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ค าน า 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน    เป็นหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ท่ีต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ารุงท้องท่ี  
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ   ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องครอบคลุมถึง
แผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
  
  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภท  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  ทันตามระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด  กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได้)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2560   ขึ้น   เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2543  และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องท่ี พ.ศ. 2508 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พร้อม
ท้ังน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

 
 
 
 

      จัดท าโดย 
งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
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แผนพฒันาประสทิธิภาพการจดัเกบ็รายได้ ประจ าปีงบประมาณ  2560 
กองคลัง  (งานจดัเกบ็รายได้) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางตะบนู  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุร ี
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 3431 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2552 เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติ
ภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 
2510  พร้อมท้ังน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการและคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  มีนโยบายในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ให้ท่ัวถึงและเป็นธรรมโดย
ค านึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี  โดยมิ
ให้เกิดผลกระทบในการช าระภาษีของประชาชนในเขตพื้นรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเป็นไป
ตามกฎหมายและหนังสือส่ังการต่างๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขึ้น   
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณไปพัฒนาต าบลบางตะบูนได้มากขึ้น 
 2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนมีรายได้เพิ่มข้ึน   
 2.3 เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูน 
 2.4 เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
3. เป้าหมาย 
 3.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-3 ของปีงบประมาณ 
2559 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้และพึงพอใจในการให้บริการช าระภาษีมากยิ่งขึ้น 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 

  - ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าค าส่ัง จัดท าประกาศ และออกหนังสือ
แจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎระเบียบ  โดย
ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีจากงบประมาณ 2559 
 

               /3.2 ขั้นด าเนินการ... 
 



 

 

3.2 ข้ันด าเนินการ 
- จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจ้งให้ผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
  - ออกพื้นท่ีส ารวจภาษี 
  - ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานท่ี  และรับช าระภาษีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

3.3 ขั้นหลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 

2560 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ต้ังแต่เดือน ตุลาคม  2559 –  กันยายน 2560 
 
6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
 กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได้)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
7. งบประมาณ 
 ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2560 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนสามารถจัดเก็บได้ครบถ้วน 
 8.2 ท าใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนมีรายได้เพิ่มข้ึน  สามารถน าไปจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
ต าบลบางตะบูนให้เจริญยิ่งขึ้น 
 8.3 ท าใหป้ระชาชนได้รับความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
 8.4 ท าใหก้ารปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 8.5 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง  และเป็นธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ภาษีโรงเรือน..... 
 
 



 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
กันยายน   -คัดลอกบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2559 
ตุลาคม-พฤศจิกายน  -ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
    -ส ารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
ธันวาคม   -ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม-กุมภาพันธ ์  -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/ 
     แจ้งผลการช้ีขาด 
    -รับช าระค่าภาษี (ภายใน  30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
    -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 (มีเงินเพิ่ม) 
    -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด (3 ครั้ง) 
    -ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
กันยายน   -มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.44 
    -รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
ตุลาคม   -มีค าส่ังยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 

  1.ตรวจสอบและคัดเลือกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี    กันยายน 
      ในปีงบประมาณ 
  2.ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ    ตุลาคม 
  3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์
  4.จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ  ธันวาคม 
      ทรัพย์สินและออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

ข. ข้ันด าเนินการจัดเก็บ 
   1.รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง  มกราคม-กุมภาพันธ ์
   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 นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน)       
            - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    กุมภาพันธ-์กันยายน 
       (2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
            1.รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่    มกราคม-พฤษภาคม 
            2.ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี    กุมภาพันธ-์มิถุนายน 
            3.ช้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ    มีนาคม-กรกฎาคม 
            4.รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    มีนาคม-กันยายน 
            5.ปฏิบัติตามค าส่ังศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 
ค. ข้ันประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
    1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในก าหนดเวลา 
       - เมื่อใกล้จะส้ินสุดเวลาท่ีประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2)   กุมภาพันธ ์
          ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ยื่นแบบ 
       - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)    มีนาคม-พฤษภาคม 
          เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
       - รับช าระภาษี    เมษายน-กันยายน 
       - ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ    มีนาคม-กันยายน 
หมายเหตุ  ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก  ให้ด าเนินการตามมาตรา 48 (ข) 
 
     2.ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วไม่ยอมช าระภาษี 
        - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ช าระภาษี 
   ครั้งท่ี 1    พฤษภาคม 
 ครั้งท่ี 2    มิถุนายน 
 ครั้งท่ี 3    กรกฎาคม 
         - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    พฤษภาคม-กันยายน 
         - ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด   ตุลาคมเป็นต้นไป 
           ทรัพย์สิน)  กรณีหลีกเล่ียงไม่ยอมช าระภาษี 
 
แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้   ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

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.แจ้งผลการช้ีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
6.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
          1.ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
          2.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
          3.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด 
          4.ออกหนังสือเตือนผู้ท่ีไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
          5.ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
          6.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
คณะผู้บริหารอบต. 
          1.พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
          2.ลงมติช้ีขาดตามค าร้อง  และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
          3.มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด 
          4.มีค าส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
นิติกร 
          1.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่อด าเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2   
             ภายในก าหนด 
          2.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ความรู้...... 
 
 
 



 

 

ความรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ กับท่ีดินท่ีใช้ต่อเนื่อง
กับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น  ซึ่งตามแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี 7  ได้วินิจฉัยความหมาย
ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีจะต้องช าระภาษีไว้ว่า 
 1.ต้องมีลักษณะเข้าอยู่อาศัยได้  เช่น  บ้านอยู่อาศัย 
 2.ต้องใช้เป็นท่ีไว้สินค้า  เช่น อาคารเก็บสินค้า  หรือถังน้ ามันท่ีก่อสร้างติดกับท่ีดิน 
 3.ใช้เป็นท่ีประกอบอุตสาหกรรม  เช่น  โรงงานอุตสาหกรรม 
 4.เข้าใช้ได้  เช่น  ท่ีจอดรถหรืออาคารจอดรถ 
 5.ได้ก่อให้เกิดประโยชน์รายได้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
 ความหมายของท่ีดินต่อเนื่อง  หมายถึง  ท่ีดินท่ีใช้ปลูกสร้างโรงเรือนรวมถึงท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือส่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น 
 
 หลักการส าคัญ 
 1.ต้องมีทรัพย์สิน  ได้แก่  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นๆ  และท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิง
ปลูกสร้างนั้น 
 2.ในปีท่ีผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า  ใช้เป็นท่ีท ากาค้าขาย  ท่ีไว้สินค้า  ท่ี
ประกอบอุตสาหกรรม  หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ 
 3.ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี  
 2.1  พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน  
 2.2  ทรัพย์สินของรัฐบาลท่ีใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยท่ี ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง  
 2.3  ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระท ากิจการอันมิใช่เพื่อเป็น

ผลก าไรส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา  
 2.4  ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นท่ีอยู่ของสงฆ์  
 2.5  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่นอยู่

นอกจากคนเฝ้าใน โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ  หรือในท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน  
 2.6  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติ ท่ีผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นท่ีเก็บ

สินค้าหรือประกอบ การอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ฉบับ       
ลงวันท่ี  27  มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเว้นพื้นท่ีอ่างเก็บน้ า เข่ือนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นท่ีต่อเนื่อง  
         การขอลดหย่อนภาษี  

การขอลดหย่อนภาษี การขอยกเว้น การงดเว้น การขอปลดภาษี การขอลดค่าภาษี   จะท าได้ดัง
กรณีต่อไปนี้ 

- ถ้าโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ  ถูกรื้อถอนหรือท าลาย ให้ลดยอดค่ารายปีของทรัพย์สิน
นั้นตามส่วนท่ีถูกท าลายตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ท าขึ้น แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ๆนั้นต้องเป็นท่ี
ซึ่งยังใช้ไม่ได้  

- โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งท าขึ้นในระหว่างปีนั้น  ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือส่ิง
ปลูกสร้างอย่างอื่นๆ นั้นได้มีข้ึนและส าเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์ค านวณค่ารายปี  



 

 

- ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดต้ังส่วนควบท่ีส าคัญท่ีมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล  เครื่องกระท าหรือ
เครื่องก าเนิดสินค้า  เพื่อใช้ด าเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเล่ือย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการ
ประเมินให้ลดค่ารายปีลงเหลือ หนึ่งในสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น รวมท้ังส่วนควบดังกล่าว แล้วด้วย  

- เจ้าของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นได้รับความเสียหาย  เพราะโรงเรือนว่างลงหรือช ารุด 
จึงจ าเป็นต้องซ่อมแซมส่วนส าคัญ  เจ้าของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นมีสิทธิขอลดภาษีได้   ท้ังนี้เป็นไปตามดุลย
พินิจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ท่ีจะลดค่าภาษีตามส่วนท่ีเสียหายหรือปลดภาษีท้ังหมดก็ได้  

- ถ้าเจ้าของโรงเรือนมีเหตุเปล่ียนแปลงทรัพย์สินในปีท่ีผ่านมาย่อมได้รับการยกเว้น งดเว้น ปลดภาษี 
หรือลดค่าภาษี แล้วแต่กรณี  

ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
1.เจ้าของทรัพย์สิน 
2.เจ้าของโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง และเจ้าของท่ีดินเป็นคนละเจ้าของ  เจ้าของโรงเรือนหรือส่ิง

ปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี 
 

ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ  
ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ในท้องท่ีซึ่งทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   
ฐานภาษี  

ฐานภาษี  คือ ค่ารายปีของทรัพย์สิน ซึ่งหมายถึง  จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปี
หนึ่ง  ๆ  ในกรณีท่ีทรัพย์สินนั้นให้เช่าและค่าเช่านั้นเป็นจ านวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ให้ถือค่าเช่านั้นเป็นค่าราย
ปี  แต่ถ้ามีกรณีท่ีสมควรจะให้ พิจารณาได้ว่าค่าเช่านั้นมิใช่จ านวนเงินอันสมควรท่ีจะให้เช่าได้ หรือกรณีท่ีไม่มีค่าเช่า
เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินด าเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุอื่น ๆ   ให้พิจารณาก าหนดค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับ      
ค่ารายปีของทรัพย์สินท่ีให้เช่าท่ีมีลักษณะ  ขนาด  พื้นท่ี  ท าเลท่ีต้ังและบริการสาธารณะซึ่งทรัพย์สินนั้นได้รับ
ประโยชน์คล้ายคลึงกัน 

อัตราภาษี  
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  

ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
การยื่นแบบพิมพ์  

ให้ผู้รับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2  ได้ท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  โดยกรอก
รายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน รับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมท้ังลงลายมือ
ช่ือ วันท่ี เดือน ป ีก ากับไว้ แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ี   ณ   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูน   ท่ีทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่  การส่งแบบพิมพ์  จะน าส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทน หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ (ให้ถือวันท่ีส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์)  

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ 

(กรณโีรงเรือนรายใหม่)   ให้เจ้าของทรัพย์สินโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ียังไม่เคยยื่นแบบเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน  ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีท่ีได้มีการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือส่ิง
ปลูกสร้างนั้น  โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.2  ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีในท้องท่ีซึ่งทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ พร้อมส าเนาหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  ได้แก่  

- โฉนดท่ีดินท่ีปลูกสร้างโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น  
- หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาให้ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  
- ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร, ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร  



 

 

- ใบให้เลขหมายประจ าบ้าน  
- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน, ส าเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนท่ีพิกัดภาษี  
- บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  
- หลักฐานการเปิดด าเนินกิจการ   เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท/ ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม /  ทะเบียนพาณิชย์  
- ส าเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
- หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
- ใบอนุญาตต้ังและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน  
- ใบอนุญาตติดต้ังเครื่องจักร  
- ใบอนุญาตของฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล  
- ใบเสร็จค่าติดต้ังมิเตอร์น้ าประปา / ไฟฟ้า  
- สัญญาเช่าโรงเรือนท่ีพิกัดภาษี  
- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  
- หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนท่ีพิกัดภาษี   
หมายเหตุ ให้ผู้รับประเมินหรือเจ้าของโรงเรือนถ่ายส าเนาหลักฐาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว

ข้างต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องก ากับทุกฉบับ  
(กรณีโรงเรือนรายเก่า)  ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างยื่นแบบ 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
วันท่ีได้รับใบแจ้งการประเมิน  โดยสามารถช าระภาษีได้ ณ กองคลัง  งานจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูน  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   หรือช าระโดยการส่งธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คท่ี
ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการช าระผ่านทางธนาคารก็ได้ 

การขอผ่อนช าระภาษี  
ผู้มีสิทธิขอผ่อนช าระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไข  ดังนี้  
1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี จะขอผ่อนช าระค่าภาษีได้  โดยวงเงินค่าภาษีท่ีจะขอผ่อนช าระนั้น  จะต้องมี

จ านวนเงินค่าภาษีต้ังแต่ เก้าพันบาทขึ้นไป  
2. ได้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น  
3. ได้แจ้งความจ านงขอผ่อนช าระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วัน

ถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน  
เงินเพิ่ม  

เงินค่าภาษีค้างช าระให้เพิ่มจ านวนดังอัตราต่อไปนี้  
1.  ถ้าช าระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการ

ประเมิน ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
2.  ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละ  5 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
3.  ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
4.  ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินส่ีเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีค้าง  



 

 

ถ้ามิได้มีการช าระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
ออกค าส่ังเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างช าระค่าภาษีได้  

ถ้าค่าภาษีค้างอยู่  และมิได้ช าระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่ โดยเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม เจ้าของเก่าและเจ้าของใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน  

การอุทธรณ์ภาษี  
เมื่อผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดย

เห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม่ถูกต้อง  ก็มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินใหม่ โดยกรอกในแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.9)  และยื่นแบบดังกล่าว  ณ  กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว 
ผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และไม่มีสิทธิน าคดีสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่ง
อ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม่ พิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งค าช้ีขาดไป
ยังผู้ยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร  หากผู้รับประเมินยังไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจในค าช้ีขาดดังกล่าว ย่อมมีสิทธิน า
คดีสู่ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง และขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินนั้นเสีย  แต่ต้องท าภายใน 
30 วัน  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้งความให้ทราบค าช้ีขาด  การอุทธรณ์ไม่ถือเป็นการทุเลาการบังคับภาษี และ
ระยะเวลาในการช าระภาษียังคงอยู่ 30  วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน  ถ้าเกินก าหนดต้องคิดเงินเพิ่ม  ซึ่งผู้รับ
ประเมินต้องช าระภาษีก่อนฟ้องทุกกรณี  กรณีรัฐวิสาหกิจไม่พอใจค าช้ีขาดเนื่องจากจ านวนเงินสูงเกินสมควรให้
รัฐวิสาหกิจน าเรื่องเสนอ ครม. มติ ครม.ถือเป็นที่สุด 

บทก าหนดโทษ  
1. ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริงตาม

ความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมท้ังลงวันท่ี เดือน ปี  และลง
ลายมือช่ือของตนก ากับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ การส่งแบบพิมพ์จะน าส่ง
ด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีก็ได้ หากผู้ใดละเลย
ไม่แสดงข้อความข้างต้น เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท  โดยมี
อายุความ 1 ปี 

- ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่แจ้งรายการ
เพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อ เรียกร้องไม่น าพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ซักถาม (ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิได้รับค าตอบจากผู้รับประเมินภายใน 10 วัน หรือได้รับค าตอบอันไม่เพียงพอ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกหมายเรียกผู้รับประเมินมา ณ  สถานท่ีซึ่งเห็น  สมควรและให้น าพยานหลักฐานใน
เรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้นมาแสดง กับให้มีอ านาจซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการนั้น) ผู้นั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท โดยมีอายุความ 1 ปี 

- ผู้ใด  
    ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จ

หรือน าพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน
ของตนตามท่ีควร  

    ข)  โดยความเท็จ   โดยเจตนาละเลย   โดยฉ้อโกง   โดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ท้ังส้ินท่ีจะหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามท่ีควร   ผู้นั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  โดยมีอายุความ 5 ปี 

/ขั้นตอน... 
 
 



 

 

 
ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

 
 
 
 
                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     กรณีไม่พอใจในการประเมินภาษี 
 
 

                        ย่ืนค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ 
                          ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือ 
                                                                                                              แจ้งการประเมนิ (ภ.ร.ด. 8) 

/ภาษีบ ารุงท้องท่ี.... 
 

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

 

พนักงานเจาหน้าท่ีรับและตรวจแบบแจ้งรายการเพื่อเสีย 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 

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

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

พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับช าระภาษีและ 
ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.12) 



 

 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
กันยายน   -คัดลอกบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ภาษีในปีงบประมาณ 
ตุลาคม-พฤศจิกายน  -ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
    -แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและพนักงานเก็บภาษ ี
    -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 (มีเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน) 
    -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด   
     -เตือนครั้งท่ี 1 
     -เตือนครั้งท่ี 2 
     -เตือนครั้งท่ี 3 
    -ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
1.ขั้นเตรียมการ 
   1.1 ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  กันยายน 
   1.2 ส ารวจจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ (ภ.บ.ท.5)    ตุลาคม 
   1.3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-ธันวาคม 
   1.4 จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบล่วงหน้า    ธันวาคม 
          และมาช าระภาษีตามวันและเวลาท่ีก าหนด 
2.ขั้นด าเนนิการจัดเก็บ 
   2.1 รับแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) และตรวจสอบความถูกตอง  มกราคมของปีแรกท่ีมีการตี 
     ราคาปานกลางของท่ีดิน 
   2.2 รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  มกราคม-เมษายน 
         รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    พฤษภาคม-กันยายน 
         มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ช าระภาษีภายก าหนด (ช าระเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน) 
          เตือนครั้งท่ี 1    พฤษภาคม 
           เตือนครั้งท่ี 2    มิถุนายน 
           เตือนครั้งท่ี 3    กรกฏคม 
3.ขั้นติดตามและประเมินผล 
   3.1 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี    สิงหาคม 
   3.2 รายงานผลการจัดเก็บ    กันยายน   

 



 

 

 
แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2.ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3.รับแบบ  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.แจ้งผลการช้ีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

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

 คณะผู้บริหาร 
1.พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี  (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2.ลงมติช้ีขาดตามค าร้องและแจ้งผลการช้ีขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3.มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภายในก าหนด 
4.มีค าส่ังยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 



 

 

ความรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษีบ ารงุท้องที่ 
 
 ภาษีบ ารุงท้องที่  หมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจ้าของท่ีดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีโดยเจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตะบูน   ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (แบบ ภ.บ.ท.5)  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน  ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน และทุกๆ 4 ปี จะมีการยื่นแบบแสดงรายการ
ท่ีดิน และประเมินใหม่ 
  กรณีเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหม่ หรือ มีการเปล่ียนแปลงจ านวนท่ีดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้น 
 ที่ดินที่ต้องเสียภาษี 
                   ท่ีดินท่ีต้องเสียภาษี ได้แก่ พื้นท่ีดิน รวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย         
 ที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี 

2.1  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
2.2  ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ

โดยมิได้หาผลประโยชน์  
2.3  ท่ีดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หา

ผลประโยชน์ 
2.4  ท่ีดินท่ีใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
2.5  ท่ีดินท่ีใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้

ประกอบศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือท่ีศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
2.6  ท่ีดินท่ีใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
2.7  ท่ีดินท่ีใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือท่ีใช้เป็นสนามบิน 

ของรัฐ 
2.8  ท่ีดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยู่แล้ว 
2.9  ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจ้าของท่ีดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

โดยเจ้าของท่ีดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในท่ีดินเฉพาะส่วนนั้น 
2.10  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังท่ีท าการขององค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษของ

สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
2.11  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังท่ีท าการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อย

ปฏิบัติต่อกัน 
2.12  ท่ีดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี 
                   ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี คือ เจ้าของท่ีดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเช่น ผู้เช่าท่ีดินของรัฐ 
 
 
 
 

/ฐานภาษี... 
 



 

 

 
 ฐานภาษีและอัตราภาษี  
   ฐานภาษี  คือ ราคาปานกลางของท่ีดินท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินในปีแรก (เดือนมกราคม) 
ปกติให้เสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีท้ายพระราชบัญญัติ  ท่ีดินท่ีใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภท
ไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของท่ีดินประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอย่างสูงไม่เกินไร่
ละ 5 บาท และท่ีดินท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพของท่ีดินให้เสียเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า  
 ขั้นตอนการเสียภาษี 

การยื่นแบบพิมพ์ :  ให้เจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)   ภายในเดือนมกราคมของปีแรก
ท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน   มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีในปีนั้นและยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน(ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้า
พนักงานประเมิน ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  โดยมีข้ันตอนการเสียภาษี ดังต่อไปนี้ 

ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  
1. ในปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  ให้เจ้าของท่ีดินหรือผู้แทนยื่นแบบแสดงรายการ

ท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)  ภายในเดือนมกราคมของปี และให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี 
 2. บุคคลใดเป็นเจ้าของท่ีดินขึ้นใหม่ หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของท่ีดินผู้ใดได้เปล่ียนแปลง

ไป หรือเจ้าของท่ีดินผู้ใดได้เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้มีการลดหย่อนท่ีดินเปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตุอย่าง
อื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับท่ีดินเปล่ียนแปลงไปให้เจ้าของท่ีดินผู้นั้น แจ้งเหตุการณ์เปล่ียนแปลงดังกล่าว
ข้างต้นต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันท่ีมีเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ  

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ    
 (กรณีที่ดินรายใหม่) หรือปีท่ีมีการตีราคาปานกลาง  ให้เจ้าของท่ีดินยื่นแบบเสียแสดงรายการท่ีดิน   

(ภ.บ.ท.5)  ภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน 
กรณี ท่ีได้กรรมสิทธิ์ใหม่หรือเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินใหม่ โดยยื่นแบบ  ภ.บ.ท.5 พร้อมส าเนาหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ได้แก่  

- หลักฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจ้าของท่ีดิน ตามท่ีกฎหมายก าหนดโฉนดท่ีดิน เช่น โฉนด , น.ส.3 , 
ส.ค.1 ฯลฯ  

- ส าเนาทะเบียนบ้าน  
- บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  
- หนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีปีท่ีผ่านมาหรือครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)  
(กรณีที่ดินรายเก่า)    ให้เจ้าของท่ีดินซึ่งได้ช าระเงินค่าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี   และ

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อ โปรดน าใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้ายมาแสดงด้วย 
การขอลดหย่อนภาษี  

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ท่ีดิน
นั้นเป็นท่ีอยู่อาศัยของตน เป็นท่ีเล้ียงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  ให้ลดหย่อนไม่เกิน 5 ไร่  แต่จะ
น้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได้  (การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 ไร่  ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

ท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้าง และใช้ส่ิงปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อน
ส าหรับส่วนของท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น  

 
/ในกรณีท่ี..... 



 

 

ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของท่ีดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกันตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไว้  ให้ได้รับการลดหย่อนส าหรับท่ีดินท่ีอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่จังหวัดเดียว  

ท่ีดินท่ีใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปีล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือ
ท าการเพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยท่ีจะป้องกันได้โดยท่ัวไป  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจพิจารณายกเว้น
หรือลดภาษีบ ารุงท้องท่ีให้ได้ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   

ท่ีดินท่ีใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับยกเว้นไม่ต้อง
เสียภาษีบ ารุงท้องท่ีได้เฉพาะท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

เงินเพิ่ม  
ให้เจ้าของท่ีดินเสียเงินเพิ่ม นอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ในกรณีและอัตราดังนี้  
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของจ านวนเงิน ท่ี

ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของท่ีดินได้ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้ง
ให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี  

2. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกต้อง  ท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี       ลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีบ ารุงท้องท่ีประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของท่ีดินได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการท่ีดินให้ถูกต้องก่อนท่ีเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน  

3. ช้ีเขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ  โดยท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้อง    เสีย
ภาษีบ ารุงท้องท่ีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม  

4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจ านวนเงิน   
ท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ท้ังนี้ไม่ให้น าเงินเพิ่มตาม (1)   (2) หรือ (3)  มาค านวณ
เพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (4) ด้วย 

ท้ังนี้ เงินเพิ่ม ให้ถือว่าเป็นภาษีบ ารุงท้องท่ี  
การช าระภาษี  

1. ในปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)  พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ  พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจแบบและประเมินค่าภาษี  ให้เจ้าของท่ีดินช าระเงินภายในเดือน
เมษายน  

กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมให้ช าระภายใน  30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมิน  

2. กรณีอื่น ๆ ให้ช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
การขอผ่อนช าระภาษี  

ถ้าภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีต้องช าระมีจ านวนต้ังแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีจะขอผ่อนช าระ
เป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อนครบก าหนดเวลา
ช าระภาษี และให้ช าระงวดท่ี 1 ก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี  งวดท่ี 2 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายท่ีต้อง
ช าระงวดท่ี 1  งวดท่ี 3 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายท่ีต้องช าระงวดท่ี 2  

การขอคืนเงินค่าภาษี  
ในกรณีท่ีมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล ให้มีการลดจ านวนเงินท่ีได้ประเมิน

ไว้ให้แจ้งผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบโดยเร็ว เพื่อมาขอรับเงินคืนโดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้ง  ผู้ใดเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสียหรือเสียเกินกว่าท่ีควรต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นค า
ร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีได้เสียภาษี  

/การเร่งรัด... 
. 



 

 

การเร่งรัดภาษีค้างช าระ  
ภาษีบ ารุงท้องท่ีจ านวนใดท่ีเจ้าพนักงานประเมิน ได้แจ้งหรือประกาศการประเมินแล้วถ้ามิได้ช าระ

ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ถือเป็นภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ ซึ่งทรัพย์สินของผู้ค้างช าระ อาจถูกยึด อายัดหรือขาย
ทอดตลาด เพื่อน าเงินมาช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ  

การอุทธรณ์  
เจ้าของท่ีดินมีได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้ว  เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง  มีสิทธิ์

อุทธรณ์ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน  

เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามล าดับถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี   เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล ดังนั้น แม้จะยื่นอุทธรณ์เจ้าของท่ีดินก็ต้องช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด หากผลการอุทธรณ์จะต้องคืนเงินภาษีบ ารุงท้องท่ีก็ยื่นค าร้องขอรับเงินคืนได้ 

เพื่อเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจมีหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใด ๆ 
มาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดง ผู้อุทธรณ์ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกดังกล่าวหรือไม่ยอมให้
ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยกอุทธรณ์นั้นเสีย  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์เป็นประการใดแล้วให้แจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานประเมิน และผู้
อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด ยกอุทธรณ์ด้วยเหตุท่ีผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ถ้อยค า
โดยไม่มีเหตุอันสมควร   

บทก าหนดโทษ  
1.  ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอัน

เป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

2.  ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมช้ีเขต หรือ ไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อท่ีดิน  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

3.  ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงาน ซึ่งปฏิบัติการตามค าส่ังผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีให้เข้าไปท าการส ารวจ
ท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดจ านวนเนื้อท่ีท่ีดิน ในการยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินแทนเจ้าของท่ีดิน หรือ
ผู้ใดขัดขวาง นายอ าเภอ หรือ นายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ีเพื่อเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ โดย
กระท าการเพื่อไม่ให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรีเข้าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องท่ี ภายหลังจากท่ีเจ้าของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของนายอ าเภอหรือนายกฯเพื่อมา
ให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ และในกรณีเจ้าของท่ีดิน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องไม่ท าตามค าส่ังท่ีให้
ปฏิบัติการเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ หรือผู้ใดขัดขวาง เจ้าพนักงานประเมินใน
การปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเข้าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้อง แก่การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี   ใน
เวลากลางวันหรือเวลาท าการ เพื่อสอบถามบุคคล ตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือ
เอกสาร เพื่อให้ทราบว่าผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ ผู้ใดขัดขวางกรณี
ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

 
 

/4.ผู้ใดฝ่าฝืน... 



 

 

4.  ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ีเพื่อเร่งรัดภาษี
บ ารุงท้องท่ีค้างช าระ ซึ่งได้ให้เจ้าของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ 
หรือเจ้าของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการเท่าท่ีจ าเป็น  เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องท่ี
หรือผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานประเมินท่ีมีหนังสือส่ังให้ผู้มีหน้าท่ีท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
มาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  หรือผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใดๆ ฝ่าฝืนค าส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีมีหนังสือเรียกเพื่อมาให้ ถ้อยค าหรือส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงในการพิจารณาอุทธรณ์  ผู้ใดฝ่าฝืนต่อค าส่ัง
กรณีดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

5.   ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้านายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณีเห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก ให้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตาม
จ านวนท่ีนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดภายใน 30 วัน คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด   ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอม
ตามท่ีเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดีต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขั้นตอน... 



 

 

 
ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

/ภาษีป้าย... 
 

เจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) 
ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปาน

กลางของท่ีดิน 
 

เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบและประเมินค่าภาษี 
แจ้งการประเมินให้ผู้รับประเมินทราบภายในเดือน 

มีนาคม 

ช าระค่าภาษีภายในเดือน เมษายนของทุกปีหรือภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินภายหลังเดือน

มีนาคม 

กรณีไม่พอใจการประเมินให้ผู้รับประเมินมีสิทธิ์อุทธรณ์
ภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 



 

 

ภาษีปา้ย 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย 
แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
กันยายน   -คัดลอกบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2559 
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/แจ้งผลการช้ีขาด 
    -รับช าระภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
    -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 (มีเงินเพิ่ม) 
    -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด (3 ครั้ง) 
    -ออกตรวจสอบ ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 

 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 
    1.ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  กันยายน 
    2.ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ    ตุลาคม 
    3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์
    4.จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ (ภ.ป.1)   ธันวาคม 
ข. ข้ันด 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 าระในวันท่ียื่นแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  มกราคม-พฤษภาคม 
       กรณีพิเศษ 

(1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลประเมิน 
- รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
 



 

 

       (2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
            1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4)  กุมภาพันธ-์พฤษภาคม 
            2. ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี    กุมภาพันธ-์มิถุนายน 
            3. ช้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)    มีนาคม-กรกฎาคม 
            4. รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    มีนาคม-กันยายน 
            5. ปฏิบัติตามค าส่ังศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)                                                                                                      
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
    1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในก าหนดเวลา   
        - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ยื่นแบบ    มีนาคม 
           (เมื่อใกล้จะส้ินสุดเวลาท่ีประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ีไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา 
 - ครั้งท่ี 1    เมษายน 

   - ครั้งท่ี 2    พฤษภาคม 
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)    เมษายน-กรกฎาคม 
   เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
 - รับช าระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา 25    เมษายน-กันยายน 

     2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
         - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ช าระภาษี 
 - ครั้งท่ี 1    พฤษภาคม 
 - ครั้งท่ี 2    มิถุนายน 
 - ครั้งท่ี 3    กรกฎาคม 
         - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    พฤษภาคม-กันยายน 
         - ด าเนินการบังคบจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด 
            ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเล่ียงไม่ยอมช าระภาษี    ตุลาคม  เป็นต้นไป  

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.แจ้งผลการช้ีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
7.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 



 

 

       8.ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.ป.1 
3.ประเมินค่าภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในก าหนด 
5.ออกหนังสือเตือนผู้ท่ีไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
6.ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
7.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่อด าเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน
ก าหนดเวลา 
8.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

 คณะผู้บริหาร 
1.พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี  
2.ลงมติช้ีขาดตามค าร้องและแจ้งผลการช้ีขาดให้ผู้ร้องทราบ (ภ.ป.5) 
3.มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1  ภายในก าหนดเวลา 
4.มีค าส่ังยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ความรู้.... 
 
 
 
 



 

 

 
ความรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษีป้าย 

 
 ป้าย  หมายถึง  ป้ายท่ีแสดงช่ือยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ท่ีวัตถุใดๆ ด้วยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 
 ป้ายที่ต้องเสียภาษี  
   ป้ายท่ีต้องเสียภาษี  ได้แก่  ป้ายท่ีแสดงช่ือ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ท่ีใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ท่ี
วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น  
 ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี  
   (1) ป้ายท่ีแสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ  
   (2) ป้ายท่ีแสดงไว้ที่สินค้าหรือท่ีส่ิงหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า  
   (3) ป้ายท่ีแสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว  
   (4) ป้ายท่ีแสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  
   (5) ป้ายท่ีแสดงไว้ภายในอาคารท่ีใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นท่ีรโหฐาน ท้ังนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นท่ีไม่เกิน 3 ตารางเมตรท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึง
ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
   (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน  
   (7) ป้ายขององค์การท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการ นั้น ๆ และหน่วยงานท่ีน ารายได้ส่งรัฐ  
   (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการ
สหกรณ ์และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   (9) ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
   (10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
   (11) ป้ายของวัดหรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ  
   (12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
   (13) ป้ายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับท่ี 2) กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535)  
ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย ส าหรับ  
    (ก) ป้ายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว้ท่ีรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถ
แทรกเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   
    (ข) ป้ายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว้ที่ล้อเล่ือน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเล่ือน  
    (ค) ป้ายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพื้นท่ีไม่เกินห้า
ร้อยตารางเซนติเมตร  

/สรุปหลักเกณฑ์... 
 



 

 

 สรุปหลักเกณฑ์ป้ายที่ต้องเสียภาษี 
 1.ต้องเป็นป้ายดังต่อไปนี้ 
   1.1 ป้ายท่ีแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย 
    -ใช้ในการประกอบการค้า 
    -ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ 
   1.2 ป้ายโฆษณา 
    -โฆษณาการค้า 
    -กิจการอื่นเพื่อหารายได้ 
  2.แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน แกะสลัก จารึก  หรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่น 
  3.ไม่เป็นป้ายท่ีได้รับการยกเว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
 1.เจ้าของป้าย  หมายถึง  เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้จัดท าป้ายมาเพื่อแสดงช่ือ ยี่ห้อ เครื่องหมายท่ีใช้ในการ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นของตนเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าของตนหรือโฆษณากิจการอื่นของ
ตนเพื่อหารายได้ 
 2.กรณีท่ีหาเจ้าของป้ายไม่ได้ 
   ล าดับท่ี 1 ผู้ครอบครองป้าย 
   ล าดับท่ี 2 หาตัวผู้ครอบครองไม่ได้  กรณีถ้าป้ายติดต้ังบนอาคารให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
   กรณีถ้าป้ายติดต้ังบนที่ดินของผู้อื่นเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินท่ีป้ายติดต้ังอยู่ 
   มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายตามล าดับ 
 ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ  
   ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี  ให้เจ้าของป้ายมีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี  
ยกเว้นป้ายท่ีเริ่มติดต้ังหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายต้ังแต่วันเริ่มติดต้ัง  หรือแสดงจนถึงวันส้ินปี  และให้คิดภาษี
ป้ายเป็นรายงวด  งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายต้ังแต่งวดท่ีติดต้ังป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี ท้ังนี้
เป็นไปตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ป้ายท่ีติดต้ังบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น และมีพื้นท่ีเกิน 2 ตาราง
เมตรต้องมีช่ือและท่ีอยู่ของเจ้าของป้าย เป็นตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ข้อความดังกล่าว
ได้รับยกเว้นภาษีป้าย ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีเจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทน 
หรือผู้แทนในประเทศ มีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย แทนเจ้าของป้าย ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็น
คนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่
ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี มีหน้าท่ีปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย 
เจ้าของป้ายผู้ใด  
   1. ติดต้ังหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให้เสียเป็นรายงวด  
   2. ติดต้ังหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพื้นท่ี ข้อความ ภาพและเครื่องหมายอย่างเดียวกับ
ป้ายเดิมท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว ป้ายช ารุดไม่ต้องช าระเฉพาะปีท่ีติดต้ัง   
 
 

/3.เปล่ียนแปลง.... 



 

 

   3. เปล่ียนแปลงแก้ไขพื้นท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายท่ีได้เสียภาษีป้าย
แล้วอันเป็น เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่ม ป้ายท่ีเพิ่มข้อความช าระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนท่ีเพิ่มป้ายท่ีลดขนาด
ไม่ต้องคืน เงินภาษีในส่วนท่ีลด ถ้าเปล่ียน ขนาดต้องช าระใหม่ ให้เจ้าของป้ายตาม   1. , 2.  หรือ 3. ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน  15 วัน  นับแต่วัน ท่ี ติดต้ังหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วัน
เปล่ียนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายป้ายเดิมแล้วแต่กรณี  
        ฐานภาษีและอัตราภาษี  
   ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ้าเป็นป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนด
ได้ การค านวณพื้นท่ีป้าย   ให้เอาส่วนกว้างท่ีสุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็นป้ายท่ีไม่มีขอบเขต
ก าหนดได้    ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยู่ริมสุดเป็นขอบเขตส าหรับก าหนดส่วนท่ีกว้างท่ีสุดและ
ยาวท่ีสุด    แล้วค านวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึ่ง ให้นับเป็น 500 ตาราง
เซนติเมตร ถ้าต่ ากว่าปัดท้ิง ประกอบกับประเภทของป้าย ค านวณเป็นค่าภาษีป้าย ท่ีต้องช าระ โดยก าหนดอัตราภาษี
ป้ายดังนี้  
   (1) ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (2) ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิด
อัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
    (ก)  ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่  
    (ข)  ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  
   (4) ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไขพื้นท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายท่ีได้เสียภาษี
แล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจ านวน
เงินภาษีท่ีเพิ่มข้ึน  
   (5) ป้ายทุกประเภท  เมื่อค านวณพื้นท่ีของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราท่ีต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 
บาทให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
  (6) กรณีป้ายท่ีติดต้ังปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด  งวดละ 3 เดือน 

 - งวดท่ี 1 เริ่มต้ังแต่เดือน มกราคม -  มีนาคม  คิดภาษี    100% 
 - งวดท่ี 1 เริ่มต้ังแต่เดือน เมษายน -  มิถุนายน   คิดภาษี     75% 
 - งวดท่ี 1 เริ่มต้ังแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน   คิดภาษี     50% 
 - งวดท่ี 1 เริ่มต้ังแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม   คิดภาษี     25% 

 ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
   ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ท่ีส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตะบูน   กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1   ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงลายมือช่ือของตน
พร้อมวัน เดือน ปี ส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีป้ายนั้นได้ติดต้ังหรือแสดงไว้   ท้ังนี้จะน าส่งด้วยตนเอง 
มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้   ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีส านักงานท่ีป้ายนั้นติดต้ังหรือแสดงอยู่    
 
 
 

/เอกสาร.... 
 
 



 

 

 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ  
   (กรณีป้ายใหม่)  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมส าเนาหลักฐาน
และลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง ได้แก่  
   - ใบอนุญาตติดต้ังป้าย, 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 ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีให้ค 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
แต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน   โดยช าระภาษีได้ ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตะบูน  การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยส่งธนาณัติ    หรือต๋ัวแลกเงินของธนาคารท่ีส่ังจ่ายได้  การช าระภาษีป้าย
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันท่ีได้ท าการส่งดังกล่าวเป็นวันช าระภาษีป้าย  
 การขอผ่อนช าระภาษี  
   ถ้าภาษีป้ายท่ีต้องช าระมีจ านวนต้ังแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายจะขอผ่อนช าระ
เป็น 3 งวด  งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อนครบก าหนดเวลา
ช าระภาษี  และให้ช าระงวดท่ี 1 ก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี งวดท่ี 2 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายท่ีต้อง
ช าระงวดท่ี 1  และงวดท่ี  3  ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายท่ีต้องช าระงวดท่ี 2 
 เงินเพิ่ม  
   ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย เสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังนี้  
   (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจ านวน
เงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้ง
ให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย  
   (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีลดน้อยลง  ให้
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน  
   (3) ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีต้อง
เสียภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ท้ังนี้ไม่ให้น าเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็นเงินเพิ่ม  
 
 

/การอุทธรณ์.... 
 
 
 



 

 

 
 การอุทธรณ์  
   เมื่อผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง
มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกไม่ยอม
ให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จและแจ้งค าวินิจฉัยพร้อม
ด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อุทธรณ์มี
สิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นการยกอุทธรณ์ดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นการทุเลาการเสีย
ภาษีป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นว่าให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาลเสียก่อน  
 การขอคืนเงินค่าภาษี  
   ในกรณีท่ีมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลให้มีการลดจ านวนเงินท่ีได้ประเมิน
ไว้ให้แจ้งผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง   ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดย
ไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าท่ีควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ี
ได้ช าระเงินค่าภาษี  
 บทก าหนดโทษ  
   1.ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็น
เท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 ปีหรือปรับต้ังแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
   2.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 
บาท  
   3.ผู้ใดไม่ปฏิบัติดังนี้ คือ ป้ายท่ีติดต้ังบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น และมีพื้นท่ีเกิน 2 ตาราง
เมตรต้องมีช่ือและท่ีอยู่เจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาด้านล่างของป้าย  ต้องระวางโทษปรับวันละ 
100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาท่ีกระท าความผิด  
   4.ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย คือ ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้ าท่ี
ภายใน30 วันนับแต่วันรับโอน หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้าย (ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษี
ป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ) ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 1,000 บาท ถึง 
10,000 บาท  
   5.ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยไม่ให้เข้าไปในสถานท่ีประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย หรือบริเวณท่ีต่อเนื่องกับสถานท่ีดังกล่าว หรือสถานท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบว่าผู้
มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายได้ปฏิบัติการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซึ่งออก
ค าส่ังเป็นหนังสือเรียกผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบ  
ภายในก าหนดเวลาอันสมควร  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับต้ังแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
 

 
 

/ขั้นตอนการ.... 



 

 

 
 

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                              

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

พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับแบบและตรวจแบบรายการ
เกี่ยวกับป้าย  พร้อมประเมินค่าภาษี 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายการประเมิน (ภ.ป.3) 
 
 

ผู้รับประเมินช าระค่าภาษีภายใน 15 วันนับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

 
 

กรณีผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินสามารถ
อุทธรณ์การประเมินภาษีได้ภายใน 30 วันนับแต่

วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
 
 



 

 

แผนการจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ประจ าปี  2560 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางตะบนู  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบรุ ี

วัน เดือน ปี  วิธีการด าเนินการ  เป้าหมาย 
ตุลาคม 2559 
 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 
 
 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
มกราคม – มีนาคม 2560 
เมษายน 2560 
พฤษภาคม 2560 
มิถุนายน 2560 
กรกฎาคม 2560 
สิงหาคม 2560 
กันยายน 2560 

-ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 
-ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  
-ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
-ออกพื้นท่ีส ารวจโรงเรือนท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี 
-จัดท าหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
-รับแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2)  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปี 
/ ก าหนดค่าภาษี 
-ออกหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
-รับช าระภาษี  (ช าระภาษีในทันทีหรือช าระในก าหนดเวลา) / เงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด 
-ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
-มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างช าระภาษีครั้งท่ี 1/รับช าระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด 
-มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างช าระภาษีครั้งท่ี 2/รับช าระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด 
-มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างช าระภาษีครั้งท่ี 3/รับช าระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด 
-ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
-รายงานผลการจัดเก็บภาษี 
 

รายได้เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2 - 3  

 

 
 
 
 
 

 



 

 

ตารางแผนปฏบิัตกิารจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (Gantt Chart) ประจ าปี  2560 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางตะบนู อ าเภอบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุร ี

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
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 ารวจและคัดลอกบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ /จัดเตรียม

แบบพิมพ์ต่างๆ 
            

2 ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี             

3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              

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

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

6 รับช าระภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน)            

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

8 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน             

9 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)         

10 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดช าระภาษี            

11 ตรวจสอบและคัดเลือกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 2560               

12 รายงานปิดงบประจ าปี / รายผลงานผู้ค้างช าระภาษ ี              

 
 
 
 



 

 

แผนการจดัเกบ็ภาษบี ารุงท้องที่  ประจ าปี  2560 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางตะบนู  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบรุ ี

วัน เดือน ปี  วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
ตุลาคม - ธันวาคม 2559 
 
 
 
มกราคม – มีนาคม 2560 
 
 
 
มกราคม – เมษายน   2560 
 
 
 
พฤษภาคม 2560 
มิถุนายน 2560 
กรกฎาคม 2560 
สิงหาคม 2588 
กันยายน 2560 
 

 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- แต่งต้ังเจ้าพนักงานประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีและเจ้าพนักงานส ารวจท าการส ารวจจ านวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการท าประโยชน์ 
- ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 

- รับแบบแสดงรายการท่ีดิน  และตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลาง  
  ของท่ีดิน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
- ประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี 
- รับช าระภาษี (ภายในเวลาท่ีก าหนด) / ออกรับช าระภาษีนอกสถานท่ี 
- ในกรณีเจ้าของท่ีดินไม่พอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีแจ้งผลการประเมิน 
- รับเรื่องอุทธรณ์/แจ้งผลการอุทธรณ์ (กรณีอุทธรณ์) 
- แจ้งประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี ตาม มาตรา 33 
- รับช าระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด / มีหนงัสือแจ้งเตือนไปยงัผู้ท่ีค้างช าระภาษีครั้งท่ี 1 
- รับช าระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด / มีหนงัสือแจ้งเตือนไปยังผู้ท่ีค้างช าระภาษีครั้งท่ี 2 
- รับช าระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด / มีหนงัสือแจ้งเตือนไปยังผู้ท่ีค้างช าระภาษีครั้งท่ี 3 
- ออกตรวจสอบไปพบผู้ค้างช าระภาษีเพื่อติดตามเร่งรัดการช าระภาษี 
- รายงานผลการจัดเก็บ 

 
 
 
 
 

รายได้เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2– 3  

 

 

 
 
 



 

 

 
ตารางแผนปฏบิัตกิารจดัเกบ็ภาษบี ารุงท้องที่ (Gantt Chart) ประจ าปี  2560 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางตะบนู  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบรุ ี
ล าดับ

ท่ี 
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 

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 คัดลอกบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ / 
ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

 
           

2 ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี             

3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              

4 รับยื่นแบบและช าระค่าภาษี (ช าระภายระยะเวลาท่ีก าหนด)           

5 แจ้งประเมินภาษี            

6 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบันและปีค้าง              

7 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)          

8 มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ท่ียังไม่ช าระภาษี  (3 ครั้ง)            

9 ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดช าระภาษี             

10 ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 2560               

11 รายงานผลการจัดเก็บ              

 
 
 

 



 

 

แผนการจดัเกบ็ภาษปี้าย ประจ าปี  2560 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางตะบนู  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบรุ ี

วัน เดือน ป ี วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2559 
 
 
ธันวาคม 2559 
มกราคม–เมษายน  2560 
 
พฤษภาคม 2560 
 
มิถุนายน  2560 
กรกฎาคม  2560 
สิงหาคม  2560 
กันยายน  2560 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ภ.ป.3 
- รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันทีหรือช าระในก าหนดเวลา) 
- ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ท่ียังไม่ช าระภาษีครั้งท่ี 1 (รับช าระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด) 
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ท่ียังไม่ช าระภาษีครั้งท่ี 2 (รับช าระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด) 
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ท่ียังไม่ช าระภาษีครั้งท่ี 3 (รับช าระภาษีและเงินเพิ่มหลังพ้นก าหนด) 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดช าระภาษี 
-รายผลงานผู้ค้างช าระภาษี 

 
 
 
 
รายได้เพิ่มข้ึน

ร้อยละ  
2 – 3  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางแผนปฏบิัตกิารจดัเกบ็ภาษปี้าย (Gantt Chart)  ประจ าปี  2560 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางตะบนู  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบรุ ี

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 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 ารวจและคัดลอกบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ / 
ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 

            

2 ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี             

3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1              

4 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง            

5 ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับช าระภาษี           

6 รับช าระค่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน)           

7 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)          

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

9 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี เพื่อติดตามเร่งรัดช าระภาษี            

10 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน              

11 รายงานผลการจัดเก็บ              

 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางแผนปฏบิัตกิารบริการประชาชนเคลือ่นที่ ประจ าปี  2560 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางตะบนู  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบรุ ี

 
 

 

ล าดับที่ เดือน วัน เวลา และสถานที่การให้บริการจัดเก็บรายได้ 

1. ตุลาคม 2559 เตรียมส ารวจผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ / จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์  รายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ  และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษ ี  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า  เพื่อให้ทราบถึงการเสียภาษีประจ าปี 2560 
 

2. พฤศจิกายน 2559 

3. ธันวาคม 2559 
4. มกราคม 2560 รับช าระภาษีท่ีอบต.บางตะบูน 
5. กุมภาพันธ ์2560 รับช าระภาษีท่ีอบต.บางตะบูนและออกบริการรับช าระนอกสถานท่ี 
6. มีนาคม 2560 รับช าระภาษีท่ีอบต.บางตะบูนและออกบริการรับช าระนอกสถานท่ี 
7. เมษายน 2560 รับช าระภาษีท่ีอบต.บางตะบูนและออกบริการรับช าระนอกสถานท่ี 
8. พฤษภาคม 2560 รับช าระภาษีท่ีอบต.บางตะบูน / ออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ค้างช าระภาษีครั้งท่ี 1 
9. มิถุนายน 2560 รับช าระภาษีท่ีอบต.บางตะบูน / ออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ค้างช าระภาษีครั้งท่ี 2 

10. กรกฎาคม 2560 รับช าระภาษีท่ีอบต.บางตะบูน / ออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ค้างช าระภาษีครั้งท่ี 3 
11. สิงหาคม 2560 รับช าระภาษีท่ีอบต.บางตะบูนและออกไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
12. กันยายน 2560 ส ารวจผู้ค้างช าระภาษี / รายงานผลการจัดเก็บ 
13 ตุลาคม 2560   เตรียมส ารวจผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ / จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์  รายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ  และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษ ี  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า  เพื่อให้ทราบถึงการเสียภาษีประจ าปี 2560 
 

15 พฤศจิกายน 2560 
15 ธันวาคม 2560 



 

 

 
 

      (ลงช่ือ)...........ณภัสนันท์ ต้ังถาวร.......ผู้จัดท า/เสนอแผน 
               (นางสาวณภัสนันท์  ต้ังถาวร) 
                                                                          นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 
 
 
      (ลงช่ือ) .........พัชชวีร์  ทองค า............ผู้ตรวจสอบแผน 
                                                                           (นางสาวพัชชวีร์ ทองค า) 
            ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
      (ลงช่ือ)....แก้วอลงกรณ์  สามนคร.......ผู้เห็นชอบแผน 
                                                                       (นายแก้วอลงกรณ์  สามนคร) 
                                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 
 
 
      (ลงช่ือ).........จ าลอง  เจิมจันทร์.........ผู้อนุมัติแผน 
                                                                           (นายจ าลอง  เจิมจันทร์) 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 
                                                    
             


