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แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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คานา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน เป็นหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีอานาจหน้าที่และรับผิดชอบใน
การดาเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องครอบคลุมถึงแผนการ
ทางานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภท เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ทันตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พร้อมทั้งนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบ เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการต่อไป

จัดทาโดย
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจาปีงบประมาณ 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การปฏิบัติงานแยกตามห้วงระยะเวลา
- การปฏิบัติงานแยกตามขั้นตอนกิจกรรม
- การปฏิบัติงานแยกตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ความรู้ทั่วไปและคาแนะนาเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
- การปฏิบัติงานแยกตามห้วงระยะเวลา
- การปฏิบัติงานแยกตามขั้นตอนกิจกรรม
- การปฏิบัติงานแยกตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ความรู้ทั่วไปและคาแนะนาเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่
- ขั้นตอนการชาระภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
- การปฏิบัติงานแยกตามห้วงระยะเวลา
- การปฏิบัติงานแยกตามขั้นตอนกิจกรรม
- การปฏิบัติงานแยกตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ความรู้ทั่วไปและคาแนะนาเกี่ยวกับภาษีป้าย
- ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แผนการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย
แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย
ตารางแผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่
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แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2562
กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านการจัดเก็บ
รายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พร้อมทั้งนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน มีนโยบายใน
การดาเนินการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง และเป็นธรรมโดยคานึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการชาระภาษีของประชาชนในเขตพื้นรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน
ดังนั้น เพื่ อให้ การปฏิ บัติงานด้ านการจัดเก็ บภาษี มี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุ ประสงค์ ตามเป้าหมายและเป็ นไปตาม
กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรมแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนางบประมาณไปพัฒนาตาบลบางตะบูนได้มากขึ้น
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึ งพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับ องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ตะบูน
2.4 เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมาย
3.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-3 ของปีงบประมาณ 2561
3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้และพึงพอใจในการให้บริการชาระภาษีมากยิ่งขึ้น
3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

4. วิธีการดาเนินการ
4.1 ขั้นเตรียมการ
- สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดทาคาสั่ง จัดทาประกาศ และออกหนังสือแจ้งเวียน
ให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามกฎระเบียบ โดยตรวจสอบและคัดลอก
รายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีจากงบประมาณ 2561
/3.2 ขั้นดาเนินการ...

-23.2 ขั้นดาเนินการ
- จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการยื่นแบบและชาระภาษี
- ออกพื้นที่สารวจภาษี
- ออกให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ และรับชาระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน
3.3 ขั้นหลังดาเนินการแล้วเสร็จ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2562

5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้
กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

7. งบประมาณ
ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูนสามารถจัดเก็บได้ครบถ้วน
8.2 ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถนาไปจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาตาบล
บางตะบูนให้เจริญยิ่งขึ้น
8.3 ทาให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
8.4 ทาให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.5 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

/ภาษีโรงเรือน.....
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ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แยกปฏิบัตติ ามห้วงระยะเวลา
กันยายน
-คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2561
ตุลาคม-พฤศจิกายน
-ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี
-สารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
ธันวาคม
-ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
มกราคม-กุมภาพันธ์
-รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ),ตรวจสอบความถูกต้อง
-ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับชาระภาษี
มีนาคม-พฤษภาคม
-ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน)
-รับคาร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขที่รับ)/พิจารณาคาร้อง/
แจ้งผลการชี้ขาด
-รับชาระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)
-ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาหนด (2 ครั้ง)
-แจ้งความดาเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาหนด (ส่งให้นิติกร)
ตาม ม.46 หรือ ม.48 (ข)
มิถุนายน-สิงหาคม
-สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบัน
-รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
-มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชาระภาษีภายในกาหนด (3 ครั้ง)
-ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
กันยายน
-มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดาเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.44
-รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
ตุลาคม
-มีคาสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน
แยกปฏิบัตติ ามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1.ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
ในปีงบประมาณ
2.สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
4.จัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินและออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
ข. ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
1.รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง
2.ประเมินค่ารายปีและกาหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการประเมิน
ภาษี (ภ.ร.ด.8)
กรณีปกติ
- รับชาระภาษี (ชาระภาษีในทันที หรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
กรณีพิเศษ

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ธันวาคม
มกราคม-กุมภาพันธ์
มกราคม-เมษายน
มกราคม-พฤษภาคม

-4(1) ชาระเกินเวลาที่กาหนด
(เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
(2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
1.รับคาร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่
2.ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
3.ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
4.รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
5.ปฏิบัติตามคาสั่งศาล (กรณีนาคดีไปสู่ศาล)
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในกาหนดเวลา
- เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกาหนดให้ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2)
ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาเภอ)
เพื่อดาเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ
- รับชาระภาษี
- ประสานกับอาเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ
หมายเหตุ ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก ให้ดาเนินการตามมาตรา 48 (ข)
2.ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วไม่ยอมชาระภาษี
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชาระภาษี
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
- ดาเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ ) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชาระภาษี
แยกปฏิบัตติ ามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้
1.สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
2.ตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า
3.ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
4.รับยื่นแบบ ภ.ร.ด.2
5.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น
6.รับชาระค่าภาษี/ส่งเงินรายได้ประจาวัน
7.ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี

กุมภาพันธ์-กันยายน
มกราคม-พฤษภาคม
กุมภาพันธ์-มิถุนายน
มีนาคม-กรกฎาคม
มีนาคม-กันยายน

กุมภาพันธ์
มีนาคม-พฤษภาคม
เมษายน-กันยายน
มีนาคม-กันยายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
พฤษภาคม-กันยายน
ตุลาคมเป็นต้นไป

-5ผู้อานวยการกองคลัง
1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด.2 และเอกสารประกอบ
2.แจ้งผลการประเมิน ภ.ร.ด.8
3.รับคาร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9
4.ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
5.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี
6.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี
2.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
3.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาหนด
4.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชาระภาษีภายในกาหนด
5.ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้
6.ประสานกับอาเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ
คณะผูบ้ ริหารอบต.
1.พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)
2.ลงมติชี้ขาดตามคาร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ
3.มอบอานาจแจ้งความดาเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาหนด
4.มีคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
นิติกร
1.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาเภอ) เพื่อดาเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2
ภายในกาหนด
2.ประสานกับอาเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ

/ความรู้......
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ความรู้และคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษี โรงเรือ นและที่ ดิน หมายถึ ง ภาษี ที่จัดเก็ บจากโรงเรื อ น หรือ สิ่งปลูก สร้ างอื่ น ๆ กั บที่ ดิน ที่ ใช้ ต่อ เนื่อ งกั บ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ซึ่งตามแนวคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 7 ได้วินิจฉัยความหมายของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องชาระภาษีไว้ว่า
1.ต้องมีลักษณะเข้าอยู่อาศัยได้ เช่น บ้านอยู่อาศัย
2.ต้องใช้เป็นที่ไว้สินค้า เช่น อาคารเก็บสินค้า หรือถังน้ามันที่ก่อสร้างติดกับที่ดิน
3.ใช้เป็นที่ประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
4.เข้าใช้ได้ เช่น ที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ
5.ได้ก่อให้เกิดประโยชน์รายได้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ความหมายของที่ดินต่อเนื่อง หมายถึง ที่ดินที่ใช้ปลูกสร้างโรงเรือนรวมถึงที่ดินที่ใช้ประโยชน์ ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือส่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น
หลักการสาคัญ
1.ต้องมีทรัพย์สิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
นั้น
2.ในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ทากาค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบ
อุตสาหกรรม หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้
3.ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 9 และมาตรา 10
ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี
2.1 พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
2.2 ทรั พ ย์สิน ของรัฐบาลที่ ใช้ ในกิ จการของรัฐบาล หรือ สาธารณะและทรั พ ย์สิน ของการรถไฟ แห่ ง
ประเทศไทยที่ ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง
2.3 ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทากิจการอันมิใช่เพื่อเป็นผลกาไร
ส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
2.4 ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
2.5 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่นอยู่นอกจาก
คนเฝ้าใน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน
2.6 โรงเรือนหรือสิ่งปลู กสร้างของการเคหะแห่งชาติ ที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า
หรื อ ประกอบ การอุ ต สาหกรรม หรื อ ประกอบกิ จ การอื่ น เพื่ อ หารายได้ ป ระกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบั บ
ลง
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเว้นพื้นที่อ่างเก็บน้า เขื่อนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นที่ต่อเนื่อง
การขอลดหย่อนภาษี
การขอลดหย่อ นภาษี การขอยกเว้น การงดเว้น การขอปลดภาษี การขอลดค่าภาษี จะทาได้ดังกรณี
ต่อไปนี้
- ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทาลาย ให้ลดยอดค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นตาม
ส่วนที่ถูกทาลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทาขึ้น แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆนั้นต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งทาขึ้นในระหว่างปีนั้น ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นๆ นั้นได้มีขึ้นและสาเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์คานวณค่ารายปี

-7- ถ้ าเจ้าของโรงเรือนใดติ ดตั้งส่วนควบที่สาคั ญ ที่ มีลักษณะเป็นเครื่อ งจัก รกล เครื่องกระทาหรือเครื่อ ง
กาเนิดสินค้า เพื่อใช้ดาเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินให้ลดค่า
รายปีลงเหลือ หนึ่งในสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น รวมทั้งส่วนควบดังกล่าว แล้วด้วย
- เจ้าของโรงเรือ นหรือ สิ่ง ปลูก สร้า งอย่า งอื่ น ได้ รับ ความเสียหาย เพราะโรงเรื อ นว่า งลงหรื อ ชารุด จึง
จาเป็นต้องซ่อมแซมส่วนสาคัญ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นมีสิทธิขอลดภาษีได้ ทั้งนี้เป็นไปตามดุล ยพินิจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่จะลดค่าภาษีตามส่วนที่เสียหายหรือปลดภาษีทั้งหมดก็ได้
- ถ้าเจ้าของโรงเรือนมีเหตุเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาย่อมได้รับการยกเว้น งดเว้น ปลดภาษี หรือลด
ค่าภาษี แล้วแต่กรณี
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.เจ้าของทรัพย์สิน
2.เจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
เป็นผู้เสียภาษี
กาหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรายการเพื่ อเสียภาษีโรงเรือนและที่ ดิ น (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
ท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ฐานภาษี
ฐานภาษี คื อ ค่ า รายปี ข องทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง หมายถึ ง จ านวนเงิ น ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น นั้ น สมควรให้ เช่ า ได้ ในปี
หนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่าและค่าเช่านั้นเป็นจานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ให้ถือค่าเช่านั้นเป็นค่ารายปี แต่ถ้า
มีกรณีที่สมควรจะให้ พิจารณาได้ว่าค่าเช่านั้นมิใช่จานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือกรณีที่ไม่มีค่าเช่าเนื่องจากเจ้าของ
ทรัพย์สินดาเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุอื่น ๆ ให้พิจารณากาหนดค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับ ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้
เช่าที่มีลักษณะ ขนาด พื้นที่ ทาเลที่ตั้งและบริการสาธารณะซึ่งทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน
อัตราภาษี
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี
การยื่นแบบพิมพ์
ให้ผู้รับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2 ได้ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน โดยกรอกรายการ
ในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน รับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน
ปี กากับไว้ แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน ที่ทรัพย์สิน
นั้นตั้งอยู่ การส่งแบบพิมพ์ จะนาส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ (ให้ถือ
วันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์)
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ
(กรณี โรงเรื อ นรายใหม่ ) ให้ เจ้า ของทรั พ ย์สิน โรงเรือ นหรื อ สิ่ง ปลู ก สร้ างที่ ยังไม่ เคยยื่น แบบเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
นั้น โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ พร้อมสาเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา
ได้แก่
- โฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
- หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร, ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร
- ใบให้เลขหมายประจาบ้าน
- สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน, สาเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนที่พิกัดภาษี

-8- บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี
- หลั ก ฐานการเปิ ด ดาเนิ น กิ จการ เช่ น หนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ยนห้ างหุ้ น ส่ วนบริ ษั ท / ทะเบี ย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ทะเบียนพาณิชย์
- สาเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
- หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20
- ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน
- ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร
- ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
- ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้าประปา / ไฟฟ้า
- สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
- หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี
หมายเหตุ ให้ผู้รับประเมินหรือ เจ้าของโรงเรือนถ่ายสาเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกากับทุกฉบับ
(กรณีโรงเรือนรายเก่า ) ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมการยื่นแบบ ภ.ร.ด.
2
การชาระภาษี
ผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ชาระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่
ได้รับใบแจ้งการประเมิน โดยสามารถชาระภาษีได้ ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หรือชาระโดยการส่งธนาณั ติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการชาระผ่านทางธนาคารก็ได้
การขอผ่อนชาระภาษี
ผู้มีสิทธิขอผ่อนชาระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะขอผ่อนชาระค่าภาษีได้ โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนชาระนั้น จะต้องมีจานวน
เงินค่าภาษีตั้งแต่ เก้าพันบาทขึ้นไป
2. ได้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น
3. ได้แจ้งความจานงขอผ่อนชาระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
เงินเพิ่ม
เงินค่าภาษีค้างชาระให้เพิ่มจานวนดังอัตราต่อไปนี้
1. ถ้าชาระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกาหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
2. ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
3. ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน
ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
4. ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง
ถ้ามิได้มีการชาระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจออกคาสั่ง
เป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชาระค่าภาษีได้
ถ้าค่าภาษีค้างอยู่ และมิได้ชาระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่ โดยเหตุใด ๆ ก็
ตาม เจ้าของเก่าและเจ้าของใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน
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เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่า
ค่าภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิยื่นคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อ คณะกรรมการพิจารณาการ
ประเมินใหม่ โดยกรอกในแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.9) และยื่นแบบดังกล่าว ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตะบูน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว ผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะ
ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และไม่มีสิทธินาคดีสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม่ พิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งคาชี้ขาดไปยังผู้ยื่นคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หาก
ผู้รับประเมินยังไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจในคาชี้ขาดดังกล่าว ย่อมมีสิทธินาคดีสู่ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินไม่
ถูกต้อง และขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินนั้นเสีย แต่ต้องทาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบคาชี้ขาด
การอุทธรณ์ไม่ถือเป็นการทุเลาการบังคับภาษี และระยะเวลาในการชาระภาษียังคงอยู่ 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
ถ้าเกินกาหนดต้องคิดเงินเพิ่ม ซึ่งผู้รับประเมินต้องชาระภาษีก่อนฟ้องทุกกรณี กรณีรัฐวิสาหกิจไม่พอใจคาชี้ขาดเนื่องจาก
จานวนเงินสูงเกินสมควรให้รัฐวิสาหกิจนาเรื่องเสนอ ครม. มติ ครม.ถือเป็นที่สุด
บทกาหนดโทษ
1. ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริงตามความรู้
เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตน
กากับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ การส่งแบบพิมพ์จะนาส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้
ผู้อื่นไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ หากผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความข้างต้น เว้นแต่จะ
เป็นด้วยเหตุสดุ วิสัย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท โดยมีอายุความ 1 ปี
- ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติม
ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อ เรียกร้องไม่นาพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคาถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม (ถ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่มิได้รับคาตอบจากผู้รับ ประเมินภายใน 10 วัน หรือได้รับคาตอบอันไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออก
หมายเรียกผู้รับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่งเห็น สมควรและให้นาพยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้นมาแสดง กับให้มี
อานาจซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการนั้น) ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท โดยมีอายุความ
1 ปี
- ผู้ใด
ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคาเท็จ หรือตอบคาถามด้วยคาอันเป็นเท็จหรือนา
พยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควร
ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่จะ
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควร ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ โดยมีอายุความ 5 ปี
/ขั้นตอน...
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ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

พนักงานเจาหน้าที่รับและตรวจแบบแจ้งรายการเพื่อเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)

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

ผู้รับประเมินชาระค่าภาษีภายใน 30 วัน
นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

พนักงานเจ้าหน้าที่รับชาระภาษีและ
ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)

กรณีไม่พอใจในการประเมินภาษี

ยื่นคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับหนังสือ
แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)

/ภาษีบารุงท้องที่....
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ภาษีบารุงท้องที่
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
แยกปฏิบัตติ ามห้วงระยะเวลา
กันยายน
-คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ภาษีในปีงบประมาณ
ตุลาคม-พฤศจิกายน
-สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
-แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี
-ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
ธันวาคม
-ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
มกราคม
-รับแบบ ภ.บ.ท.5 , ตรวจสอบความถูกต้อง
-แจ้งผลการประเมิน / รับชาระภาษีตามปกติ
มกราคม-มีนาคม
-แจ้งผลการประเมินตามาตรา 33
มกราคม-เมษายน
-รับชำระภาษี
พฤษภาคม-กันยายน
-สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบันและปีค้าง
-รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา (มีเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน)
-มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชาระภาษีภายในกาหนด
-เตือนครั้งที่ 1
-เตือนครั้งที่ 2
-เตือนครั้งที่ 3
-ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
แยกปฏิบัตติ ามขั้นตอนของกิจกรรม
1.ขั้นเตรียมการ
1.1 ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
กันยายน
1.2 สารวจจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ (ภ.บ.ท.5)
ตุลาคม
1.3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
พฤศจิกายน-ธันวาคม
1.4 จัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบล่วงหน้า
ธันวาคม
และมาชาระภาษีตามวันและเวลาที่กาหนด
2.ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
2.1 รับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และตรวจสอบความถูกตอง
มกราคมของปีแรกที่มีการตี
ราคาปานกลางของที่ดิน
2.2 รับชาระภาษี (ชาระภาษีในทันที หรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
มกราคม-เมษายน
รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
พฤษภาคม-กันยายน
มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ชาระภาษีภายกาหนด (ชาระเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน)
เตือนครั้งที่ 1
พฤษภาคม
เตือนครั้งที่ 2
มิถุนายน
เตือนครั้งที่ 3
กรกฏคม
3.ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
สิงหาคม
3.2 รายงานผลการจัดเก็บ
กันยายน

- 12 แยกปฏิบัตติ ามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้
1.สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
2.ตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า
3.รับแบบ ภ.บ.ท. 5
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น
5.รับชาระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจาวัน
ผู้อานวยการกองคลัง
1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.บ.ท. 5 พร้อมรายการและเอกสารประกอบ
2.ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
3.สารวจผู้ไม่มายื่นแบบภายในกาหนด
3.แจ้งผลการประเมินตามแบบ (ลงทะเบียน)
4.ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
6.รับคาร้องอุทธรณ์ และขอลดหย่อนภาษี (ลงทะเบียนรับ)
7.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.บ.ท.5
3.ประเมินค่าภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
4.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภายในกาหนด
5.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชาระภาษีภายในกาหนด
6.ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้
7.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาเภอ) เพื่อดาเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภายในกาหนด
8.ประสานกับอาเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ
คณะผูบ้ ริหาร
1.พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)
2.ลงมติชี้ขาดตามคาร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ
3.มอบอานาจแจ้งความดาเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภายในกาหนด
4.มีคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

- 13 -

ความรู้และคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
ภาษีบารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบารุงท้องที่โดยเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน ให้ไป
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน ภายในเดือนมกราคมของปี
แรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน และทุกๆ 4 ปี จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และประเมินใหม่
กรณี เป็ นเจ้ าของที่ ดิ นรายใหม่ หรื อ มี การเปลี่ ยนแปลงจ านวนที่ ดิ นจะต้ องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วั น
นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
ที่ดินที่ต้องเสียภาษี
ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ พื้นที่ดิน รวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
ที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี
2.1 ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2.2 ที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์
2.3 ที่ ดิ น ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ใช้ ในกิ จการของราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น หรื อ สาธารณะโดยมิ ได้ ห า
ผลประโยชน์
2.4 ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
2.5 ที่ ดิน ที่ ใช้ เฉพาะศาสนกิ จศาสนาใดศาสนาหนึ่ ง ที่ ดิ นที่ เป็ นกรรมสิท ธิ์ข องวัดไม่ ว่าจะใช้ป ระกอบ
ศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
2.6 ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
2.7 ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือที่ใช้เป็นสนามบิน ของรัฐ
2.8 ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว
2.9 ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดย
เจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น
2.10 ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทาการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือ
องค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
2.11 ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทาการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อ
กัน
2.12 ที่ดินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่ง
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเช่น ผู้เช่าที่ดินของรัฐ

/ฐานภาษี...

- 14 ฐานภาษีและอัตราภาษี
ฐานภาษี คือ ราคาปานกลางของที่ดินที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินในปีแรก (เดือนมกราคม) ปกติให้
เสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติ ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา
แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอย่างสูงไม่เกินไร่ละ 5 บาท และที่ดินที่ทิ้งไว้ว่าง
เปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสียเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า
ขั้นตอนการเสียภาษี
การยื่นแบบพิมพ์ : ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตี
ราคาปานกลางที่ดิน มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ในปีนั้นและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน โดยมีขั้นตอนการเสียภาษี ดังต่อไปนี้
กาหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
1. ในปี แ รกที่ มี ก ารตี ร าคาปานกลางของที่ ดิ น ให้ เจ้ า ของที่ ดิ น หรื อ ผู้ แ ทนยื่ น แบบแสดงรายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปี และให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี
2. บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจานวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงไป หรือ
เจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้มีการลดหย่อนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นทาให้อัตรา
ภาษีบารุงท้องที่สาหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินผู้นั้น แจ้งเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดั งกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่มีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ
(กรณี ที่ ดิ น รายใหม่ ) หรื อ ปี ที่ มี ก ารตี ร าคาปานกลาง ให้ เจ้า ของที่ ดิ น ยื่น แบบเสี ย แสดงรายการที่ ดิ น
(ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน กรณี ที่
ได้กรรมสิทธิ์ใหม่หรือ เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินใหม่ โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 พร้อ มสาเนาหลัก ฐานประกอบการ
พิจารณา ได้แก่
- หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน ตามที่กฎหมายกาหนดโฉนดที่ดิน เช่น โฉนด , น.ส.3 , ส.ค.1
ฯลฯ
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี
- หนังสือรับรองสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีปีที่ผ่านมาหรือครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
(กรณีที่ดินรายเก่า) ให้เจ้าของที่ดินซึ่งได้ชาระเงินค่าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี และเพื่อความ
สะดวก รวดเร็วในการติดต่อ โปรดนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้ายมาแสดงด้วย
การขอลดหย่อนภาษี
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่
อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่เกิน 5 ไร่ แต่ จะน้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได้
(การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน ลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 ไร่ ตาม
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน
ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง และใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้ รับการลดหย่อนสาหรับส่วน
ของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น
/ในกรณีที่.....

- 15 ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกันตามเกณฑ์ ที่กาหนด
ไว้ ให้ได้รับการลดหย่อนสาหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่จังหวัดเดียว
ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปีล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือทาการ
เพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจพิจารณายกเว้นหรือลดภาษีบารุง
ท้องที่ให้ได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
บารุงท้องที่ได้เฉพาะที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
เงินเพิ่ม
ให้เจ้าของที่ดินเสียเงินเพิ่ม นอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ในกรณีและอัตราดังนี้
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กาหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจานวนเงิน ที่ต้องเสีย
ภาษีบารุงท้องที่ เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการ
ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบารุงท้องที่
ลดน้อยลง
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีบารุงท้องที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
3. ชี้เขตแจ้งจานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสารวจ โดยทาให้จานวนเงินที่จะต้อง เสียภาษี
บารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของภาษีบารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไม่ชาระภาษี บารุงท้องที่ภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจานวนเงิน ที่ต้อง
เสียภาษีบารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิ่มตาม (1) (2) หรือ (3) มาคานวณเพื่อเสียเงิน
เพิ่มตาม (4) ด้วย
ทั้งนี้ เงินเพิ่ม ให้ถือว่าเป็นภาษีบารุงท้องที่
การชาระภาษี
1. ในปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจแบบและประเมินค่าภาษี ให้เจ้าของที่ดินชาระเงินภายในเดือนเมษายน
กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมให้ชาระภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2. กรณีอื่น ๆ ให้ชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
การขอผ่อนชาระภาษี
ถ้าภาษีบารุงท้องที่ที่ต้องชาระมีจานวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนชาระเป็น 3
งวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกาหนดเวลาชาระภาษี และให้
ชาระงวดที่ 1 ก่อนครบกาหนดเวลาชาระภาษี งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่ 1 งวดที่ 3
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่ 2
การขอคืนเงินค่าภาษี
ในกรณีที่มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคาพิพากษาถึงที่สุดของศาล ให้มีการลดจานวนเงินที่ได้ประเมินไว้ให้แจ้ง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็ว เพื่อมาขอรับเงินคืนโดยยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ใดเสียภาษีบารุง
ท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
ได้เสียภาษี
/การเร่งรัด....

- 16 การเร่งรัดภาษีค้างชาระ
ภาษีบารุงท้องที่จานวนใดที่เจ้าพนักงานประเมิน ได้แจ้งหรือประกาศการประเมินแล้วถ้ามิได้ชาระภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ถือเป็นภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ ซึ่งทรัพย์สินของผู้ค้างชาระ อาจถูกยึด อายัดหรือขายทอดตลาด เพื่อนา
เงินมาชาระภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ
การอุทธรณ์
เจ้าของที่ดินมีได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์อุทธรณ์
ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ภายใน 30
วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามลาดับถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รอคา
วินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคาพิพากษาของศาล ดังนั้น แม้จะยื่นอุทธรณ์เจ้าของที่ดินก็ต้องชาระภาษีบารุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด หากผลการอุทธรณ์จะต้องคืนเงินภาษีบารุงท้องที่ก็ยื่นคาร้องขอรับเงินคืนได้
เพื่อเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจมีหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใด ๆ มาให้
ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดง ผู้อุทธรณ์ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกดังกล่าวหรือไม่ยอมให้ถ้อยคาโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยกอุทธรณ์นั้นเสีย เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประการใด
แล้วให้แจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานประเมิน และผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ยก
อุทธรณ์ด้วยเหตุที่ผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ถ้อยคาโดยไม่มีเหตุอันสมควร
บทกาหนดโทษ
1. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ
หรือนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขต หรือ ไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงาน ซึ่งปฏิบัติการตามคาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้เข้าไปทาการสารวจที่ดินหรือ
สถานที่ที่ เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อ ก าหนดจานวนเนื้อ ที่ ที่ดิน ในการยื่นแบบแสดงรายการที่ ดิน แทนเจ้าของที่ ดิน หรื อ ผู้ใดขั ดขวาง
นายอาเภอ หรือ นายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อเร่งรัดภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ โดยกระทาการเพื่อไม่ให้
นายอาเภอ หรือนายกเทศมนตรีเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ภายหลังจากที่เจ้าของ
ที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของนายอาเภอหรือนายกฯเพื่อมาให้ถ้อยคา หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมา
ตรวจสอบ และในกรณีเจ้าของที่ดิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ทาตามคาสั่งที่ให้ปฏิบัติการเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
เร่งรัดภาษีบารุงท้องที่ค้ างชาระ หรือผู้ใดขัดขวาง เจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่
เกี่ ยวข้ อ ง แก่ ก ารจัดเก็ บ ภาษี บ ารุ งท้ อ งที่ ข องผู้มี หน้ า ที่ เสียภาษี ในเวลากลางวันหรื อ เวลาทาการ เพื่ อ สอบถามบุ ค คล
ตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร เพื่อให้ทราบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ปฏิบัติ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ ผู้ใดขัดขวางกรณีดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
/4.ผู้ใดฝ่าฝืน...

- 17 4. ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งนายอาเภอหรือนายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อเร่งรัดภาษีบารุงท้องที่
ค้างชาระ ซึ่งได้ให้เจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือเจ้าของที่ดิน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการเท่าที่จาเป็น เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบารุงท้องที่หรือผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้า
พนักงานประเมินที่มีหนังสือสั่งให้ผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีบารุงท้องที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคาหรือส่งบัญชีหรือเอกสาร
มาตรวจสอบ หรือผู้อุทธรณ์ หรือบุคคลใดๆ ฝ่าฝืนคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีหนังสือเรียกเพื่อมาให้ ถ้อยคาหรือส่ง
เอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงในการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ใดฝ่าฝืนต่อคาสั่งกรณีดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
5. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้านายอาเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควร
ได้รับโทษถึงจาคุก ให้มีอานาจเปรียบเทียบกาหนดค่าปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่นายอาเภอหรือ
นายกเทศมนตรีกาหนดภายใน 30 วัน คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอม
แล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป

/ขั้นตอน...
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ขั้นตอนการชาระภาษีบารุงท้องที่

เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง
ของที่ดิน

เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบและประเมินค่าภาษี
แจ้งการประเมินให้ผู้รับประเมินทราบภายในเดือน มีนาคม

ชาระค่าภาษีภายในเดือน เมษายนของทุกปีหรือภายใน
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภายหลังเดือน
มีนาคม

กรณีไม่พอใจการประเมินให้ผู้รับประเมินมีสิทธิ์อุทธรณ์
ภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

/ภาษีป้าย...
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ภาษีป้าย
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย
แยกปฏิบัตติ ามห้วงระยะเวลา
กันยายน
-คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2561
ตุลาคม-ธันวาคม
-สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีป้ายให้ประชาชนทราบ
-ออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
มกราคม-มีนาคม
-รับแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ลงทะเบียนรับ)/ตรวจสอบความถูกต้อง
-ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) /รับชาระภาษี
มกราคม-พฤษภาคม
-รับชาระค่าภาษี (ชาระในวันยื่นแบบหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
-รับคาร้องอุทธรณ์ (ลงทะเบียนเลขที่รับ)/พิจารณาคาร้อง/แจ้งผลการชี้ขาด
-รับชาระภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)
-ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนด (2 ครั้ง)
-แจ้งความดาเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนด (ส่งให้นิติกร)
เมษายน-กันยายน
-สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบัน
-รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนด (มีเงินเพิ่ม)
-มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่มาชาระภาษีภายในกาหนด (3 ครั้ง)
-ออกตรวจสอบ ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
แยกปฏิบัตติ ามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1.ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
2.สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
4.จัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ (ภ.ป.1)
ข. ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
1.กรณีป้ายก่อนเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)
2.กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)
3.การชาระค่าภาษี
กรณีปกติ
- รับชาระภาษี (ชาระในวันที่ยื่นแบบหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา
กรณีพิเศษ
(1) ชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลประเมิน
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ธันวาคม
มกราคม-มีนาคม
มกราคม-เมษายน
เมษายน-ธันวาคม
เมษายน-ธันวาคม

มกราคม-พฤษภาคม

- 20 (2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
1. รับคาร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4)
2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)
4. รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
5. ปฏิบัติตามคาสั่งศาล (กรณีนาคดีไปสู่ศาล)
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในกาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ
(เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกาหนดให้ยื่นแบบ)
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกาหนดเวลา
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาเภอ)
เพื่อดาเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ
- รับชาระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา 25
2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมชาระภาษีภายในกาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชาระภาษี
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
- ดาเนินการบังคบจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชาระภาษี

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
กุมภาพันธ์-มิถุนายน
มีนาคม-กรกฎาคม
มีนาคม-กันยายน

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
เมษายน-กรกฎาคม
เมษายน-กันยายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
พฤษภาคม-กันยายน
ตุลาคม เป็นต้นไป

แยกปฏิบัติงานตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้
1.สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
2.ตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า
3.รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียน)
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น
5.รับชาระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจาวัน
ผู้อานวยการกองคลัง
1.ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ป.1 และความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และเอกสารประกอบ
3.รับคาร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ป.4
4.สารวจผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนดเวลา
5.แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3
6.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี
7.ประสานกับอาเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ
8.ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชาระภาษี

- 21 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน
1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ป.1
3.ประเมินค่าภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
4.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนด
5.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชาระภาษีภายในกาหนด
6.ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้
7.แจ้ง ความต่ อ พนั ก งานสอบสวนฝ่ ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่ อ ดาเนิ น คดี ต่อ ผู้ไม่ ม ายื่ นแบบ ภ.ป.1 ภายใน
กาหนดเวลา
8.ประสานกับอาเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ
คณะผู้บริหาร
1.พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ภาษี
2.ลงมติชี้ขาดตามคาร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ (ภ.ป.5)
3.มอบอานาจแจ้งความดาเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนดเวลา
4.มีคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

/ความรู้....
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ความรู้และคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย
ป้าย หมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ป้ายที่ต้องเสียภาษี
ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบ
กิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี
(1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
(2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า
(3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
(4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
(5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่
รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่ อหารายได้ และแต่ ละป้ายมีพื้ นที่ ไม่ เกิ น 3 ตารางเมตรที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่ รวมถึงป้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
(6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน
(7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วย
การ นั้น ๆ และหน่วยงานที่นารายได้ส่งรัฐ
(8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์
และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(9) ป้า ยของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงเรียนเอกชนหรือ สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นั้น
(10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
(11) ป้ายของวัดหรือผู้ดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
(12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
(13) ป้ า ยตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง (ปั จ จุ บั น มี ฉ บั บ ที่ 2) กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2535)
ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย สาหรับ
(ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ข) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
(ค) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพื้นที่ไม่เกินห้าร้อย
ตารางเซนติเมตร
/สรุปหลักเกณฑ์...

- 23 สรุปหลักเกณฑ์ป้ายที่ต้องเสียภาษี
1.ต้องเป็นป้ายดังต่อไปนี้
1.1 ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย
-ใช้ในการประกอบการค้า
-ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้
1.2 ป้ายโฆษณา
-โฆษณาการค้า
-กิจการอื่นเพื่อหารายได้
2.แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วย
วิธีอื่น
3.ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
1.เจ้าของป้าย หมายถึ ง เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้จัดทาป้ายมาเพื่ อแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ ใช้ในการประกอบ
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นของตนเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าของตนหรือโฆษณากิจการอื่นของตนเพื่อหารายได้
2.กรณีที่หาเจ้าของป้ายไม่ได้
ลาดับที่ 1 ผู้ครอบครองป้าย
ลาดับที่ 2 หาตัวผู้ครอบครองไม่ได้ กรณีถ้าป้ายติดตั้งบนอาคารให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
กรณีถ้าป้ายติดตั้งบนที่ดินของผู้อื่นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ป้ายติดตั้งอยู่
มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลาดับ
กาหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ให้ เ จ้ า ของป้ า ยซึ่ ง จะต้ อ งเสี ย ภาษี ป้ า ย ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ป้ า ยตามแบบและวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่
เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวด
ละ 3 เดือ นของปี โดยเริ่ม เสียภาษี ป้ายตั้ งแต่ งวดที่ ติดตั้ งป้ายจนถึ งงวดสุดท้ ายของปี ทั้ งนี้เป็นไปตามอัตราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตรต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้าย
เป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ข้อความดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีป้าย ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ใน
กฎกระทรวง ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทน หรือผู้แทนในประเทศ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ าย แทนเจ้า ของป้ าย ถ้ าเจ้า ของป้ า ยตาย เป็ น ผู้ไม่ อ ยู่ เป็ น คนสาบสูญ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ เป็ น คนเสมื อ นไร้
ความสามารถให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้
พิทักษ์แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย เจ้าของป้ายผู้ใด
1. ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให้เสียเป็นรายงวด
2. ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพื้นที่ ข้อความ ภาพและเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิม
ที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว ป้ายชารุดไม่ต้องชาระเฉพาะปีที่ติดตั้ง
/3.เปลี่ยนแปลง....

- 24 3. เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้วอัน
เป็น เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่ม ป้ายที่เพิ่มข้อความชาระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนที่เพิ่มป้ายที่ลดขนาดไม่ต้องคืน เงิน
ภาษีในส่วนที่ลด ถ้าเปลี่ยน ขนาดต้องชาระใหม่ ให้เจ้าของป้ายตาม 1. , 2. หรือ 3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือ
เครื่องหมายป้ายเดิมแล้วแต่กรณี
ฐานภาษีและอัตราภาษี
ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได้ การ
คานวณพื้นที่ป้าย ให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขตกาหนดได้ ให้
ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสาหรับกาหนดส่วนที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วคานวณเป็น
ตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึ่ง ให้นับเป็น 500 ตารางเซนติเมตร ถ้าต่ากว่าปัดทิ้ง ประกอบกับ
ประเภทของป้าย คานวณเป็นค่าภาษีป้าย ที่ต้องชาระ โดยกาหนดอัตราภาษีป้ายดังนี้
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา
20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
(3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
(4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว อัน
เป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(5) ป้ายทุกประเภท เมื่อคานวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ากว่าป้ายละ 200 บาทให้
เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
(6) กรณีป้ายที่ติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม
คิดภาษี 100%
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน
คิดภาษี 75%
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน คิดภาษี 50%
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม
คิดภาษี 25%
ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ที่สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตะบูน กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของตนพร้อมวัน เดือน ปี
ส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ป้ายนั้นได้ติดตั้งหรือแสดงไว้ ทั้งนี้จะนาส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทน หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สานักงานที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่

/เอกสาร....

- 25 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ
(กรณีป้ายใหม่) ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมสาเนาหลักฐานและลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่
- ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทาป้าย
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจาตัวผู้เสียภาษี
- กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท, ทะเบียนพาณิชย์
และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
- หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา
(กรณีป้ายเก่า) ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสีย
ภาษีครั้งสุดท้าย
กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกับการยื่นแบบ
ภ.ป. 1
การชาระภาษีป้าย
ผู้รับประเมินได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป.3) ให้ชาระค่าภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน โดยชาระภาษีได้ ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน การชาระภาษี
ป้ายจะกระทาโดยส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายได้ การชาระภาษีป้ายโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้ถือว่าวันที่ได้ทาการส่งดังกล่าวเป็นวันชาระภาษีป้าย
การขอผ่อนชาระภาษี
ถ้าภาษีป้ายที่ต้องชาระมีจานวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนชาระเป็น 3
งวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกาหนดเวลาชาระภาษี และ
ให้ชาระงวดที่ 1 ก่อนครบกาหนดเวลาชาระภาษี งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่ 1 และงวดที่
3 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่ 2
เงินเพิ่ม
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย เสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังนี้
(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจานวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละ
เว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้อง
ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
(3) ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษี
ป้ายเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคานวณเป็นเงินเพิ่ม

/การอุทธรณ์....

- 26 การอุทธรณ์
เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ
อุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกไม่ยอมให้ถ้อยคา หรือไม่ยอม
ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจยก
อุทธรณ์นั้นเสียได้ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จและแจ้งคาวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์
หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคาวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น โดย
ฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณี ที่เป็นการยกอุทธรณ์ ดังได้กล่าว
ข้างต้น อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นว่าให้รอคา
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือคาพิพากษาของศาลเสียก่อน
การขอคืนเงินค่าภาษี
ในกรณีที่มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้มีการลดจานวนเงินที่ได้ประเมินไว้ให้แจ้ง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้ชาระเงินค่าภาษี
บทกาหนดโทษ
1.ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จหรือ
นาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปีหรือ
ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
3.ผู้ใดไม่ปฏิบัติดังนี้ คือ ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตรต้องมี
ชื่อและที่อยู่เจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุ มขวาด้านล่างของป้าย ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียง
รายวันตลอดระยะเวลาที่กระทาความผิด
4.ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย คือ ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน30 วัน
นับแต่วันรับโอน หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้าย (ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยใน
สถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
5.ผู้ใดขั ด ขวางการปฏิ บั ติก ารของพนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ โดยไม่ ให้ เข้ าไปในสถานที่ ป ระกอบการค้ า หรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย หรือบริเวณที่ต่อเนื่องกับสถานที่ดังกล่าว หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ป้ายได้ปฏิบัติการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกผู้มี
หน้าที่เสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีป้า ยมาตรวจสอบ ภายในกาหนดเวลาอันสมควร
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

/ขั้นตอนการ....
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ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
พร้อมหลักฐาน ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี

พนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบและตรวจแบบรายการ
เกี่ยวกับป้าย พร้อมประเมินค่าภาษี

พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมิน (ภ.ป.3)

ผู้รับประเมินชาระค่าภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน

กรณีผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินสามารถ
อุทธรณ์การประเมินภาษีได้ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

28

แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วัน เดือน ปี
ตุลาคม 2561

วิธีการดาเนินการ
-ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
-สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
พฤศจิกายน – ธันวาคม
-ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2561
-ออกพื้นที่สารวจโรงเรือนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี
-จัดทาหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า
-รับแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปี /
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 กาหนดค่าภาษี
-ออกหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
-รับชาระภาษี (ชาระภาษีในทันทีหรือชาระในกาหนดเวลา) / เงินเพิ่มหลังพ้นกาหนด
มกราคม – มีนาคม 2562
-สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบัน
เมษายน 2562
-มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชาระภาษีครั้งที่ 1/รับชาระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกาหนด
พฤษภาคม 2562
-มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชาระภาษีครั้งที่ 2/รับชาระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกาหนด
มิถุนายน 2562
-มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างชาระภาษีครั้งที่ 3/รับชาระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกาหนด
กรกฎาคม 2562
-ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
สิงหาคม 2562
-รายงานผลการจัดเก็บภาษี
กันยายน 2562

เป้าหมาย

รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 - 3

29

ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Gantt Chart) ประจาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับ
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่
1 สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยูใ่ นเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ /จัดเตรียมแบบ
พิมพ์ต่างๆ
2 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
4

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

5

ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน(ภ.ร.ด.8)/รับชาระภาษี

6

รับชาระภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

7

ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผไู้ ม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกาหนด (2 ครั้ง)

8

สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบัน

9

รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)

10

ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชาระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดชาระภาษี

11

ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 2562

12

รายงานปิดงบประจาปี / รายผลงานผู้ค้างชาระภาษี

ต.ค

พ.ย.

ธ.ค

ม.ค.

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย

ก.ค

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

30

แผนการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ประจาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วัน เดือน ปี
ตุลาคม - ธันวาคม 2561

วิธกี ารดาเนินการ
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
- สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
- แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินภาษีบารุงท้องที่และเจ้าพนักงานสารวจทาการสารวจจานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทาประโยชน์
- ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
มกราคม – มีนาคม 2562
- รับแบบแสดงรายการที่ดิน และตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง
ของที่ดิน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอต่อเจ้าพนักงานประเมิน
- ประเมินค่าภาษีบารุงท้องที่
มกราคม – เมษายน 2562 - รับชาระภาษี (ภายในเวลาที่กาหนด) / ออกรับชาระภาษีนอกสถานที่
- ในกรณีเจ้าของที่ดินไม่พอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่แจ้งผลการประเมิน
- รับเรื่องอุทธรณ์/แจ้งผลการอุทธรณ์ (กรณีอุทธรณ์)
- แจ้งประเมินภาษีบารุงท้องที่ ตาม มาตรา 33
พฤษภาคม 2562
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกาหนด / มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ค้างชาระภาษีครั้งที่ 1
มิถุนายน 2562
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกาหนด / มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ค้างชาระภาษีครั้งที่ 2
กรกฎาคม 2562
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกาหนด / มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ค้างชาระภาษีครั้งที่ 3
สิงหาคม 2588
- ออกตรวจสอบไปพบผู้ค้างชาระภาษีเพื่อติดตามเร่งรัดการชาระภาษี
กันยายน 2562
- รายงานผลการจัดเก็บ

เป้าหมาย

รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2– 3
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ (Gantt Chart) ประจาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับ
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่
1 คัดลอกบัญชีผู้ทอี่ ยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ /
สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
2 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
4

รับยื่นแบบและชาระค่าภาษี (ชาระภายระยะเวลาที่กาหนด)

5

แจ้งประเมินภาษี

6

สารวจบัญชีผคู้ ้างชาระภาษีปีปัจจุบันและปีค้าง

7

รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)

8

มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชาระภาษี (3 ครั้ง)

9

ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชาระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดชาระภาษี

10

ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 2562

11

รายงานผลการจัดเก็บ

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค

หมาย
ส.ค. ก.ย เหตุ
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แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วัน เดือน ปี
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม–เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562

วิธีการดาเนินการ
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
- สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
- จัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและกาหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ภ.ป.3
- รับชาระภาษี (ชาระภาษีในทันทีหรือชาระในกาหนดเวลา)
- สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบัน
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชาระภาษีครั้งที่ 1 (รับชาระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกาหนด)
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชาระภาษีครั้งที่ 2 (รับชาระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกาหนด)
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชาระภาษีครั้งที่ 3 (รับชาระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นกาหนด)
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชาระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดชาระภาษี
-รายผลงานผู้ค้างชาระภาษี

เป้าหมาย

รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
2–3
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย (Gantt Chart) ประจาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับ
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่
1 สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ /
สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
2 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
3

ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1

4

รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง

5

ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับชาระภาษี

6

รับชาระค่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

7

รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)

8

ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผไู้ ม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนด (2 ครั้ง)

9

ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชาระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดชาระภาษี

10

สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบัน

11

รายงานผลการจัดเก็บ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

หมาย
ก.ย. เหตุ
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ตารางแผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจาปี 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับที่

เดือน

1.

ตุลาคม 2561

2.

พฤศจิกายน 2561

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
15
15

ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562

วัน เวลา และสถานที่การให้บริการจัดเก็บรายได้
เตรียมสารวจผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ / จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ รายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทราบถึงการเสียภาษีประจาปี 2562
รับชาระภาษีที่อบต.บางตะบูน
รับชาระภาษีที่อบต.บางตะบูนและออกบริการรับชาระนอกสถานที่
รับชาระภาษีที่อบต.บางตะบูนและออกบริการรับชาระนอกสถานที่
รับชาระภาษีที่อบต.บางตะบูนและออกบริการรับชาระนอกสถานที่
รับชาระภาษีที่อบต.บางตะบูน / ออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ค้างชาระภาษีครั้งที่ 1
รับชาระภาษีที่อบต.บางตะบูน / ออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ค้างชาระภาษีครั้งที่ 2
รับชาระภาษีที่อบต.บางตะบูน / ออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ค้างชาระภาษีครั้งที่ 3
รับชาระภาษีที่อบต.บางตะบูนและออกไปพบผู้ค้างชาระภาษี
สารวจผู้ค้างชาระภาษี / รายงานผลการจัดเก็บ
เตรียมสารวจผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ / จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ รายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทราบถึงการเสียภาษีประจาปี 2562
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(ลงชื่อ)..................................................ผูจ้ ัดทา/เสนอแผน
(นางสาวณภัสนันท์ ตั้งถาวร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ) ..............................................ผู้ตรวจสอบแผน
(นางสาวพัชชวีร์ ทองคา)
ผู้อานวยการกองคลัง
(ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบแผน
(นายแก้วอลงกรณ์ สามนคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน

(ลงชื่อ)..............................................ผูอ้ นุมัตแิ ผน
(นายจาลอง เจิมจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะบูน

