพ่ือประโยชน�ในการเร�งรัดภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ หรือผู�ใดขัดขวาง เจ�าพนักงานประเมินใน
การปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือเข�าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข�อง แก�การจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ีของผู�มีหน�าท่ีเสียภาษี  ใน
เวลากลางวันหรือเวลาทําการ เพ่ือสอบถามบุคคล ตรวจสอบ ตรวจค�นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือ
เอกสาร เพ่ือให�ทราบว�าผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีปฏิบัติถูกต�องตามพระราชบัญญัติหรือไม� ผู�ใดขัดขวางกรณี
ดังกล�าวต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 1 เดือนหรือปรับไม�เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 
/4.ผู�ใดฝIาฝ\น... 
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4. ผู�ใดฝIาฝ\นคําสั่งนายอําเภอหรือนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ในการปฏิบัติการตามหน�าท่ีเพ่ือ
เร�งรัดภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ ซ่ึงได�ให�เจ�าของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องมาให�ถ�อยคํา หรือส�งบัญชี หรือเอกสารมา
ตรวจสอบ หรือเจ�าของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องฝIาฝ\นไม�ปฏิบัติการเท�าท่ีจําเปJน เพ่ือประโยชน�ในการเร�งรัดภาษี
บํารุงท�องท่ีหรือผู�ใดฝIาฝ\นคําสั่งของเจ�าพนักงานประเมินท่ีมีหนังสือสั่งให�ผู�มีหน�าท่ีท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ี หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข�อง มาให�ถ�อยคําหรือส�งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  หรือผู�อุทธรณ�หรือบุคคลใดๆ ฝIาฝ\นคําสั่งของผู�ว�า
ราชการจังหวัด ท่ีมีหนังสือเรียกเพ่ือมาให� ถ�อยคําหรือส�งเอกสารอันควรแก�เรื่องมาแสดงในการพิจารณา
อุทธรณ�  ผู�ใดฝIาฝ\นต�อคําสั่งกรณีดังกล�าวต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 1 เดือน หรือปรับไม�เกิน 1,000 บาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ  

5. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ�านายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล�วแต�กรณีเห็นว�าผู�ต�องหา
ไม�ควรได�รับโทษถึงจําคุก ให�มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดค�าปรับได� เม่ือผู�ต�องหาได�ชําระเงินค�าปรับตามจํานวนท่ี
นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายใน 30 วัน คดีนั้นเปJนอันเสร็จเด็ดขาด   ถ�าผู�ต�องหาไม�ยินยอมตามท่ี
เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล�วไม�ชําระเงินค�าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�ดําเนินคดีต�อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้ันตอน... 



 

-21- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ภาษีปTาย... 

เจ�าของท่ีดินหรือผู�รับมอบอํานาจยื่นแบบแสดง
รายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) พร�อมหลักฐาน ต�อพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีภายในเดือนมกราคมของป!แรกท่ีมีการ 
ตีราคาปานกลางของท่ีดิน 

 

เจ�าพนักงานประเมินรับแบบพร�อมตรวจสอบแบบและ
ประเมินค�าภาษี และแจ�งการประเมินให�ผู�รับประเมิน

ทราบภายในเดือนมีนาคม 

ชําระค�าภาษีภายในเดือน เมษายนหรือกรณีท่ีได�รับแจ�ง
การประเมินภายหลังเดือนมีนาคม ให�ชําระภาษีภายใน 

30 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน 

กรณีไม�พอใจการประเมินให�ผู�รับประเมินมีสิทธิ์อุทธรณ�
ภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน 

 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 

ข้ันตอนการย่ืนแบบและชําระ 
ภาษบีํารุงท�องท่ี 
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ภาษีป0าย 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป<าย 
 

แยกปฏิบัติตามห วงระยะเวลา 
กันยายน   - คัดลอกบัญชีผู�ท่ีอยู�ในเกณฑ�เสียภาษี จากป!งบประมาณ 2561 
ตุลาคม-ธันวาคม  - สํารวจเตรียมแบบพิมพ�ต�างๆ 
    - ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับภาษีปTายให�ประชาชนทราบ 
    - ออกหนังสือเวียนแจ�งให�ผู�เสียภาษีทราบล�วงหน�า 
มกราคม-มีนาคม  - รับแบบภาษีปTาย (ภ.ป.1) (ลงทะเบียนรับ)/ตรวจสอบความถูกต�อง  
    - ประเมินค�ารายป! / แจ�งผลการประเมิน (ภ.ป.3) /รับชําระภาษี 
มกราคม-พฤษภาคม  - รับชําระค�าภาษี  (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  

- รับคําร�องอุทธรณ� (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/พิจารณาคําร�อง/แจ�งผลการชี้ขาด 
    - รับชําระภาษี (ภายใน 30 วนันับแต�วันท่ีได�รับแจ�งผลการประเมิน) 
    - ออกหนังสือแจ�งเตือนกรณีผู�ไม�ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (2 ครั้ง) 
    - แจ�งความดําเนินคดีแก�ผู�ไม�มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (ส�งให�นิติกร) 
เมษายน-กันยายน  - สํารวจบัญชีผู�ค�างชําระภาษีป!ปDจจุบัน 
    - รับชําระภาษี   กรณีผู�เสียภาษีชําระเกินกําหนด (มีเงินเพ่ิม) 
    - มีหนังสือแจ�งเตือนกรณีไม�มาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครั้ง) 
    - ออกตรวจสอบ ไปพบผู�ค�างชําระภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แยกปฏิบัติ.... 
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แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 
ก. ข้ันเตรียมการ 
    1. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู�อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณ  กันยายน 
    2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ�ต�าง ๆ    ตุลาคม 
    3. ประชาสัมพันธ�ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ� 
    4. จัดทําหนังสือแจ�งให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบ (ภ.ป.1)  ธันวาคม 
ข. ข้ันดําเนินการจัดเก็บ 
    1. กรณีปTายก�อนเดือนมีนาคม 
       - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต�อง    มกราคม-มีนาคม 
       - ประเมินค�าภาษีและมีหนังสือแจ�งผลการประเมิน (ภ.ป.3)   มกราคม-เมษายน 
    2. กรณีมีปTายหลังเดือนมีนาคม    เมษายน-ธันวาคม 
       - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต�อง    เมษายน-ธันวาคม 
       - ประเมินค�าภาษีและมีหนังสือแจ�งผลการประเมิน (ภ.ป.3) 
    3. การชําระค�าภาษี 
       กรณีปกติ 
       - รับชําระภาษี (ชําระในวันท่ียื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  มกราคม-พฤษภาคม 
       กรณีพิเศษ 

(1) ชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งผลประเมิน) 
- รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 

       (2) ผู ประเมินไม0พอใจในผลการประเมินภาษี 
            1. รับคําร�องอุทธรณ�ขอให�ประเมินค�าภาษีใหม� (แบบ ภ.ป.4)  กุมภาพันธ�-พฤษภาคม 
            2. ออกหมายเรียกให�มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี    กุมภาพันธ�-มิถุนายน 
            3. ชี้ขาดและแจ�งผลให�ผู�ร�องทราบ (แบบ ภ.ป.5)    มีนาคม-กรกฎาคม 
            4. รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม-กันยายน 
            5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสู�ศาล)                                                                                                     
ค. ข้ันประเมินผลและเร0งรัดการจัดเก็บ 
    1. ไม�ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย�สิน (ภ.ป.1) ภายในกําหนดเวลา   
        - มีหนังสือแจ�งเตือนผู�ท่ียังไม�ยื่นแบบ    มีนาคม 
           (เม่ือใกล�จะสิ้นสุดเวลาท่ีประกาศกําหนดให�ยื่นแบบ) 

- มีหนังสือแจ�งเตือนผู�ท่ีไม�ยื่นแบบภายในกําหนดเวลา 
 - ครั้งท่ี 1    เมษายน 

   - ครั้งท่ี 2    พฤษภาคม 
- แจ�งความต�อพนักงานสอบสวนฝIายปกครอง (อําเภอ)    เมษายน-กรกฎาคม 
   เพ่ือดําเนินคดีแก�ผู�ไม�ยื่นแบบ 
- รับชําระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25    เมษายน-กันยายน 
 
 

/2.ยื่นแบบ... 
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     2. ย่ืนแบบ ภ.ป.1 แล วแต0ไม0ยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 
         - มีหนังสือแจ�งเตือนผู�ท่ียังไม�ชําระภาษี 
 - ครั้งท่ี 1    พฤษภาคม 
 - ครั้งท่ี 2    มิถุนายน 
 - ครั้งท่ี 3    กรกฎาคม 
         - รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม-กันยายน 
         - ดําเนินการบังคบจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด 
            ทรัพย�สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม�ยอมชําระภาษี    ตุลาคม  เปJนต�นไป 
   
  

            
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/แยกปฏิบัติ.... 
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แยกปฏิบัติงานตามเจ าหน าท่ีผู รับผิดชอบ 
 เจ าพนักงานจัดเก็บรายได /เจ าหน าท่ีท่ีได รับมอบหมายด านการจัดเก็บรายได  

1. สํารวจเตรียมแบบพิมพ�ต�าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู�อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณหน�า 
3. รับแบบ  ภ.ป.1  (ลงทะเบียน) 
4. ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารชั้นต�น 
5. รับชําระค�าภาษี / ส�งเงินรายได�ประจําวัน 

 ผู อํานวยการกองคลัง 
1. ออกหนังสือเวียนแจ�งผู�เสียภาษีทราบล�วงหน�า 
2. ตรวจสอบความถูกต�องของแบบ ภ.ป.1  และความถูกต�องของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และเอกสาร 
ประกอบ 
3. รับคําร�องอุทธรณ�ตามแบบ  ภ.ป.4 
4. สํารวจผู�ไม�มายื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในกําหนดเวลา 
5. แจ�งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ป.3   
6. แจ�งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ�ภาษี 
7. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

       8. ออกตรวจสอบ / ไปพบผู�ค�างชําระภาษี 
 ปลัดองค4การบริหารส0วนตําบล 

1. ประชาสัมพันธ�เรื่องการเสียภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต�องของแบบ  ภ.ป.1 
3. ประเมินค�าภาษีตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากข�อเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจ�งเตือนกรณีไม�ยื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในกําหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู�ท่ีไม�มาชําระภาษีภายในกําหนด 
6. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได� 
7. แจ�งความต�อพนักงานสอบสวนฝIายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีต�อผู�ไม�มายื่นแบบ ภ.ป.1
 ภายในกําหนดเวลา 
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปJนระยะ ๆ 

 คณะผู บริหาร 
1. พิจารณาคําร�องอุทธรณ�ภาษี  
2. ลงมติชี้ขาดตามคําร�องและแจ�งผลการชี้ขาดให�ผู�ร�องทราบ (ภ.ป.5) 
3. มอบอํานาจแจ�งความดําเนินคดีแก�ผู�ไม�มายื่นแบบ ภ.ป.1  ภายในกําหนดเวลา 
4. มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย�สิน 

 
 
 
 

/สาระสําคัญ.... 
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สาระสําคัญและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป<าย 

 
 ป0าย  หมายถึง  ปTายท่ีแสดงชื่อยี่ห�อ หรือเครื่องหมายท่ีใช�ในการประกอบการค�า หรือประกอบกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายได�  หรือโฆษณาการค�า หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได ไม�ว�าจะแสดง หรือ โฆษณาไว�ท่ีวัตถุใดๆ ด�วยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให�ปรากฏด�วยวิธีอ่ืน 
 ป0ายท่ีอยู#ในข#ายต�องเสียภาษี  
   1. ปTายชื่อ  เช�น  ร�านเก]บิวต้ี 
   2. ปTายยี่ห�อ  เช�น   ปTาย  SONY  TOSHIBA    
   3. ปTายเครื่องหมายการค�า ปTายร�านเซเว�น  
   4. ปTายโฆษณาการค�า เช�น ทําฟDน จัดฟDน  
 ป0ายท่ีไม#ต�องเสียภาษี  
   (1) ปTายท่ีแสดงไว� ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพ่ือโฆษณามหรสพ  
   (2) ปTายท่ีแสดงไว�ท่ีสินค�าหรือท่ีสิ่งหุ�มห�อหรือบรรจุสินค�า  
   (3) ปTายท่ีแสดงไว�ในบริเวณงานท่ีจัดข้ึนเปJนครั้งคราว  
   (4) ปTายท่ีแสดงไว�ท่ีคนหรือสัตว�  
   (5) ปTายท่ีแสดงไว�ภายในอาคารท่ีใช�ประกอบการค�าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึง
เปJนท่ีรโหฐาน ท้ังนี้ เพ่ือหารายได� และแต�ละปTายมีพ้ืนท่ีไม�เกิน 3 ตารางเมตรท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต�ไม�รวมถึง
ปTายตามกฎหมายว�าด�วยทะเบียนพาณิชย�  
   (6) ปTายของราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาคหรือราชการส�วนท�องถ่ินตามกฎหมายว�าด�วย
ระเบียบ บริหารราชการแผ�นดิน  
   (7) ปTายขององค�การท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว�าด�วยการจัดต้ังองค�การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
ว�าด�วยการ นั้น ๆ และหน�วยงานท่ีนํารายได�ส�งรัฐ  
   (8) ปTายของธนาคารแห�งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห� ธนาคารเพ่ือการ
สหกรณ� และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  
   (9) ปTายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว�าด�วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตามกฎหมายว�าด�วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว� ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
   (10) ปTายของผู�ประกอบการเกษตรซ่ึงค�าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
   (11) ปTายของวัดหรือผู�ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน�แก�การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ  
   (12) ปTายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
   (13) ปTายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ปDจจุบันมีฉบับท่ี 2) กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535)  
ให�เจ�าของปTายไม�ต�องเสียภาษีปTาย สําหรับ  
    (ก) ปTายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว�ท่ีรถยนต�ส�วนบุคคล รถจักรยานยนต� รถบดถนนหรือรถ
แทรกเตอร�ตามกฎหมายว�าด�วยรถยนต�   
    (ข) ปTายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว�ท่ีล�อเลื่อน ตามกฎหมายว�าด�วยล�อเลื่อน  
 

/(ค) ปTาย... 
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    (ค) ปTายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว�ท่ียานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพ้ืนท่ีไม�เกินห�า
ร�อยตารางเซนติเมตร 
 สรุปหลักเกณฑ�ป0ายท่ีต�องเสียภาษี 
 1. ต�องเปJนปTายดังต�อไปนี้ 
   1.1 ปTายท่ีแสดงชื่อ ยี่ห�อ หรือเครื่องหมาย 
    - ใช�ในการประกอบการค�า 
    - ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได� 
   1.2 ปTายโฆษณา 
    - โฆษณาการค�า 
    - กิจการอ่ืนเพ่ือหารายได� 
  2. แสดงหรือโฆษณาไว�ท่ีวัตถุใดๆ  ด�วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน แกะสลัก จารึก  หรือทําให�
ปรากฎด�วยวิธีอ่ืน 
  3.ไม�เปJนปTายท่ีได�รับการยกเว�นตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� 
 ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีป0าย 
 1. เจ�าของปTาย  หมายถึง  เจ�าของกรรมสิทธิ์ผู�จัดทําปTายมาเพ่ือแสดงชื่อ ยี่ห�อ เครื่องหมายท่ีใช�ในการ
ประกอบการค�าหรือประกอบกิจการอ่ืนของตนเพ่ือหารายได� หรือโฆษณาการค�าของตนหรือโฆษณากิจการอ่ืนของ
ตนเพ่ือหารายได� 
 2. กรณีท่ีหาเจ�าของปTายไม�ได� 
   ลําดับท่ี 1 ผู�ครอบครองปTาย 
   ลําดับท่ี 2 หาตัวผู�ครอบครองไม�ได�  กรณีถ�าปTายติดต้ังบนอาคารให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคาร 
กรณีถ�าปTายติดต้ังบนท่ีดินของผู�อ่ืนเจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินท่ีปTายติดต้ังอยู� มีหน าท่ีเสียภาษีป<ายตามลําดับ 
 กําหนดระยะเวลาให�ย่ืนแบบแสดงรายการ  
   ให�เจ�าของปTายซ่ึงจะต�องเสียภาษีปTาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปTายตามแบบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป!  ให�เจ�าของปTายมีหน�าท่ีเสียภาษีปTายโดยเสียเปJนรายป!  
ยกเว�นปTายท่ีเริ่มติดต้ังหรือแสดงในป!แรกให�เสียภาษีปTายต้ังแต�วันเริ่มติดต้ัง  หรือแสดงจนถึงวันสิ้นป!  และให�คิดภาษี
ปTายเปJนรายงวด  งวดละ 3 เดือนของป! โดยเริ่มเสียภาษีปTายต้ังแต�งวดท่ีติดต้ังปTายจนถึงงวดสุดท�ายของป! ท้ังนี้
เปJนไปตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ปTายท่ีติดต้ังบนอสังหาริมทรัพย�ของบุคคลอ่ืน และมีพ้ืนท่ีเกิน 2 ตาราง
เมตรต�องมีชื่อและท่ีอยู�ของเจ�าของปTาย เปJนตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาด�านล�างของปTายและให�ข�อความดังกล�าว
ได�รับยกเว�นภาษีปTาย ตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีเจ�าของปTายอยู�นอกประเทศไทย ให�ตัวแทน 
หรือผู�แทนในประเทศ มีหน�าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีปTาย แทนเจ�าของปTาย ถ�าเจ�าของปTายตาย เปJนผู�ไม�อยู� เปJน
คนสาบสูญ เปJนคนไร�ความสามารถหรือเปJนคนเสมือนไร�ความสามารถให�ผู�จัดการมรดก ผู�ครอบครองทรัพย�มรดกไม�
ว�าจะเปJนทายาทหรือผู�อ่ืน ผู�จัดการทรัพย�สิน ผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ�แล�วแต�กรณี มีหน�าท่ีปฏิบัติการแทนเจ�าของปTาย 
เจ�าของปTายผู�ใด  
   1. ติดต้ังหรือแสดงปTายอันต�องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให�เสียเปJนรายงวด  
   2. ติดต้ังหรือแสดงปTายใหม�แทนปTายเดิม และมีพ้ืนท่ี ข�อความ ภาพและเครื่องหมายอย�างเดียวกับ
ปTายเดิมท่ีได�เสียภาษีปTายแล�ว ปTายชํารุดไม�ต�องชําระเฉพาะป!ท่ีติดต้ัง   

/3.เปลี่ยนแปลง.... 
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   3. เปลี่ยนแปลงแก�ไขพ้ืนท่ีปTาย ข�อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส�วนในปTายท่ีได�เสียภาษีปTาย
แล�วอันเปJน เหตุให�ต�องเสียภาษีปTายเพ่ิม ปTายท่ีเพ่ิมข�อความชําระตามประเภทปTายเฉพาะส�วนท่ีเพ่ิมปTายท่ีลดขนาด
ไม�ต�องคืน เงินภาษีในส�วนท่ีลด ถ�าเปลี่ยน ขนาดต�องชําระใหม� ให�เจ�าของปTายตาม   1. , 2.  หรือ 3. ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปTายต�อพนักงานเจ�าหน�า ท่ีภายใน 15 วัน นับแต�วันท่ี ติด ต้ังหรือแสดงปTายหรือนับแต�วัน
เปลี่ยนแปลง แก�ไขข�อความ ภาพ หรือเครื่องหมายปTายเดิมแล�วแต�กรณี  
        ฐานภาษีและอัตราภาษี  
   ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อท่ีของปTายและประเภทของปTายรวมกัน ถ�าเปJนปTายท่ีมีขอบเขตกําหนด
ได� การคํานวณพ้ืนท่ีปTายให�เอาส�วนกว�างท่ีสุดคูณด�วยส�วนยาวท่ีสุดเปJนขอบเขตของปTาย ถ�าเปJนปTายท่ีไม�มีขอบเขต
กําหนดได�ให�ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยู�ริมสุดเปJนขอบเขตสําหรับกําหนดส�วนท่ีกว�างท่ีสุดและยาว
ท่ีสุด แล�วคํานวณเปJนตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ�าเกินครึ่ง ให�นับเปJน 500 ตาราง
เซนติเมตร ถ�าตํ่ากว�าปDดท้ิง ประกอบกับประเภทของปTาย คํานวณเปJนค�าภาษีปTาย ท่ีต�องชําระ โดยกําหนดอัตราภาษี
ปTายดังนี้  
   (1) ปTายท่ีมีอักษรไทยล�วน คิดอัตรา 3 บาท ต�อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (2) ปTายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต�างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืนให�คิด
อัตรา 20 บาท ต�อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (3) ปTายดังต�อไปนี้ ให�คิดอัตรา 40 บาท ต�อ 500 ตารางเซนติเมตร  
    (ก)  ปTายท่ีไม�มีอักษรไทย ไม�ว�าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม�  
    (ข)  ปTายท่ีมีอักษรไทยบางส�วน หรือท้ังหมดอยู�ใต�หรือตํ่ากว�าอักษรต�างประเทศ  
   (4) ปTายท่ีเปลี่ยนแปลงแก�ไขพ้ืนท่ีปTาย ข�อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส�วนในปTายท่ีได�เสียภาษี
แล�ว อันเปJนเหตุให�ต�องเสียภาษีปTายเพ่ิมข้ึน ให�คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล�วแต�กรณี และให�เสียเฉพาะจํานวน
เงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  
   (5) ปTายทุกประเภท  เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของปTายแล�ว ถ�ามีอัตราท่ีต�องเสียภาษีตํ่ากว�าปTายละ 200 
บาทให�เสียภาษีปTายละ 200 บาท 
  (6) กรณีปTายท่ีติดต้ังป!แรก คิดภาษีเปJนรายงวด  งวดละ 3 เดือน 

 - งวดท่ี 1 เริ่มต้ังแต�เดือน มกราคม -  มีนาคม  คิดภาษี    100% 
 - งวดท่ี 2 เริ่มต้ังแต�เดือน เมษายน -  มิถุนายน   คิดภาษี     75% 
 - งวดท่ี 3 เริ่มต้ังแต�เดือน กรกฎาคม - กันยายน   คิดภาษี     50% 
 - งวดท่ี 4 เริ่มต้ังแต�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม   คิดภาษี     25% 

 ข้ันตอนการย่ืนเสียภาษี 

   ให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปTายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีปTาย (ภ.ป.1) ได�ท่ีองค�การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านกาด กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเปJนจริงให�ครบถ�วน ลงลายมือชื่อของตนพร�อมวัน เดือน 
ป! ส�งคืนพนักงานเจ�าหน�าท่ีแห�งท�องท่ีท่ีปTายนั้นได�ติดต้ังหรือแสดงไว�   ท้ังนี้จะนําส�งด�วยตนเอง มอบหมายให�ผู�อ่ืนไป
ส�งแทน หรือส�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนก็ได� ให�เจ�าของปTายหรือผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปTายหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายยื่น
แบบแสดงรายการภาษีปTายต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีสํานักงานท่ีปTายนั้นติดต้ังหรือแสดงอยู�    
 
 
 

/เอกสาร.... 
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 เอกสารหลักฐานท่ีต�องใช�ประกอบการย่ืนแบบ  
   (กรณีป<ายใหม0)  ให�เจ�าของปTายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปTาย (ภ.ป.1) พร�อมสําเนาหลักฐาน
และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต�อง ได�แก�  
   - ใบอนุญาตติดต้ังปTาย, ใบเสร็จรับเงินค�าทําปTาย  
   - สําเนาทะเบียนบ�าน  
   - บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข�าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู�เสียภาษี  
   - กรณีเจ�าของปTายเปJนนิติบุคคลให�แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัท, ทะเบียน
พาณิชย�และหลักฐานของสรรพากร เช�น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
   - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม�สามารถยื่นแบบได�ด�วยตนเอง พร�อมติดอากรแสตมปVตามกฎหมาย)  
   - หลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีเจ�าหน�าท่ีให�คําแนะนํา  
   (กรณีป<ายเก0า)  ให�เจ�าของปTายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปTาย (ภ.ป. 1) พร�อมใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครั้งสุดท�าย  
   กรณีเจ�าของปTายเปJนนิติบุคคลให�แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทพร�อมกับการ
ยื่นแบบ ภ.ป. 1  
 การชําระภาษีป0าย  
   ผู�รับประเมินได�รับหนังสือแจ�งการประเมินภาษี (ภ.ป.3)    ให�ชําระค�าภาษีปTายภายใน 15 วันนับ
แต�วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน (ภ.ป.3)   โดยชําระภาษีได� ณ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�) องค�การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านกาด  การชําระภาษีปTายจะกระทําโดยส�งธนาณัติ   หรือต๋ัวแลกเงินของธนาคารท่ีสั่งจ�ายได�  การชําระ
ภาษีปTายโดยส�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียน ให�ถือว�าวันท่ีได�ทําการส�งดังกล�าวเปJนวันชําระภาษีปTาย  
 การขอผ#อนชําระภาษี  
   ถ�าภาษีปTายท่ีต�องชําระมีจํานวนต้ังแต� 3,000 บาทข้ึนไป ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปTายจะขอผ�อนชําระ
เปJน 3 งวด  งวดละเท�า ๆ กันก็ได� โดยแจ�งความจํานงเปJนหนังสือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทราบก�อนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี  และให�ชําระงวดท่ี 1 ก�อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดท่ี 2 ภายใน 1 เดือนนับแต�วันสุดท�ายท่ีต�อง
ชําระงวดท่ี 1  และงวดท่ี  3  ภายใน 1 เดือนนับแต�วันสุดท�ายท่ีต�องชําระงวดท่ี 2 
 เงินเพ่ิม  
   ให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปTาย เสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีต�องเสียภาษีปTายในกรณีและอัตราดังนี้  
   (1) ไม�ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปTายภายในเวลาท่ีกําหนด ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 10 ของจํานวน
เงินท่ีต�องเสียภาษีปTาย เว�นแต�กรณีท่ีเจ�าของปTายได�ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปTายก�อนท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีจะได�แจ�ง
ให�ทราบถึงการละเว�นนั้น ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 5 ของจํานวนเงินท่ีต�องเสียภาษีปTาย  
   (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปTายโดยไม�ถูกต�องทําให�จํานวนเงินท่ีจะต�องเสียภาษีลดน�อยลง ให�
เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 10 ของภาษีปTายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว�นแต�กรณีท่ีเจ�าของปTายได�มาขอแก�ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีปTายให�ถูกต�องก�อนท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งการประเมิน  
   (3) ไม�ชําระภาษีปTายภายในเวลาท่ีกําหนด ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละ 2 ต�อเดือนของจํานวนเงินท่ีต�อง
เสียภาษีปTายเศษของเดือนให�นับเปJน 1 เดือน ท้ังนี้ไม�ให�นําเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปJนเงินเพ่ิม  
 
 

/การอุทธรณ�.... 
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 การอุทธรณ�  
   เม่ือผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปTายได�รับแจ�งการประเมิน (ภ.ป.3) แล�ว หากเห็นว�าการประเมินนั้นไม�ถูกต�อง
มีสิทธิอุทธรณ�การประเมินต�อผู�บริหารท�องถ่ิน โดยยื่นอุทธรณ�ผ�านพนักงานเจ�าหน�าท่ี โดยต�องยื่นอุทธรณ�ภายใน 30 
วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน ถ�าผู�อุทธรณ�ไม�ยื่นอุทธรณ�ภายใน 30 วันหรือไม�ปฏิบัติตามหนังสือเรียกไม�ยอม
ให�ถ�อยคํา หรือไม�ยอมส�งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข�องโดยไม�มีเหตุอันสมควร  ผู�บริหารท�องถ่ินหรือผู�ซ่ึงผู�บริหาร
ท�องถ่ินมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณ�นั้นเสียได� เม่ือผู�บริหารท�องถ่ินได�วินิจฉัยอุทธรณ�เสร็จและแจ�งคําวินิจฉัยพร�อม
ด�วยเหตุผลเปJนหนังสือไปยังผู�อุทธรณ� หากผู�อุทธรณ�ไม�เห็นพ�องด�วยกับคําวินิจฉัยของผู�บริหารท�องถ่ิน ผู�อุทธรณ�มี
สิทธิอุทธรณ�คําวินิจฉัยของผู�บริหารท�องถ่ิน  โดยฟTองเปJนคดีต�อศาลภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัย
อุทธรณ� เว�นแต�ในกรณีท่ีเปJนการยกอุทธรณ�ดังได�กล�าวข�างต�น อย�างไรก็ตามการอุทธรณ�นั้นไม�เปJนการทุเลาการเสีย
ภาษีปTาย เว�นแต�จะได�รับอนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ินว�าให�รอคําวินิจฉัยอุทธรณ�หรือคําพิพากษาของศาลเสียก�อน  
 การขอคืนเงินค#าภาษี  
   ในกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณ�หรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลให�มีการลดจํานวนเงินท่ีได�ประเมิน
ไว�ให�แจ�งผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ป!นับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง   ผู�ใดเสียภาษีปTายโดย
ไม�มีหน�าท่ีต�องเสียภาษีหรือเสียเกินกว�าท่ีควรต�องเสียมีสิทธิได�รับเงินคืนโดยยื่นคําร�องขอคืนภายใน 1 ป!นับแต�วันท่ี
ได�ชําระเงินค�าภาษี  
 บทกําหนดโทษ  
   1. ผู�ใดรู�อยู�แล�วหรือโดยจงใจแจ�งข�อความอันเปJนเท็จ ให�ถ�อยคําเท็จตอบคําถามด�วยถ�อยคําอันเปJน
เท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปTาย ต�องระวางโทษจําคุกไม�
เกิน 1 ป!หรือปรับต้ังแต� 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
   2. ผู�ใดจงใจไม�ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปTาย ต�องระวางโทษปรับต้ังแต� 5,000 บาท ถึง 
50,000 บาท  
   3. ผู�ใดไม�ปฏิบัติดังนี้ คือ ปTายท่ีติดต้ังบนอสังหาริมทรัพย�ของบุคคลอ่ืน และมีพ้ืนท่ีเกิน 2 ตาราง
เมตรต�องมีชื่อและท่ีอยู�เจ�าของปTายเปJนตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาด�านล�างของปTาย ต�องระวางโทษปรับวันละ 
100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาท่ีกระทําความผิด  
   4. ผู�ใดไม�แจ�งการรับโอนปTาย คือ ให�ผู�รับโอนแจ�งการรับโอนเปJนหนังสือต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ภายใน30 วันนับแต�วันรับโอน หรือไม�แสดงการเสียภาษีปTาย (ให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปTายแสดงหลักฐานการเสียภาษี
ปTายไว� ณ ท่ีเปSดเผยในสถานท่ีประกอบการค�าหรือประกอบกิจการ) ต�องระวางโทษปรับต้ังแต� 1,000 บาท ถึง 
10,000 บาท  
   5. ผู�ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ�าหน�าท่ี โดยไม�ให�เข�าไปในสถานท่ีประกอบการค�า
หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได�ของผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปTาย หรือบริเวณท่ีต�อเนื่องกับสถานท่ีดังกล�าว หรือ
สถานท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการจัดเก็บภาษีปTายในระหว�างพระอาทิตย�ข้ึนและพระอาทิตย�ตก หรือในเวลาทําการเพ่ือ
ตรวจสอบว�าผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปTายได�ปฏิบัติการถูกต�องตามพระราชบัญญัติหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี ซ่ึงออกคําสั่งเปJนหนังสือเรียกผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีปTายมาให�ถ�อยคําหรือให�ส�งบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับภาษี
ปTายมาตรวจสอบ ภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 6 เดือน หรือปรับต้ังแต� 1,000 บาท 
ถึง 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 

 
/ข้ันตอนการ.... 
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/แผนการ... 

เจ�าของปTายหรือผู�รับมอบอํานาจยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปTาย (ภ.ป.1) 

พร�อมหลักฐาน  ภายในเดือนมีนาคม  

พนักงานเจ�าหน�าท่ีรับแบบและตรวจสอบแบบ
รายการเก่ียวกับปTาย  พร�อมประเมินค�าภาษี 

 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งรายการประเมิน (ภ.ป.3) 

 

ผู�รับประเมินชําระค�าภาษีภายใน 15 วันนับแต�
วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน (ภ.ป.3) 

กรณีผู�รับประเมินไม�พอใจการประเมินสามารถ
อุทธรณ�การประเมินภาษีได�ภายใน 30 วันนับแต�

วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน 

 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

 

ข้ันตอนการย่ืนแบบและชําระ 
ภาษปี าย 
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แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําป=  2562 
องค4การบริหารส0วนตําบลบ านกาด  อําเภอแม0วาง  จังหวัดเชียงใหม0 

วัน เดือน ป!  วิธีการดําเนินการ  เปTาหมาย 
ตุลาคม 2561 
 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 
 
 
มกราคม – กุมภาพันธ� 2562 
 
 
มกราคม – มีนาคม 2562 
เมษายน 2562 
พฤษภาคม 2562 
มิถุนายน 2562 
กรกฎาคม 2562 
สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู�อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณ 2561 
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ�ต�างๆ  
- ประชาสัมพันธ�ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- ออกพื้นที่สํารวจโรงเรือนที่อยู�ในเกณฑ�ต�องเสียภาษี 
- จัดทําหนังสือเวียนแจ�งให�ผู�มีหน�าที่เสียภาษีมายื่นแบบแสดงรายการทรัพย�สิน ให�ทราบล�วงหน�า 
- รับแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  และตรวจสอบความถูกต�อง / ประเมินค�ารายป! 
/ กําหนดค�าภาษี 
- ออกหนังสือแจ�งผลการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
- รับชําระภาษี  (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) / เงินเพิ่มหลังพ�นกําหนด 
- สํารวจบัญชีผู�ค�างชําระภาษีป!ปDจจุบัน 
- มีหนังสือแจ�งเตือนไปยังผู�ค�างชําระภาษีครั้งที่ 1 / รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ�นกําหนด 
- มีหนังสือแจ�งเตือนไปยังผู�ค�างชําระภาษีครั้งที่ 2 / รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ�นกําหนด 
- มีหนังสือแจ�งเตือนไปยังผู�ค�างชําระภาษีครั้งที่ 3 / รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ�นกําหนด 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู�ค�างชําระภาษี 
- รายงานผลการจัดเก็บภาษี 
 

มีรายได�เพิ่มขึ้น 
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Gantt Chart) ประจําป=  2562 
องค4การบริหารส0วนตําบลบ านกาด  อําเภอแม0วาง  จังหวัดเชียงใหม0 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหตุ ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. 
1 สํารวจและคัดลอกบัญชผีู�ที่อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณ /จัดเตรียม

แบบพิมพ�ต�างๆ 
            

2 ประชาสัมพันธ�ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี             

3 ออกหนังสือเวียนแจ�งผู�เสียภาษใีห�ทราบล�วงหน�า              

4 รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต�อง             

5 ประเมินค�ารายป!/แจ�งผลการประเมิน(ภ.ร.ด.8)/รับชําระภาษ ี            

6 รับชําระภาษี (ภายใน 30 วันนบัแต�วันถัดจากวันทีไ่ด�รับแจ�งผลการประเมิน)            

7 ออกหนังสือแจ�งเตือนกรณีผู�ไม�ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (2 ครั้ง)            

8 สํารวจบัญชีผู�ค�างชาํระภาษีป!ปDจจุบัน             

9 รับชําระภาษี กรณีผู�เสียภาษีชาํระเกินกําหนดเวลา (มีเงนิเพิ่ม)         

10 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู�ค�างชําระภาษี เพื่อติดตามเร�งรัดชาํระภาษ ี            

11 ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู�อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณ 2562               

12 รายงานปSดงบประจําป! / รายผลงานผู�ค�างชาํระภาษ ี              
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แผนการจัดเก็บภาษีบํารุงท องที่  ประจําป=  2562 
เทศบาลตําบลสะอาด  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก0น 

วัน เดือน ป!  วิธีการดําเนินการ เปTาหมาย 
ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
 
 
 
มกราคม – มีนาคม 2562 
 
 
 
มกราคม – เมษายน 2562 
 
 
 
พฤษภาคม 2562 
มิถุนายน 2562 
กรกฎาคม 2562 
สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 
 

 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู�ที่อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณ  
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ�ต�าง ๆ และประชาสัมพันธ�ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- แต�งตั้งเจ�าพนักงานประเมินภาษีบํารุงท�องที่และเจ�าพนักงานสํารวจทําการสํารวจจํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน� 
- ออกหนังสือเวียนแจ�งผู�เสียภาษีให�ทราบล�วงหน�า 

- รับแบบแสดงรายการที่ดิน  และตรวจสอบความถูกต�อง (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมกราคมของป!แรกที่มีการตีราคาปานกลาง  
  ของที่ดิน 
- ตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอต�อเจ�าพนักงานประเมิน 
- ประเมินค�าภาษีบํารุงท�องที่ 
- รับชําระภาษี (ภายในเวลาที่กําหนด) / ออกรับชําระภาษีนอกสถานที่ 
- ในกรณีเจ�าของที่ดินไม�พอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณ�ภายใน 30 วัน นับแต�วันที่แจ�งผลการประเมิน 
- รับเรื่องอุทธรณ�/แจ�งผลการอุทธรณ� (กรณีอุทธรณ�) 
- แจ�งประเมินภาษีบํารุงท�องที่ ตาม มาตรา 33 
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ�นกําหนด / มีหนังสือแจ�งเตือนไปยังผู�ที่ค�างชําระภาษีครั้งที่ 1 
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ�นกําหนด / มีหนังสือแจ�งเตือนไปยังผู�ที่ค�างชําระภาษีครั้งที่ 2 
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ�นกําหนด / มีหนังสือแจ�งเตือนไปยังผู�ที่ค�างชําระภาษีครั้งที่ 3 
- ออกตรวจสอบไปพบผู�ค�างชําระภาษีเพื่อติดตามเร�งรัดการชําระภาษี 
- รายงานผลการจัดเก็บ 

 
 
 
 
 

มีรายได�เพิ่มขึ้น 
 

 

 



 

-35- 
 

ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงท องที่ (Gantt Chart) ประจําป=  2562 
องค4การบริหารส0วนตําบลบ านกาด  อําเภอแม0วาง  จังหวัดเชียงใหม0 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย 

1 คัดลอกบัญชีผู�ที่อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณ / 
สํารวจเตรียมแบบพิมพ�ต�าง ๆ 

 
           

2 ประชาสัมพันธ�ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี             

3 ออกหนังสือเวียนแจ�งผู�เสียภาษใีห�ทราบล�วงหน�า              

4 รับยื่นแบบและชําระค�าภาษี (ชาํระภายระยะเวลาที่กําหนด)           

5 แจ�งประเมินภาษ ี            

6 สํารวจบัญชีผู�ค�างชาํระภาษีป!ปDจจุบันและป!ค�าง              

7 รับชําระภาษี กรณีผู�เสียภาษีชาํระเกินกําหนดเวลา (มีเงนิเพิ่ม)          

8 มีหนังสือแจ�งเตือนไปยังผู�ทีย่ังไม�ชําระภาษี  (3 ครั้ง)            

9 ออกตรวจสอบ / ไปพบผู�ค�างชําระภาษี เพื่อติดตามเร�งรัดชําระภาษ ี             

10 ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู�อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณ 2562               

11 รายงานผลการจัดเก็บ              
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แผนการจัดเก็บภาษีป<าย ประจําป=  2562 
องค4การบริหารส0วนตําบลบ านกาด  อําเภอแม0วาง  จังหวัดเชียงใหม0 

วัน เดือน ป! วิธีการดําเนินการ เปTาหมาย 
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2561 
 
 
ธันวาคม 2561 
มกราคม–เมษายน  2562 
 
พฤษภาคม 2562 
 
มิถุนายน  2562 
กรกฎาคม 2562 
สิงหาคม  2562 
กันยายน  2562 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู�ที่อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณ  
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ�ต�าง ๆ  
- ประชาสัมพันธ�ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดทําหนังสือแจ�งให�ผู�ที่มีหน�าที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย�สิน ให�ทราบล�วงหน�า 
- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกต�อง / ประเมินค�ารายป!และกําหนดค�าภาษีและมีหนังสือแจ�งการประเมินภาษี ภ.ป.3 
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
- สํารวจบัญชีผู�ค�างชําระภาษีป!ปDจจุบัน 
- มีหนังสือแจ�งเตือนไปยังผู�ที่ยังไม�ชําระภาษีครั้งที่ 1 (รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ�นกําหนด) 
- มีหนังสือแจ�งเตือนไปยังผู�ที่ยังไม�ชําระภาษีครั้งที่ 2 (รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ�นกําหนด) 
- มีหนังสือแจ�งเตือนไปยังผู�ที่ยังไม�ชําระภาษีครั้งที่ 3 (รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ�นกําหนด) 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู�ค�างชําระภาษี เพื่อติดตามเร�งรัดชําระภาษี 
- รายผลงานผู�ค�างชําระภาษี 

 
 
 
 
มีรายได�เพิ่มขึ้น 
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป<าย (Gantt Chart)  ประจําป=  2562 
องค4การบริหารส0วนตําบลบ านกาด  อําเภอแม0วาง  จังหวัดเชียงใหม0 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย
เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สํารวจและคัดลอกบัญชผีู�ที่อยู�ในเกณฑ�เสียภาษีในป!งบประมาณ / 
สํารวจเตรียมแบบพิมพ�ต�างๆ 

            

2 ประชาสัมพันธ�ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี             

3 ออกหนังสือเวียนแจ�งผู�เสียภาษใีห�ทราบล�วงหน�าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1              

4 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบยีนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต�อง            

5 ประเมินค�ารายป!/แจ�งผลการประเมิน/รับชาํระภาษ ี           

6 รับชําระค�าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต�วันทีไ่ด�รับแจ�งผลการประเมิน)           

7 รับชําระภาษี กรณีผู�เสียภาษีชาํระเกินกําหนดเวลา (มีเงนิเพิ่ม)          

8 ออกหนังสือแจ�งเตือนกรณีผู�ไม�ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (2 ครั้ง)            

9 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู�ค�างชําระภาษี เพื่อติดตามเร�งรัดชาํระภาษ ี            

10 สํารวจบัญชีผู�ค�างชาํระภาษีป!ปDจจุบัน              

11 รายงานผลการจัดเก็บ              
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ตารางแผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจําป=  2562 
องค4การบริหารส0วนตําบลบ านกาด  อําเภอแม0วาง  จังหวัดเชียงใหม0 

 
 

/ภาคผนวก... 

ลําดับที่ เดือน วัน เวลา และสถานที่การให บริการจัดเก็บรายได  

1. ตุลาคม 2561 เตรียมสํารวจผู�เสียภาษีประเภทต�างๆ / จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ�  รายละเอียดผู�เสียภาษีประเภทต�างๆ  และประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี   ออกหนังสือเวียนแจ�งผู�เสียภาษีให�ทราบล�วงหน�า  เพื่อให�ทราบถึงการเสียภาษีประจําป! 2562 
 

2. พฤศจิกายน 2561 

3. ธันวาคม 2561 
4. มกราคม 2562 รับชําระภาษีที่องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด 
5. กุมภาพันธ� 2562 รับชําระภาษีที่องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาดและออกบริการรับชําระนอกสถานที่ 
6. มีนาคม 2562 รับชําระภาษีที่องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาดและออกบริการรับชําระนอกสถานที่ 
7. เมษายน 2562 รับชําระภาษีที่องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาดและออกบริการรับชําระนอกสถานที่ 
8. พฤษภาคม 2562 รับชําระภาษีที่องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด / ออกจดหมายแจ�งเตือนผู�ค�างชําระภาษีครั้งที่ 1 
9. มิถุนายน 2562 รับชําระภาษีที่องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด / ออกจดหมายแจ�งเตือนผู�ค�างชําระภาษีครั้งที่ 2 

10. กรกฎาคม 2562 รับชําระภาษีที่องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด / ออกจดหมายแจ�งเตือนผู�ค�างชําระภาษีครั้งที่ 3 
11. สิงหาคม 2562 รับชําระภาษีที่องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านกาดและออกไปพบผู�ค�างชําระภาษี 
12. กันยายน 2562 สํารวจผู�ค�างชําระภาษี / รายงานผลการจัดเก็บ 
13. ตุลาคม 2562 เตรียมสํารวจผู�เสียภาษีประเภทต�างๆ / จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ�  รายละเอียดผู�เสียภาษีประเภทต�างๆ  และประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษี   ออกหนังสือเวียนแจ�งผู�เสียภาษีให�ทราบล�วงหน�า  เพื่อให�ทราบถึงการเสียภาษีประจําป! 2563 
 

14. พฤศจิกายน 2562 
15. ธันวาคม 2562 
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ภาคผนวก 
 

ช0องทางในการให บริการรับย่ืนแบบและรับชําระภาษีและรายได ค0าธรรมเนียมต0างๆ  
1. สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบ�านกาด กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�) 

ท่ีอยู� 299 หมู�ท่ี 9  ตําบลแม�วาง อําเภอแม�วาง จังหวัดเชียงใหม� 
     โทรศัพท�/โทรสาร  053-928125 
 
หากมีข�อสงสัยหรือต�องการสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม  สามารถติดต�อสอบถามได�ท่ีเบอร�โทรศัพท� 

053-928125 หรือทางเว็บไซต�  www.bankad.go.th 
 

    
       
                         
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


