
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 
 เรื่อง  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

------------------------------------------------------- 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย   ได้มีหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.3/ว 3431  ลงวันที่ 19  ตุลาคม 
2552    และหนังสือที่ มท 0808.3/ว 4522  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558  เรื่อง  แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2562  มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  และเพ่ือให้การ
จัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว  เช่น  การด าเนินการจัดท าหรือปรับแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ประจ าปี  โดยการก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น การจัดท าฐานข้อมูลรายการทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินให้ถูกต้อง   ให้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ประชาชนผู้
เสียภาษีทราบล่วงหน้า  แจ้งเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือ
เสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด  เป็นต้น  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)       พ.ศ. 2543   พระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510  พระราชบัญญัติภาษี
บ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2508  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2543   พร้อมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติงาน         
อย่างมีระบบ  เป็นขั้นตอน  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อราชการต่อไป   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ วันที่    1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
                (ลงชื่อ) 
                                               ( นายวิโรจน์  ยิงช้าง )  
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน                           
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องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  
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ค าน า 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน    เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537    ซึ่งก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบในการด าเนินการ
จัดเก็บรายได้ในส่วนที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  ซึ่งประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ   ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องอาศัยการจัดท า
แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  โดยให้ครอบคลุมถึงกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ  เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  และที่ส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องต่างๆ  เป็นต้น  
  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่โทน  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  ทันตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  กองคลัง        
(งานจัดเก็บรายได้)  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2562   ขึ้น   เพ่ือใช้ในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน          
พ.ศ.2475   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2543  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   พร้อมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

 
 
 
 

                       จัดท าโดย 
               กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได้) 

                                  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน   
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แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  2562 
กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได้) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และหนังสือที่      
มท 0808.3/ว 4522  ลงวันที่ 11  สิงหาคม  2558   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการจัดเก็บ
รายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 
พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  พร้อมทั้ง
น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ   และคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  มีนโยบายในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยค านึงถึงสภาวะ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี  โดยมิให้เกิดผลกระทบ
ในการช าระภาษีของประชาชนในเขตพ้ืนรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเป็นไป
ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณไปพัฒนาต าบลไผ่โทนได้มากข้ึน 
 2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทนมีรายได้เพ่ิมข้ึน   
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการช าระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่โทน 
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. เป้าหมาย 
 3.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4 จากปีงบประมาณ 2561 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้และพึงพอใจในการให้บริการช าระภาษีมากยิ่งข้ึน 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกราย 
4. วิธีการด าเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ 
  -ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีจากงบประมาณ 2561 
                    -ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และออกหนังสือแจ้ง
เวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด   
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4.2 ขั้นด าเนินการ 
-จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
-แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

  -จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  -จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
  -ออกพ้ืนที่ส ารวจภาษ ี
  -ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่   และรับช าระภาษีทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

4.3 ขั้นหลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
-ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

2562 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแตเ่ดือน ตุลาคม  2561 –  กันยายน 2562 
6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
 กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได้)  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
7. งบประมาณ 
 ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2562 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทนสามารถจัดเก็บได้ครบถ้วน  
 8.2 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  สามารถน าไปจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ต าบลไผ่โทนให้เจริญยิ่งขึ้น 
 8.3 ท าให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการช าระภาษมีากยิ่งขึ้น 
 8.4 ท าให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 8.5 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกราย 
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      (ลงชื่อ)   นางภัทรวดี  กวาวสิบ     ผู้จัดท า/เสนอแผน 
( นางภัทรวดี  กวาวสิบ )     

                                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)      นางณัฐมน  กุศล  ผู้ตรวจสอบแผน 

  ( นางณัฐมน  กุศล )                                                                               
  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 
      (ลงชื่อ)    นายสมศักดิ์  อินทนะ   ผู้เห็นชอบแผน 
                                                                         ( นายสมศักดิ์  อินทนะ ) 
                                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 
 
 
 
      (ลงชื่อ)     นายวิโรจน์  ยิงช้าง ผู้อนุมัติแผน 
                                                                          ( นายวิโรจน ์ ยิงช้าง ) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

 
แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
กันยายน   -คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2561 
ตุลาคม-พฤศจิกายน  -ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
    -ส ารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
ธันวาคม   -ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม-กุมภาพันธ์  -รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ),ตรวจสอบความถูกต้อง 
    -ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับช าระภาษี 
มีนาคม-พฤษภาคม  -ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน) 
    -รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/พิจารณาค าร้อง/ 
     แจ้งผลการชี้ขาด 
    -รับช าระค่าภาษี (ภายใน  30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
    -ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด (2 ครั้ง) 
    -แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด (ส่งให้นิติกร) 
     ตาม ม.46 หรือ ม.48 (ข) 
มิถุนายน-สิงหาคม  -ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
    -รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม) 
    -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด (3 ครั้ง) 
    -ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
กันยายน   -มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.44 
    -รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
ตุลาคม   -มีค าสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 

  1.ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี    กันยายน 
      ในปีงบประมาณ 
  2.ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ    ตุลาคม 
  3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
  4.จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการ  ธันวาคม 
      ทรัพย์สินและออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
   1.รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง  มกราคม-กุมภาพันธ์ 
   2.ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการประเมิน          มกราคม-เมษายน 
      ภาษี (ภ.ร.ด.8) 
   กรณีปกติ 
       - รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  มกราคม-พฤษภาคม 
   กรณีพิเศษ 

(1) ช าระเกินเวลาที่ก าหนด 
(เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)       

            - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    กุมภาพันธ์-กันยายน 
       (2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
            1.รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่    มกราคม-พฤษภาคม 
            2.ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่    กุมภาพันธ์-มิถุนายน 
            3.ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ    มีนาคม-กรกฎาคม 
            4.รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม-กันยายน 
            5.ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
    1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในก าหนดเวลา 
       - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2)   กุมภาพันธ์ 
          ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ 
       - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)    มีนาคม-พฤษภาคม 
          เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
       - รับช าระภาษี    เมษายน-กันยายน 
       - ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ    มีนาคม-กันยายน 
หมายเหตุ  ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก  ให้ด าเนินการตามมาตรา 48 (ข) 
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     2.ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วไม่ยอมช าระภาษี 
        - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
   ครั้งที่ 1    พฤษภาคม 
 ครั้งที่ 2    มิถุนายน 
 ครั้งที ่3    กรกฎาคม 
         - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    พฤษภาคม-กันยายน 
         - ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด   ตุลาคมเป็นต้นไป 
            ทรัพย์สิน)  กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 
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แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2.ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3.ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4.รับยื่นแบบ ภ.ร.ด.2  
5.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
6.รับช าระค่าภาษี/ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
7.ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 

ผู้อ านวยการกองคลัง           
          1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด.2 และเอกสารประกอบ 
          2.แจ้งผลการประเมิน ภ.ร.ด.8  
          3.รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9  

4.ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
5.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
6.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
          1.ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
          2.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
          3.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด 
          4.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
          5.ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
          6.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
คณะผู้บริหารอบต. 
          1.พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
          2.ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง  และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
          3.มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด 
          4.มีค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
นิติกร 
          1.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2   
             ภายในก าหนด 
          2.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
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สาระส าคัญและค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  ซึ่งตามแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 7  ได้วินิจฉัยความหมาย
ของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องช าระภาษีไว้ว่า 
 1.ต้องมีลักษณะเข้าอยู่อาศัยได้  เช่น  บ้านอยู่อาศัย 
 2.ต้องใช้เป็นที่ไว้สินค้า  เช่น อาคารเก็บสินค้า  หรือถังน้ ามันที่ก่อสร้างติดกับที่ดิน 
 3.ใช้เป็นที่ประกอบอุตสาหกรรม  เช่น  โรงงานอุตสาหกรรม 
 4.เข้าใช้ได้  เช่น  ที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ 
 5.ได้ก่อให้เกิดประโยชน์รายได้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
 ความหมายของที่ดินต่อเนื่อง  หมายถึง  ที่ดินที่ใช้ปลูกสร้างโรงเรือนรวมถึงที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือส่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้น 
 หลักการส าคัญ 
 1.ต้องมีทรัพย์สิน  ได้แก่  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ  และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้น 
 2.ในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า  ใช้เป็นที่ท าการค้าขาย  ที่ไว้สินค้า        
ที่ประกอบอุตสาหกรรม  หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพ่ือหารายได้ 
 3.ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี  
 2.1  พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน  
 2.2  ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยที่ ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง  
 2.3  ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระท ากิจการอันมิใช่เพ่ือเป็น

ผลก าไรส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา  
 2.4  ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์  
 2.5  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อ่ืนอยู่

นอกจากคนเฝ้าใน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน  
 2.6  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติ ที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บ

สินค้าหรือประกอบ การอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ฉบับ       
ลงวันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเว้นพื้นที่อ่างเก็บน้ า เขื่อนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นที่ต่อเนื่อง  
         การขอลดหย่อนภาษี  

การขอลดหย่อนภาษี การขอยกเว้น การงดเว้น การขอปลดภาษี  การขอลดค่าภาษี   จะท าได้ดัง
กรณีต่อไปนี้ 

- ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  ถูกรื้อถอนหรือท าลาย ให้ลดยอดค่ารายปีของทรัพย์สิน
นั้นตามส่วนที่ถูกท าลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ท าขึ้น แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆนั้นต้องเป็นที่
ซึ่งยังใช้ไม่ได ้ 

 



 

/-โรงเรือน... 
-9- 

 
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งท าขึ้นในระหว่างปีนั้น  ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ นั้นได้มีขึ้นและส าเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์ค านวณค่ารายปี  
- ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่ส าคัญที่มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล   เครื่องกระท าหรือ

เครื่องก าเนิดสินค้า  เพ่ือใช้ด าเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการ
ประเมินให้ลดค่ารายปีลงเหลือ หนึ่งในสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น รวมทั้งส่วนควบดังกล่าว แล้วด้วย  

- เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนได้รับความเสียหาย  เพราะโรงเรือนว่างลงหรือช ารุด  
จึงจ าเป็นต้องซ่อมแซมส่วนส าคัญ  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นมีสิทธิขอลดภาษีได้  ทั้งนี้เป็นไปตามดุลย
พินิจของพนักงานเจ้าหน้าที ่ ที่จะลดค่าภาษีตามส่วนที่เสียหายหรือปลดภาษีท้ังหมดก็ได้  

- ถ้าเจ้าของโรงเรือนมีเหตุเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาย่อมได้รับการยกเว้น งดเว้น ปลดภาษี 
หรือลดค่าภาษี แล้วแต่กรณ ี 

ผู้มีหน้าทีต่้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
1.เจ้าของทรัพย์สิน 
2.เจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี 
ก าหนดระยะเวลาให้ย่ืนแบบแสดงรายการ  

ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   

ฐานภาษี  
ฐานภาษี  คือ ค่ารายปีของทรัพย์สิน ซึ่งหมายถึง  จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปี

หนึ่ง  ๆ  ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่าและค่าเช่านั้นเป็นจ านวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ให้ถือค่าเช่านั้นเป็นค่าราย
ปี  แต่ถ้ามีกรณีที่สมควรจะให้ พิจารณาได้ว่าค่าเช่านั้นมิใช่จ านวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือกรณีที่ไม่มีค่าเช่า
เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินด าเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุอ่ืน ๆ  ให้พิจารณาก าหนดค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับ      
ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะ  ขนาด  พ้ืนที่  ท าเลที่ตั้งและบริการสาธารณะซึ่งทรัพย์สินนั้นได้รับ
ประโยชน์คล้ายคลึงกัน 

อัตราภาษี  
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  

ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
การยื่นแบบพิมพ์  

ให้ผู้รับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2  ได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  โดยกรอก
รายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน รับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อ วันที่ เดือน ปี ก ากับไว้ แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่   ณ   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่โทน   ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่  การส่งแบบพิมพ์  จะน าส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้ อ่ืนไปส่งแทน หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ (ให้ถือวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์)  
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เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ 

(กรณีโรงเรือนรายใหม่)   ให้เจ้าของทรัพย์สินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้น  โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.2  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ พร้อมส าเนาหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  ได้แก่  

- โฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  
- หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
- ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร, ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร  
- ใบให้เลขหมายประจ าบ้าน  
- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน, ส าเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนท่ีพิกัดภาษี  
- บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  
- หลักฐานการเปิดด าเนินกิจการ   เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท/ ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /  ทะเบียนพาณิชย์  
- ส าเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
- หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
- ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน  
- ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร  
- ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
- ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา / ไฟฟ้า  
- สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี  
- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  
- หลักฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษ ี  
หมายเหตุ ให้ผู้รับประเมินหรือเจ้าของโรงเรือนถ่ายส าเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก ากับทุกฉบับ  
(กรณีโรงเรือนรายเก่า)  ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2  ภายใน

เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล   ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมการยื่น

แบบ ภ.ร.ด. 2  
การช าระภาษี  

ผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8)  ให้ช าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจาก
วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน  โดยสามารถช าระภาษีได้ ณ กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่โทน  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่   หรือช าระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคาร
รับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการช าระผ่านทางธนาคารก็ได้ 
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การขอผ่อนช าระภาษี  

ผู้มีสิทธิขอผ่อนช าระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพ่ิมมีเงื่อนไข  ดังนี้  
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะขอผ่อนช าระค่าภาษีได้  โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนช าระนั้น  จะต้องมี

จ านวนเงินค่าภาษีตั้งแต ่เก้าพันบาทขึน้ไป  
2. ได้ยื่นแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น  
3. ได้แจ้งความจ านงขอผ่อนช าระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วัน

ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  
เงินเพิ่ม  

เงินค่าภาษีค้างช าระให้เพิ่มจ านวนดังอัตราต่อไปนี้  
1.  ถ้าช าระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ

ประเมิน ให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
2.  ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพ่ิมร้อยละ  5 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
3.  ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
4.  ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
ถ้ามิได้มีการช าระค่าภาษีและเงินเพ่ิมภายใน 4 เดือน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ

ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างช าระค่าภาษีได้  
ถ้าค่าภาษีค้างอยู่  และมิได้ช าระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่ โดยเหตุ

ใด ๆ ก็ตาม เจ้าของเก่าและเจ้าของใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน  
การอุทธรณ์ภาษี  

เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
เห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม่ถูกต้อง  ก็มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินใหม่ โดยกรอกในแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.9)  และยื่นแบบดังกล่าว  ณ  กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)  
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว ผู้รับ
ประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และไม่มีสิทธิน าคดีสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้าง
ว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม่ พิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งค าชี้ขาดไปยังผู้
ยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร  หากผู้รับประเมินยังไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจในค าชี้ขาดดังกล่าว ย่อมมีสิทธิน าคดีสู่
ศาลเพ่ือแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง และขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินนั้นเสีย  แต่ต้องท าภายใน 30 
วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด  การอุทธรณ์ไม่ถือเป็นการทุเลาการบังคับภาษี และระยะเวลาใน
การช าระภาษียังคงอยู่ 30  วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน  ถ้าเกินก าหนดต้องคิดเงินเพ่ิม  ซึ่งผู้รับประเมินต้อง
ช าระภาษีก่อนฟ้องทุกกรณี  กรณีรัฐวิสาหกิจไม่พอใจค าชี้ขาดเนื่องจากจ านวนเงินสูงเกินสมควรให้รัฐวิสาหกิจน า
เรื่องเสนอ ครม. มติ ครม.ถือเป็นที่สุด 
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บทก าหนดโทษ  

1. ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริงตาม
ความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี  และลง
ลายมือชื่อของตนก ากับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ การส่งแบบพิมพ์จะน าส่ง
ด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ หากผู้ใดละเลย
ไม่แสดงข้อความข้างต้น เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท  โดยมี
อายุความ 1 ปี 

- ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายการ
เพ่ิมเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อ เรียกร้องไม่น าพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซักถาม (ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้รับค าตอบจากผู้รับประเมินภายใน 10 วัน  หรือได้รับค าตอบอันไม่เพียงพอ 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกหมายเรียกผู้รับประเมินมา ณ  สถานที่ซึ่งเห็น สมควรและให้น าพยานหลักฐานใน
เรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้นมาแสดง กับให้มีอ านาจซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการนั้น) ผู้นั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท โดยมีอายุความ 1 ปี 

- ผู้ใด  
    ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จ

หรือน าพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน
ของตนตามที่ควร  

    ข)  โดยความเท็จ   โดยเจตนาละเลย   โดยฉ้อโกง   โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควร   ผู้นั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  โดยมีอายุความ 5 ปี 
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ขั้นตอย 
 
 
 

 
 
 
 
                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         กรณีไม่พอใจการประเมินภาษ ี
                            ยื่นค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม ่
                               ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ 
                                                                                                                    แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8) 

เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นแบบแจ้งรายการ
เพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) พร้อมหลักฐาน 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่รับและตรวจแบบแจ้งรายการเพ่ือเสีย 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 

พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมิน ( ภ.ร.ด.8) 
ให้ผู้รับประเมินทราบ  โดยไม่ชักช้า 

ผู้รับประเมินช าระค่าภาษีภายใน 30 วัน   
นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

พนักงานเก็บเงินรับช าระค่าภาษีและ 
ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 

ขั้นตอนการยื่นแบบและช าระ 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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ภาษีบ ารุงท้องที่ 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่

แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
กันยายน   -คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ภาษีในปีงบประมาณ 2561 
ตุลาคม-พฤศจิกายน  -ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
    -แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี 
    -ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
ธันวาคม   -ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม   -รับแบบ ภ.บ.ท.5 , ตรวจสอบความถูกต้อง 
    -แจ้งผลการประเมิน / รับช าระภาษีตามปกติ 
มกราคม-มีนาคม  -แจ้งผลการประเมินตามาตรา 33 
มกราคม-เมษายน  -รับชำระภาษ ี
พฤษภาคม-กันยายน  -ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบันและปีค้าง 
    -รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือน) 
    -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณผีู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด   
     -เตือนครั้งที่ 1 
     -เตือนครั้งที่ 2 
     -เตือนครั้งที่ 3 
    -ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
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-15- 

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
1.ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  กันยายน 
   1.2 ส ารวจจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ (ภ.บ.ท.5)    ตุลาคม 
   1.3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-ธันวาคม 
   1.4 จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบล่วงหน้า    ธันวาคม 
          และมาช าระภาษีตามวันและเวลาที่ก าหนด 
2.ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
   2.1 รับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และตรวจสอบความถูกตอง  มกราคมของปีแรกท่ีมีการตี 
     ราคาปานกลางของที่ดิน 
   2.2 รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  มกราคม-เมษายน 
         รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม-กันยายน 
         มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ช าระภาษีภายก าหนด (ช าระเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือน) 
          เตือนครั้งที่ 1    พฤษภาคม 
           เตือนครั้งที่ 2    มิถุนายน 
           เตือนครั้งที่ 3    กรกฏคม 
3.ขั้นติดตามและประเมินผล 
   3.1 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี    สิงหาคม 
   3.2 รายงานผลการจัดเก็บ    กันยายน  
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แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2.ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3.รบัแบบ  ภ.บ.ท.5  
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น 
5.รับช าระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมรายการและเอกสารประกอบ 
2.ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
3.ส ารวจผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 
3.แจ้งผลการประเมินตามแบบ  (ลงทะเบียน) 
4.ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
6.รับค าร้องอุทธรณ์ และขอลดหย่อนภาษี (ลงทะเบียนรับ)  
7.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.บ.ท.5 
3.ประเมินค่าภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ  ภายในก าหนด 
5.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
6.ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
7.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภายในก าหนด 
8.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

 คณะผู้บริหาร 
1.พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี  (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2.ลงมติชี้ขาดตามค าร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3.มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภายในก าหนด 
4.มีค าสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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สาระส าคัญและค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่

 
 ภาษีบ ารุงท้องที่  หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บ ารุงท้องที ่
  ที่ดินที่ต้องเสียภาษี   ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ใน
เกณฑ์ลดหย่อน  
 ที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี 

2.1  ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
2.2 ที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย

มิได้หาผลประโยชน์  
2.3  ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หา

ผลประโยชน์ 
2.4  ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
2.5  ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้

ประกอบศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
2.6  ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
2.7  ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือที่ใช้เป็นสนามบิน 

ของรัฐ 
2.8  ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว 
2.9  ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์

โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น 
2.10  ที่ ดินที่ เป็นที่ ตั้ งที่ท าการขององค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญ พิ เศษของ

สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
2.11  ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ท าการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อย

ปฏิบัติต่อกัน 
2.12  ที่ดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี 
                   ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเช่น ผู้เช่าที่ดินของรัฐ 
 ฐานภาษีและอัตราภาษี  
   ฐานภาษี  คือ ราคาปานกลางของที่ดินที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินในปีแรก (เดือนมกราคม) 
ปกติให้เสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติ  ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภท
ไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอย่างสูงไม่เกินไร่
ละ 5 บาท และท่ีดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสียเพ่ิมข้ึนอีก 1 เท่า  
 



 

/ขั้นตอน.. 
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 ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 

การยื่นแบบพิมพ์ :  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)   ภายในเดือนมกราคมของปีแรก
ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน (ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี) มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีนั้นและยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  โดยมีขั้นตอนการเสียภาษี 
ดังต่อไปนี้ 

ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  
1. ในปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน  ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนยื่นแบบแสดงรายการ

ที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ภายในเดือนมกราคมของปี และให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี 
 2. บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลง

ไป หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้มีการลดหย่อนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่าง
อ่ืนท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินผู้นั้น แจ้งเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้นต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่มีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ    
 (กรณีที่ดินรายใหม่) หรือปีที่มีการตีราคาปานกลาง  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน   

(ภ.บ.ท.5)  ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน 
กรณีที่ได้กรรมสิทธิ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ โดยยื่นแบบ  ภ.บ.ท.5 พร้อมส าเนาหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ได้แก่  

- หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน ตามที่กฎหมายก าหนดโฉนดที่ดิน เช่น โฉนด , น.ส.3 , 
ส.ค.1 ฯลฯ  

- ส าเนาทะเบียนบ้าน  
- บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  
- หนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 
- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีปีที่ผ่านมาหรือครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)  
(กรณีที่ดินรายเก่า)    ให้เจ้าของที่ดินซึ่งได้ช าระเงินค่าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี       

และเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อ โปรดน าใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้ายมาแสดงด้วย 
การขอลดหย่อนภาษี  

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดิน
นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน  เป็นที่ เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  ให้ลดหย่อนไม่เกิน 5 ไร่           
แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได้   

การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  ลดหย่อนได้
ไม่เกิน 3 ไร่  ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง และใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อนส าหรับ
ส่วนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น  

ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกันตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้  ให้ได้รับการลดหย่อนส าหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่จังหวัดเดียว  

 
 



 

/ที่ดินที่ใช้.... 
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ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปีล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือ

ท าการเพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจพิจารณายกเว้น
หรือลดภาษีบ ารุงท้องที่ให้ได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  และกรณีที่เสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเนื้อที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ให้ยกเว้นภาษีทั้งหมด และกรณีที่ เสียหายเกินกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน            
2 ใน 3   ของจ านวนเนื้อที่ดินท่ีใช้ในการเพาะปลูกให้ยกเว้นตามส่วนที่เสียหาย 

ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับยกเว้นไม่ต้อง
เสียภาษีบ ารุงท้องที่ได้เฉพาะที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

เงินเพิ่ม  
ให้เจ้าของที่ดินเสียเงินเพิ่ม นอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ในกรณีและอัตราดังนี้  
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ  10  ของจ านวนเงิน  

ที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้
แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  

2.ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้อง  ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีบ ารุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน  

3. ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ  โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่าของภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพ่ิมเติม  

4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของจ านวนเงิน   
ทีต่้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม (1)   (2) หรือ (3)  มาค านวณ
เพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (4) ด้วย 

ทั้งนี้ เงินเพิ่มให้ถือว่าเป็นภาษีบ ารุงท้องท่ี  
การช าระภาษี  

1. ในปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจแบบและประเมินค่าภาษี  ให้เจ้าของที่ดินช าระเงินภายในเดือน
เมษายน กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมให้ช าระภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  

2. กรณีอ่ืน ๆ ให้ช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
การขอผ่อนช าระภาษี  

ถ้าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ต้องช าระมีจ านวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนช าระ
เป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบก าหนดเวลา
ช าระภาษี และให้ช าระงวดที่ 1 ก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี  งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้อง
ช าระงวดที่ 1  งวดที่ 3 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 2  

การขอคืนเงินค่าภาษี  
ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดของศาล ให้มีการลดจ านวนเงินที่ได้ประเมิน

ไว้ให้แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็ว เพ่ือมาขอรับเงินคืนโดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง  ผู้ใดเสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นค า
ร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้เสียภาษี  

 



 

/การเร่งรัด.... 
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การเร่งรัดภาษีค้างช าระ  

ภาษีบ ารุงท้องที่จ านวนใดที่เจ้าพนักงานประเมิน ได้แจ้งหรือประกาศการประเมินแล้วถ้ามิได้ช าระ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือเป็นภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ ซึ่งทรัพย์สินของผู้ค้างช าระ อาจถูกยึด  อายัดหรือขาย
ทอดตลาด เพ่ือน าเงินมาช าระภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ  

การอุทธรณ์  
เจ้าของที่ดินมีได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว  เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง         

มีสิทธิ์ อุทธรณ์ ให้ อุทธรณ์ ต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดได้  โดยยื่น อุทธรณ์ แก่ เจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้รับ
อุทธรณ์แล้ว ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามล าดับถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 

การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงท้องที่   เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล ดังนั้น แม้จะยื่นอุทธรณ์เจ้าของที่ดินก็ต้องช าระภาษีบ ารุงท้องที่
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หากผลการอุทธรณ์จะต้องคืนเงินภาษีบ ารุงท้องที่ก็ยื่นค าร้องขอรับเงินคืนได้ 

เพ่ือเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจมีหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใด ๆ 
มาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดง ผู้อุทธรณ์ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกดังกล่าวหรือไม่ยอมให้
ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยกอุทธรณ์นั้นเสีย  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์เป็นประการใดแล้วให้แจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานประเมิน และผู้
อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ยกอุทธรณ์ด้วยเหตุที่ผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ถ้อยค า
โดยไม่มีเหตุอันสมควร   

บทก าหนดโทษ  
1. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอัน

เป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

2.  ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขต หรือ ไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อที่ดิน  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

3.  ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงาน ซึ่งปฏิบัติการตามค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้เข้าไปท าการส ารวจ
ที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดจ านวนเนื้อที่ที่ดิน ในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน หรือ
ผู้ใดขัดขวาง นายอ าเภอ หรือ นายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ โดย
กระท าการเพ่ือไม่ให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรีเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที ่ภายหลังจากที่เจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของนายอ าเภอหรือนายกฯเพ่ือมา
ให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ และในกรณีเจ้าของที่ดิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ท าตามค าสั่งที่ให้
ปฏิบัติการเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ หรือผู้ใดขัดขวาง เจ้าพนักงานประเมินใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้อง แก่การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ใน
เวลากลางวันหรือเวลาท าการ เพ่ือสอบถามบุคคล ตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือ
เอกสาร เพ่ือให้ทราบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ ผู้ใดขัดขวางกรณี
ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
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4. ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือเร่งรัดภาษีบ ารุง

ท้องที่ค้างช าระ ซึ่งได้ให้เจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือ
เจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่หรือ
ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานประเมินที่มีหนังสือสั่งให้ผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง มาให้
ถ้อยค าหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  หรือผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใดๆ ฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มี
หนังสือเรียกเพ่ือมาให้ ถ้อยค าหรือส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงในการพิจารณาอุทธรณ์   ผู้ใดฝ่าฝืนต่อค าสั่ง
กรณีดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

5. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้านายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณีเห็นว่าผู้ต้องหา
ไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก ให้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่
นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดภายใน 30 วัน คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด   ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่
เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดีต่อไป  
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เจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) พร้อมหลักฐาน ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการ 
ตีราคาปานกลางของที่ดิน 

 

เจ้าพนักงานประเมินรับแบบพร้อมตรวจสอบแบบและ
ประเมินค่าภาษี และแจ้งการประเมินให้ผู้รับประเมิน

ทราบภายในเดือนมีนาคม 

ช าระค่าภาษีภายในเดือน เมษายนหรือกรณีท่ีได้รับแจ้ง
การประเมินภายหลังเดือนมีนาคม ให้ช าระภาษีภายใน 

30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

กรณีไม่พอใจการประเมินให้ผู้รับประเมินมีสิทธิ์อุทธรณ์
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 

ขั้นตอนการยื่นแบบและช าระ 

ภาษบี ารงุท้องที ่
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ภาษีป้าย 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย 
 

แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
กันยายน   -คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2561 
ตุลาคม-ธันวาคม  -ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
    -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีป้ายให้ประชาชนทราบ 
    -ออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
มกราคม-มีนาคม  -รับแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ลงทะเบียนรับ)/ตรวจสอบความถูกต้อง  
    -ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) /รับช าระภาษี 
มกราคม-พฤษภาคม  -รับช าระค่าภาษี  (ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  

-รับค าร้องอุทธรณ์ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/พิจารณาค าร้อง/แจ้งผลการชี้ขาด 
    -รับช าระภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
    -ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด (2 ครั้ง) 
    -แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด (ส่งให้นิติกร) 
เมษายน-กันยายน  -ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
    -รับช าระภาษี   กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนด (มีเงินเพ่ิม) 
    -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด (3 ครั้ง) 
    -ออกตรวจสอบ ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
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แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 
    1.ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  กันยายน 
    2.ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ    ตุลาคม 
    3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
    4.จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบ (ภ.ป.1)   ธันวาคม 
ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
    1.กรณีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 
       - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง    มกราคม-มีนาคม 
       - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)   มกราคม-เมษายน 
    2.กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม    เมษายน-ธันวาคม 
       - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง    เมษายน-ธันวาคม 
       - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) 
    3.การช าระค่าภาษี 
       กรณีปกติ 
       - รับช าระภาษี (ช าระในวันที่ยื่นแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  มกราคม-พฤษภาคม 
       กรณีพิเศษ 

(1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลประเมิน) 
- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม 

       (2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
            1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4)  กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
            2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่    กุมภาพันธ์-มิถุนายน 
            3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)    มีนาคม-กรกฎาคม 
            4. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม-กันยายน 
            5. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)                                                                                                      
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
    1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในก าหนดเวลา   
        - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ    มีนาคม 
           (เม่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา 
 - ครั้งที่ 1    เมษายน 

   - ครั้งที่ 2    พฤษภาคม 
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)    เมษายน-กรกฎาคม 
   เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
 - รับช าระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25    เมษายน-กันยายน 
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     2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
         - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
 - ครั้งที่ 1    พฤษภาคม 
 - ครั้งที่ 2    มิถุนายน 
 - ครั้งที่ 3    กรกฎาคม 
         - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    พฤษภาคม-กันยายน 
         - ด าเนินการบังคบจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด 
            ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี    ตุลาคม  เป็นต้นไป 
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แยกปฏิบัติงานตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2.ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3.รับแบบ  ภ.ป.1  (ลงทะเบียน) 
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น 
5.รับช าระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 

 ผู้อ านวยการกองคลัง 
1.ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ป.1  และความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และเอกสาร
ประกอบ 
3.รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ป.4 
4.ส ารวจผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในก าหนดเวลา 
5.แจ้งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ป.3   
6.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
7.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

       8.ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษ ี
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.ป.1 
3.ประเมินค่าภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในก าหนด 
5.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
6.ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
7.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1
 ภายในก าหนดเวลา 
8.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

 คณะผู้บริหาร 
1.พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี  
2.ลงมติชี้ขาดตามค าร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ (ภ.ป.5) 
3.มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1  ภายในก าหนดเวลา 
4.มีค าสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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สาระส าคัญและค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย 

 
 ป้าย  หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
 ป้ายทีอ่ยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  
   1. ป้ายชื่อ  เช่น  ร้านเก๋บิวตี้ 
   2. ป้ายยี่ห้อ  เช่น   ป้าย  SONY  TOSHIBA    
   3. ป้ายเครื่องหมายการค้า ป้ายร้านเซเว่น  
   4. ป้ายโฆษณาการค้า เช่น ท าฟัน จัดฟัน  
 ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี  
   (1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ  
   (2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า  
   (3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว  
   (4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  
   (5)ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึง
ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
   (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน  
   (7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการ นั้น ๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ  
   (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการ
สหกรณ ์และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   (9) ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ  อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
   (10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
   (11)ป้ายของวัดหรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ  
   (12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
   (13) ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)  
ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย ส าหรับ  
    (ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล  รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถ
แทรกเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   
    (ข) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน  
 

/(ค) ป้าย... 
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    (ค) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้า
ร้อยตารางเซนติเมตร 
 สรุปหลักเกณฑ์ป้ายที่ต้องเสียภาษ ี
 1.ต้องเป็นป้ายดังต่อไปนี้ 
   1.1 ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย 
    -ใช้ในการประกอบการค้า 
    -ประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ 
   1.2 ป้ายโฆษณา 
    -โฆษณาการค้า 
    -กิจการอื่นเพ่ือหารายได้ 
  2.แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก  หรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
  3.ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษปี้าย 
 1.เจ้าของป้าย  หมายถึง  เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้จัดท าป้ายมาเพ่ือแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนของตนเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้าของตนหรือโฆษณากิจการอ่ืนของ
ตนเพื่อหารายได้ 
 2.กรณีท่ีหาเจ้าของป้ายไม่ได้ 
   ล าดับที่ 1 ผู้ครอบครองป้าย 
   ล าดับที่ 2 หาตัวผู้ครอบครองไม่ได้  กรณีถ้าป้ายติดตั้งบนอาคารให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
กรณีถ้าป้ายติดตั้งบนที่ดินของผู้อื่นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ป้ายติดตั้งอยู่ มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 
 ก าหนดระยะเวลาให้ย่ืนแบบแสดงรายการ  
   ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี  ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี  
ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง  หรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี  และให้คิดภาษี
ป้ายเป็นรายงวด  งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี ทั้งนี้
เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืน และมีพ้ืนที่เกิน 2 ตาราง
เมตรต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้าย เป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ข้อความดังกล่าว
ได้รับยกเว้นภาษีป้าย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีเจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทน 
หรือผู้แทนในประเทศ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย แทนเจ้าของป้าย ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็น
คนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่
ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย 
เจ้าของป้ายผู้ใด  
   1. ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให้เสียเป็นรายงวด  
   2. ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพ้ืนที่ ข้อความ ภาพและเครื่องหมายอย่างเดียวกับ
ป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว ป้ายช ารุดไม่ต้องช าระเฉพาะปีที่ติดตั้ง   
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   3. เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้าย
แล้วอันเป็น เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิม ป้ายที่เพ่ิมข้อความช าระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนที่เพ่ิมป้ายที่ลดขนาด
ไม่ต้องคืน เงินภาษีในส่วนที่ลด ถ้าเปลี่ยน ขนาดต้องช าระใหม่ ให้เจ้าของป้ายตาม   1. , 2.  หรือ 3. ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ติดตั้ งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายป้ายเดิมแล้วแต่กรณี  
        ฐานภาษีและอัตราภาษี  
   ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตก าหนด
ได้ การค านวณพ้ืนที่ป้ายให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขต
ก าหนดได้ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตส าหรับก าหนดส่วนที่กว้างที่สุดและยาว
ที่สุด แล้วค านวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึ่ง ให้นับเป็น 500 ตาราง
เซนติเมตร ถ้าต่ ากว่าปัดทิ้ง ประกอบกับประเภทของป้าย ค านวณเป็นค่าภาษีป้าย ที่ต้องช าระ โดยก าหนดอัตราภาษี
ป้ายดังนี้  
   (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิด
อัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
    (ก)  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่  
    (ข)  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  
   (4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษี
แล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจ านวน
เงนิภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  
   (5) ป้ายทุกประเภท  เมื่อค านวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 
บาทให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
  (6) กรณีป้ายที่ติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด  งวดละ 3 เดือน 

 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม -  มีนาคม  คิดภาษี    100% 
 - งวดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน -  มิถุนายน   คิดภาษี     75% 
 - งวดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน   คิดภาษี     50% 
 - งวดที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม   คิดภาษี     25% 

 ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ที่ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่โทน   กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1   ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของตนพร้อม
วัน เดือน ปี ส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ป้ายนั้นได้ติดตั้งหรือแสดงไว้   ทั้งนี้จะน าส่งด้วยตนเอง มอบหมาย
ให้ผู้ อ่ืนไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ส านักงานที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่    
 
 
 



 

/เอกสาร.... 
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 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ  
   (กรณีป้ายใหม่)  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมส าเนาหลักฐาน
และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่  
   - ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย  
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน  
   - บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  
   - กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียน
พาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
   - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  
   - หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า  
   (กรณีป้ายเก่า)  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครั้งสุดท้าย  
   กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกับการ
ยื่นแบบ ภ.ป. 1  
 การช าระภาษีป้าย  
   ผู้รับประเมินได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป.3)    ให้ช าระค่าภาษีป้ายภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)   โดยช าระภาษีได้ ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่โทน  การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยส่งธนาณัติ   หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายได้  การช าระภาษีป้ายโดย
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ได้ท าการส่งดังกล่าวเป็นวันช าระภาษีป้าย  
 การขอผ่อนช าระภาษี  
   ถ้าภาษีป้ายที่ต้องช าระมีจ านวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนช าระ
เป็น 3 งวด  งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบก าหนดเวลา
ช าระภาษี  และให้ช าระงวดที่ 1 ก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้อง
ช าระงวดที่ 1  และงวดที่  3  ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 2 
 เงินเพิ่ม  
   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย เสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังนี้  
   (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจ านวน
เงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย  
   (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน  
   (3) ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็นเงินเพ่ิม  
 
 

/การอุทธรณ์.... 
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 การอุทธรณ์  
   เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง
มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกไม่ยอม
ให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จและแจ้งค าวินิจฉัยพร้อม
ด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อุทธรณ์มี
สิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการยกอุทธรณ์ดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นการทุเลาการเสีย
ภาษีป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นว่าให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาลเสียก่อน  
 การขอคืนเงินค่าภาษี  
   ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้มีการลดจ านวนเงินที่ได้ประเมิน
ไว้ให้แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดย
ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน  1 ปีนับแต่วันที่
ได้ช าระเงินค่าภาษี  
 บทก าหนดโทษ  
   1.ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็น
เท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
   2.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 
บาท  
   3.ผู้ใดไม่ปฏิบัติดังนี้ คือ ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืน  และมีพ้ืนที่เกิน 2 ตาราง
เมตรต้องมีชื่อและที่อยู่เจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ต้องระวางโทษปรับวันละ 
100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระท าความผิด  
   4.ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย คือ ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน30 วันนับแต่วันรับโอน หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้าย (ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษี
ป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 
10,000 บาท  
   5.ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่ให้เข้าไปในสถานที่ประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย หรือบริเวณที่ต่อเนื่องกับสถานที่ดังกล่าว หรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบว่าผู้
มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้ปฏิบัติการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งออก
ค าสั่งเป็นหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบ  
ภายในก าหนดเวลาอันสมควร  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
 

 



 

/ขั้นตอนการ.... 
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เจ้าของป้ายหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

พร้อมหลักฐาน  ภายในเดือนมีนาคม  

พนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบและตรวจสอบแบบ
รายการเกี่ยวกับป้าย  พร้อมประเมินค่าภาษี 

 
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมิน (ภ.ป.3) 

 
 

ผู้รับประเมินช าระค่าภาษีภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 

 

 

กรณีผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินสามารถ
อุทธรณ์การประเมินภาษีได้ภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 

 

 
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

 

 

ขั้นตอนการยื่นแบบและช าระ 

ภาษปี้าย 



 

/แผนการ...                                                                
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แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 

วัน เดือน ปี  วิธีการด าเนินการ  เป้าหมาย 
ตุลาคม 2561 
 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 
 
 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 
 
มกราคม – มีนาคม 2562 
เมษายน 2562 
พฤษภาคม 2562 
มิถุนายน 2562 
กรกฎาคม 2562 
สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 

-ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  
-ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  
-ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
-ออกพ้ืนที่ส ารวจโรงเรือนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี 
-จัดท าหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
-รับแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปี 
/ ก าหนดค่าภาษี 
-ออกหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
-รับช าระภาษี  (ช าระภาษีในทันทีหรือช าระในก าหนดเวลา) / เงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด 
-ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
-มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างช าระภาษีครั้งที่ 1/รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด 
-มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างช าระภาษีครั้งที่ 2/รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด 
-มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างช าระภาษีครั้งที่ 3/รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด 
-ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
-รายงานผลการจัดเก็บภาษี 
 

รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 4 
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Gantt Chart) ประจ าปี  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร่ 

ล าดับ
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 ส ารวจและคัดลอกบัญชผีู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ /จัดเตรียม

แบบพิมพ์ตา่งๆ 
            

2 ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี             

3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษใีห้ทราบล่วงหนา้              

4 รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง             

5 ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน(ภ.ร.ด.8)/รับช าระภาษ ี            

6 รับช าระภาษี (ภายใน 30 วันนบัแต่วันถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งผลการประเมิน)            

7 ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด (2 คร้ัง)            

8 ส ารวจบัญชีผู้คา้งช าระภาษีปปีจัจุบัน             

9 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงนิเพิ่ม)         

10 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดช าระภาษี            

11 ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอ้ยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปงีบประมาณ 2561               

12 รายงานปิดงบประจ าปี / รายผลงานผู้ค้างช าระภาษี              
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แผนการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ประจ าป ี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 

วัน เดือน ปี  วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
 
 
 
มกราคม 2562 
 
มกราคม – มีนาคม 2562 
 
 
 
มกราคม – เมษายน   2562 
 
 
 
พฤษภาคม 2562 
มิถุนายน 2562 
กรกฎาคม 2562 
สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินภาษีบ ารุงท้องที่และเจ้าพนักงานส ารวจท าการส ารวจจ านวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการท าประโยชน์ 
- ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 

- รับแบบแสดงรายการที่ดิน  และตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลาง  
  ของที่ดิน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
- ประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
- รับช าระภาษี (ภายในเวลาที่ก าหนด)  
- ในกรณีเจ้าของที่ดินไม่พอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่แจ้งผลการประเมิน 
- รับเรื่องอุทธรณ์/แจ้งผลการอุทธรณ์ (กรณีอุทธรณ์) 
- แจ้งประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ ตาม มาตรา 33 
- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด / มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ค้างช าระภาษีครั้งที่ 1 
- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด / มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ค้างช าระภาษีครั้งที่ 2 
- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด / มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ค้างช าระภาษีครั้งที่ 3 
 
- ออกตรวจสอบไปพบผู้ค้างช าระภาษีเพ่ือติดตามเร่งรัดการช าระภาษี 
 
- รายงานผลการจัดเก็บ 

 
 
 
 
 

รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 4 
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ (Gantt Chart) ประจ าปี  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 

ล าดับ
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 คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปงีบประมาณ / 
ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

 
           

2 ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี             

3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษใีห้ทราบล่วงหนา้              

4 รับยื่นแบบและช าระคา่ภาษี (ช าระภายระยะเวลาที่ก าหนด)              

5 แจ้งประเมินภาษ ี            

6 ส ารวจบัญชีผู้คา้งช าระภาษีปปีจัจุบันและปีคา้ง              

7 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงนิเพิ่ม)          

8 มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ทีย่ังไม่ช าระภาษี  (3 คร้ัง)            

9 ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดช าระภาษ ี             

10 ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอ้ยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปงีบประมาณ 2561             

11 รายงานผลการจัดเก็บ              

 
 
 



 

-37- 
 

แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 

วัน เดือน ปี วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2561 
 
 
ธันวาคม 2561 
มกราคม–เมษายน  2562 
 
พฤษภาคม 2562 
 
มิถุนายน  2562 
กรกฎาคม  2562 
สิงหาคม  2562 
กันยายน  2562 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ภ.ป.3 
- รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันทีหรือช าระในก าหนดเวลา) 
- ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 1 (รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด) 
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 2 (รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด) 
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 3 (รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด) 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี เพ่ือติดตามเร่งรัดช าระภาษี 
-รายผลงานผู้ค้างช าระภาษี 

 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ  
4 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

-38- 
 

ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย (Gantt Chart)  ประจ าปี  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 

ล าดับ
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 ส ารวจและคัดลอกบัญชผีู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ / 
ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 

            

2 ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี             

3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษใีห้ทราบล่วงหนา้เพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1              

4 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบยีนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง            

5 ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับช าระภาษี           

6 รับช าระคา่ภาษี (ภายใน 15 วนันับแตว่ันทีไ่ด้รับแจ้งผลการประเมิน)           

7 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงนิเพิ่ม)          

8 ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด (2 คร้ัง)            

9 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดช าระภาษี            

10 ส ารวจบัญชีผู้คา้งช าระภาษีปปีจัจุบัน              

11 รายงานผลการจัดเก็บ              
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ตารางแผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจ าปี  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 

 
 

/ภาคผนวก... 

ล าดับที่ เดือน วัน เวลา และสถานที่การให้บริการจัดเก็บรายได้ 

1. ตุลาคม 2561 เตรียมส ารวจผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ / จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์  รายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ  และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี   ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า  เพ่ือให้ทราบถึงการเสียภาษีประจ าปี 2562 

 
2. พฤศจิกายน 2561 

3. ธันวาคม 2561 
4. มกราคม 2562 รับช าระภาษทีีอ่บต.ไผ่โทน และออกรับช าระนอกสถานที่ 
5. กุมภาพันธ์ 2562 รับช าระภาษทีีอ่บต.ไผ่โทน และออกรับช าระนอกสถานที่ 
6. มีนาคม 2562 รับช าระภาษทีีอ่บต.ไผ่โทน และออกรับช าระนอกสถานที่ 
7. เมษายน 2562 รับช าระภาษทีีอ่บต.ไผ่โทน และออกรับช าระนอกสถานที่ 
8. พฤษภาคม 2562 รับช าระภาษีทีอ่บต.ไผ่โทน/ ออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ค้างช าระภาษีครั้งที่ 1 / และออกรับช าระนอกสถานที่ 
9. มิถุนายน 2562 รับช าระภาษีทีอ่บต.ไผ่โทน / ออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ค้างช าระภาษีครั้งที่ 2 / และออกรับช าระนอกสถานที่ 

10. กรกฎาคม 2562 รับช าระภาษีที่อบต.ไผ่โทน / ออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ค้างช าระภาษีครั้งที่ 3 / และออกรับช าระนอกสถานที่ 
11. สิงหาคม 2562 รับช าระภาษีที่อบต.ไผ่โทน 
12. กันยายน 2562 ส ารวจผู้ค้างช าระภาษี / รายงานผลการจัดเก็บ 
13 ตุลาคม 2562 เตรียมส ารวจผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ / จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์  รายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ  และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษ ี  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า  เพ่ือให้ทราบถึงการเสียภาษีประจ าปีพ.ศ.  2562 
 

14. พฤศจิกายน 2562 
15. ธันวาคม 2562 
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ภาคผนวก 
 

ช่องทางในการให้บริการรับยื่นแบบและรับช าระภาษีและรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
1.ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน   กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได้) 
   เลขที่ 37 หมู่ที่ 2  ต าบลไผ่โทน  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
   โทร. 086-4289922 ตอ่ 108   
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 

02-157-5625 ต่อ 205  
 

    
       
                         
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


