แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได
ประจําปงบประมาณ 2562

งานจัดเก็บรายได กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
ดวยงานจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหินดาด เปนหนวยงานที่มีอํานาจและ
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดเก็บรายไดที่ตองจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบดวย ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่ ซึ่งการจัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพนั้นจะตองการแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ
เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
ดังนั้น งานจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหินดาด จึงจัดทําแผนการจัดเก็บภาษี
และพั ฒ นารายได ภ าษี ป ระจํ า ป ง บประมาณ 2562 เพื่ อ ใช ใ นการบริ ห ารงานด านการจั ด เก็ บ รายได ให เ ปน ไป
อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของทางราชการและเปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ.2475 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 พรอมทั้งนําไปสูการปฏิบัติงาน
อยางมีระบบ เปนขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทางราชการ

จัดทําโดย
งานจัดเก็บรายได กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจําปงบประมาณ 2562
งานจัดเก็บรายได กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
1. หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่19 ตุลาคม 2552 เพื่อใชในการบริหารงานดาน
การจัดเก็บรายไดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของทางราชการและเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 พรอมทั้ง
นําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีระบบ เปนขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทางราชการและคณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหินดาด มีนโยบายดําเนินการการจัดเก็บรายไดใหทั่วถึงและเปนธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะดาน
สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาเปนแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดยมิใหเกิดผลกระทบใน
การชําระภาษีของประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด
ดังนั้ น เพื่อใหการปฏิ บัติ งานด านการจั ดเก็ บภาษีบรรลุ วั ตถุ ประสงค ตามเปาหมายและเป นไปตามกฎหมาย
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการออกใหบริการรับยื่นแบบเพื่อแสดง
รายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษีกับประชาชนภายในเขตปกครององคการบริหารสวนตําบลหินดาด ซึ่งจะชวยใหลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงจําเปนตองจัดทําแผนการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ 2562 ขึ้น

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหการจัดเก็บรายไดจากภาษีขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหินดาด มีรายไดเพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการเสียภาษีใหกับองคการบริหาร
สวนตําบลหินดาด
2.4 เพื่อใหการปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดจากภาษีสอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

3. วิธีการดําเนินการ

3.1 ขั้นเตรียมการ
สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ ใหครบถวน จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และออกหนังสือแจง
เวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา เพื่อจะไดมายื่นแบบพิมพภายในระยะเวลาที่กําหนดตามกฎระเบียบโดยตรวจสอบ
และคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี ตามทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4)

-

3.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา
- แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- แจงใหผูที่อยูในขายตองเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดทราบและเขาใจ
ออกใหบริการรับการยื่นแบบ และชําระภาษีนอกสถานที่

-23.3 หลังดําเนินการแลวเสร็จ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ

4. ระยะเวลาดําเนินการ

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

5. ผูรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได

งานจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

6. งบประมาณ

ใชจายจากขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ

7.1 ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บรายไดจากภาษีขององคการบริหารสวน
ตําบลหินดาด
7.2 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหินดาดมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถนําไปจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ใหเจริญยิ่งขึ้น
7.3 ทําใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ และใหความรวมมือในการเสียภาษี
7.4 ทําใหการปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดจากภาษีสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
การปฏิบัติงานตามหวงเวลา
กันยายน
ตุลาคม
ธันวาคม
มกราคม - กุมภาพันธ
มีนาคม – พฤษภาคม

-

มิถุนายน – สิงหาคม

กันยายน
ตุลาคม

-

คัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บ จาก ผ.ท.5
ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
สํารวจ , เตรียมแบบพิมพตาง ๆ
ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา
รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) , ตรวจสอบความถูกตอง
ประเมินคารายป / แจงผลการประเมิน / รับชําระภาษี
ประเมินคารายป และแจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน)
รับคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) / พิจารณาคํารอง /
แจงผลการชี้ขาด
รับชําระคาภาษี (ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)
ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกําหนด (2 ครั้ง)
แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (สงใหนิติกร)
ตาม ม.46 หรือ ม.48 (ข)
สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปจจุบัน
รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครั้ง)
ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี
มีหนังสือแจงเตือนวาจะดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน (นิติกร) ตาม ม.44
รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
มีคําสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพยสิน
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การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี
ในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
3. ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
4. จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน และควรออกหนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน -กุมภาพันธ
กอนธันวาคม

ข. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ
1. รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกตอง มกราคม – กุมภาพันธ
2. ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษี / มีหนังสือแจงผลการประเมินภาษี มกราคม – เมษายน
(ภ.ร.ด.8)
กรณีปกติ
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
มกราคม – พฤษภาคม
กรณีพิเศษ
(1) ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด(เกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
กุมภาพันธ – กันยายน
(2) ผูร ับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี
1. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม
มกราคม – พฤษภาคม
2. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
กุมภาพันธ – มิถุนายน
3. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ
มีนาคม – กรกฎาคม
4. รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
มีนาคม – กันยายน
5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)
ค. ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในกําหนดเวลา
- เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ
(ภ.ร.ด.2) ใหมีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมยื่นแบบ
- แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดี
แกผูไมยื่นแบบ
- รับชําระภาษี
- ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ
หมายเหตุ ในปตอไปหากไมยื่นแบบอีก ใหดําเนินการตาม ม.48 (ข)

กุมภาพันธ
มีนาคม – พฤษภาคม
เมษายน – กันยายน
มีนาคม - กันยายน

-52. ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แลวแตไมยอมชําระภาษี
- มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมชําระภาษี
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ดําเนินการใหสอดคลองกับการแจงผลการประเมินภาษี)
ครั้งที่ 3
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
- ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน)
กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
พฤษภาคม – กันยายน
ตุลาคมเปนตนไป

-6การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่/เจาพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได
1. สํารวจ เตรียมแบบพิมพตาง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา
3. รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียน)
4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเบื้องตน
5. รับชําระคาภาษี / สงเงินรายไดประจําวัน
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
1. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ร.ด.2
3. รับคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนรับ)
4. สํารวจผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ
ผูอํานวยการกองคลัง
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตามแบบ ภ.ร.ด.2 และเอกสารประกอบ
2. แจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. 8 (ลงทะเบียน)
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี
4. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
1. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ร.ด. 2
3. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ
4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกําหนด
5. ออกหนังสือเตือนผูที่ไมมาชําระภาษีภายในกําหนด
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได
นายกองคการบริหารสวนตําบล
1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม)
2. ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ
3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด
4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
นิติกร
1. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง ณ ที่วาการอําเภอดานขุนทด เพื่อดําเนินคดีตอผูไมมา
ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด
2. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ กับที่ดินใชตอเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
1. ทรัพยสินที่ตองเสียภาษี
ประเภททรัพยสินที่ตองเสียภาษีไดแก อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ กับที่ดินตอเนื่องซึ่งใช
ปลูกสรางอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนั้น ๆ รวมถึงบริเวณที่ตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชประโยชนไปดวยกันกับ
อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนั้นๆ ซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์ไดนําทรัพยสินดังกลาวออกหาผลประโยชนตอบแทน
นอกเหนือจากการอยูอาศัยของตนเองโดยปกติหรือใหผูอื่นนํา ไปใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
ทรัพยสินแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.1 โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ
1.2 ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ซึ่งหมายความวาเปนที่ดินซึ่งใชเปน
ที่ปลูกสรางโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางนั้นๆ และที่ดินอันเปนบริเวณตอเนื่องกันซึ่งตามปกติ ใชประโยชนไป
ดวยกันกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางนั้น ๆ
2. ทรัพยสินที่ไดรับยกเวนภาษี
2.1 พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน
2.2 ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะและทรัพยสินของการรถไฟ
แหงประเทศไทยที่ ใชในกิจการรถไฟโดยตรง
2.3 ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอันมิใชเพื่อเปน
ผลกําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
2.4 ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียวหรือเปนที่อยูของสงฆ
2.5 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งปดไวตลอดปและเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอื่นอยู
นอกจากคนเฝาใน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน
2.6 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติ ที่ผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดยมิไดใชเปนที่เก็บ
สินคาหรือประกอบ การอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับ
ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเวนพื้นที่อางเก็บน้ํา เขื่อนตางๆ ของการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งเปนที่ตอเนื่อง
3. การขอลดหยอนภาษี
การขอลดหยอนภาษี การขอยกเวน การงดเวน การขอปลดภาษี การขอลดคาภาษี จะทําไดดัง
กรณีตอไปนี้
- ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลาย ใหลดยอดคารายปของทรัพยสิน
นั้นตามสวนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไมไดทําขึ้น แตในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆนั้นตองเปนที่
ซึ่งยังใชไมได
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งทําขึ้นในระหวางปนั้น ใหถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่นๆ นั้นไดมีขึ้นและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปนเกณฑคํานวณคารายป

-8- ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบที่สําคัญที่มีลักษณะเปนเครื่องจักรกล เครื่องกระทําหรือ
เครื่องกําเนิดสินคา เพื่อใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการ
ประเมินใหลดคารายปลงเหลือ หนึ่งในสามของคารายปของทรัพยสินนั้น รวมทั้งสวนควบดังกลาว แลวดวย
- เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นไดรับความเสียหาย เพราะโรงเรือนวางลงหรือชํารุด จึง
จําเปนตองซอมแซมสวนสําคัญ เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นมีสิทธิขอลดภาษีได ทั้งนี้เปนไปตามดุลพินิจ
ของพนักงานเจาหนาที่ ที่จะลดคาภาษีตามสวนที่เสียหายหรือปลดภาษีทั้งหมดก็ได
- ถาเจาของโรงเรือนมีเหตุเปลี่ยนแปลงทรัพยสินในปที่ผานมายอมไดรับการยกเวน งดเวน ปลดภาษี
หรือลดคาภาษี แลวแตกรณี
4. ผูมีหนาที่เสียภาษี
ผูมีหนาที่เสียภาษี คือ “ผูรับประเมิน” ซึ่งหมายถึง เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ตองเสียภาษี
เวนแต ถาที่ดินและ อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ เปนคนละเจาของกันใหเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร
โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ เปนผูมีหนาที่เสียภาษี
5. กําหนดระยะเวลาใหยื่นแบบแสดงรายการ
ใหผูรับประเมินยื่นแบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่
ในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยู ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
6. ฐานภาษี
ฐานภาษี คือ คารายปของทรัพยสิน ซึ่งหมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในป
หนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นใหเชาและคาเชานั้นเปนจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาไดใหถือคาเชานั้นเปนคาราย
ป แตถามีกรณีที่สมควรจะให พิจารณาไดวาคาเชานั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได หรือกรณีที่ไมมีคาเชา
เนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุอื่น ๆ หพิจารณากําหนดคารายปโดยเทียบเคียงกับคารายป
ของทรัพยสินที่ใหเชาที่มีลักษณะ ขนาด พื้นที่ ทําเลที่ตั้งและบริการสาธารณะซึ่งทรัพยสินนั้นไดรับประโยชน
คลายคลึงกัน
7. อัตราภาษี
อัตราภาษีใหเสียในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป
3

ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี

1. การยื่นแบบพิมพ
ใหผูรับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2 ไดที่องคการบริหารสวนตําบลหินดาด โดยกรอกรายการใน
แบบ ภ.ร.ด.2 ตามความเปนจริงใหครบถวน รับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมทั้งลงลายมือชื่อ วันที่
เดือน ป กํากับไว แลวสงคืนไปยังพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ณ สํานักงานที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู การสงแบบพิมพ
จะนําสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได (ใหถือวันที่สงทางไปรษณีย
เปนวันยื่นแบบพิมพ)

-92. เอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการยื่นแบบ
กรณี โรงเรือนรายใหม ใหเจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ยังไมเคยยื่นแบบเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดินมากอน ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดจากปที่ไดมีการใชประโยชนในโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางนั้น โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยู พรอมสําเนาหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ไดแก
- โฉนดที่ดินที่ปลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
- หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาใหที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
- ใบอนุญาตใหปลูกสรางอาคาร, ใบอนุญาตใหใชอาคาร
- ใบใหเลขหมายประจําบาน
- สําเนาทะเบียนบานของเจาของโรงเรือน, สําเนาทะเบียนบานของโรงเรือนที่พิกัดภาษี
- บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเสียภาษี
- หลักฐานการเปดดําเนินกิจการ เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท/ ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม / ทะเบียนพาณิชย
- สําเนางบการเงิน (กรณีเปนนิติบุคคล)
- หลักฐานของสรรพากรเชน ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20
- ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน
- ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร
- ใบอนุญาตของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
- ใบเสร็จคาติดตั้งมิเตอรน้ําประปา / ไฟฟา
- สัญญาเชาโรงเรือนที่พิกัดภาษี
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
- หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนโรงเรือนที่พิกัดภาษี
หมายเหตุ ใหผูรับประเมิน หรือ เจาของโรงเรือนถายสําเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวของดังกลาว
ขางตน พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับทุกฉบับ
กรณี โรงเรือนรายเกา ใหเจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายใน
เดือน กุมภาพันธ ของทุกป พรอมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
กรณี เจ า ของเป น นิ ติ บุ ค คล ให แ นบหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นหุ น ส ว นบริ ษั ท พร อ มการ
ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2
3. การชําระภาษี
ผูร ับประเมินไดรับใบแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ใหชําระเงินภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจาก
วันที่ไดรับใบแจงการประเมิน โดยสามารถชําระภาษีได ณ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด หรือชําระโดยการสง
ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณียลงทะเบียน
4. การขอผอนชําระภาษี
ผูมีสิทธิขอผอนชําระภาษีได 3 งวด โดยไมเสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ผูมีหนาที่เสียภาษี จะขอผอนชําระคาภาษีได โดยวงเงินคาภาษีที่จะขอผอนชําระนั้น จะตองมี
จํานวนเงินคาภาษีตั้งแต เกาพันบาท ขึ้นไป
2. ไดยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเดือนกุมภาพันธ ของปนั้น

- 10 3. ไดแจงความจํานงขอผอนชําระคาภาษีเปนหนังสือตอพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแตวัน
ถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน
5. เงินเพิ่ม
เงินคาภาษีคางชําระใหเพิ่มจํานวนดังอัตราตอไปนี้
1. ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน ใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีที่คาง
2. ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีที่คาง
3. ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีที่คาง
4. ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน
ใหเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีที่คาง
ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งคางชําระคาภาษีได
ถาคาภาษีคางอยู และมิไดชําระขณะเมื่อทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์ไปเปนของเจาของใหม โดยเหตุ
ใดๆ ก็ตาม เจาของเกาและเจาของใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้นรวมกัน
6. การอุทธรณภาษี
เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจใน
การประเมินของพนักงานเจาหนาที่ โดยเห็นวาคาภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไมถูกตอง ใหติดตอ ก็มีสิทธิยื่นคํารอง
ขอใหพิจารณาการประเมินใหมตอคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม โดยกรอกในแบบพิมพ (ภ.ร.ด.9) และ
ยื่นแบบดังกลาว ณ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน หากพน
กําหนดดังกลาวแลว ผูรับประเมินหมดสิทธิที่จะขอใหพิจารณาการประเมินใหม และไมมีสิทธินําคดีสูศาล เวนแตใน
ปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม พิจารณาเปนประการ
ใดจะแจงคําชี้ขาดไปยังผูยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษร หากผูรับประเมินยังไมเห็นดวยหรือไมพอใจในคําชี้ขาด
ดังกลาว ยอมมีสิทธินําคดีสูศาลเพื่อแสดงใหศาลเห็นวาการประเมินไมถูกตอง และขอใหศาลเพิกถอนการประเมินนั้น
เสีย แตตองทําภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันรับแจงคําชี้ขาด และการยื่นฟองตองเปนที่พอใจศาลวาผูรับประเมินได
ชําระคาภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกําหนดชําระหรือจะถึงกําหนดชําระระหวางคดียังอยูในศาล
7. การขอคืนเงินคาภาษี
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหมีการลดจํานวนเงินที่ประเมินไวใหยื่นคําขอรับเงินคืนไดที่องคการ
บริหารสวนตําบลหินดาด โดยแนบเอกสาร ที่เกี่ยวของพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงินประกอบดวยกรณีที่ศาลพิพากษา
ใหลดคาภาษีศาลจะพิพากษาคืนเงินสวนที่ลดนั้นใหภายใน 3 เดือน
8. บทกําหนดโทษ
- ผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครอบครองทรัพยสินกรอกรายการในแบบพิมพตามความเปนจริงตาม
ความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป และลง
ลายมือชื่อของตนกํากับไวแลวสงคืนไปยังพนักงาน เจาหนาที่แหงทองที่ท่ีทรัพยสินนั้นตั้งอยู การสงแบบพิมพจะ
นําสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสงทางไปรษณีย ลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่ก็ได หากผูใด
ละเลยไมแสดงขอความขางตน เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท
โดยมีอายุความ 1 ป

- 11 - ผูใดโดยรูอยูแลว หรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ไมแจงรายการ
เพิ่มเติมละเอีย ดยิ่ งขึ้น เมื่ อ เรีย กรองไมนําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไมต อบคําถามเมื่อพนั กงานเจาหนาที่
ซักถาม (ถาพนักงานเจาหนาที่มิไดรับคําตอบจากผูรับประเมินภายใน 10 วัน หรือไดรับคําตอบอันไมเพียงพอ
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกหมายเรียกผูรับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่งเห็น สมควรและใหนําพยานหลักฐานใน
เรื่องอสังหาริมทรัพยนั้นมาแสดง กับใหมีอํานาจซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น) ผูนั้นมีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท โดยมีอายุความ 1 ป
- ผูใด
ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ
หรือนําพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสิน
ของตนตามที่ควร
ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้น
ที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควร ผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยมีอายุความ 5 ป
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ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เจาของทรัพยสินการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
(แบบ ภ.ร.ด. 2) ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป

เจาหนาที่รับและตรวจแบบแจงรายการทรัพยสิน (แบบ ภ.ร.ด. 2)

เจาหนาที่แจงรายการประเมิน (แบบ ภ.ร.ด. 8) ใหผูรับประเมินทราบ
ชําระคาภาษีภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันไดรับแจงการประเมิน
กรณีไมพอใจในการประเมินภาษี
ยื่นคํารองขอใหพิจารณาการประเมินใหม
ภายใน 15 วัน นับแตไดรับหนังสือแจง

เจาหนาที่รับชําระภาษี
ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 12)
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ภาษีบํารุงทองที่
การปฏิบัติงานตามหวงเวลา
กันยายน

- คัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจาก ภ.บ.ท.5 และ ก.ค. 1
- ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
ตุลาคม
- สํารวจ , เตรียมแบบพิมพตาง ๆ
พฤศจิกายน ประกาศแจงการเสียภาษีประจําป
ธันวาคม
- ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา
มกราคม
- รับแบบ ภ.บ.ท. 5 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) , ตรวจสอบความถูกตอง
- แจงผลการประเมิน / รับชําระภาษี
มกราคม – มีนาคม
- แจงผลการประเมินตาม มาตรา 33
มกราคม – เมษายน
- รับชําระภาษี
พฤษภาคม – กันยายน - สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปจจุบัน ตาม เกณฑคางรับ (ก.ค.2)
- รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
- มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี

- 14 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี
กันยายน
ในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
ตุลาคม
3. ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ
4. จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
และควรออกหนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา
กอนธันวาคม
ข. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ
รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.บ.ท.5) และตรวจสอบความถูกตอง

มกราคมของปแรก
ที่มีการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินตามมาตรา ๑๖
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – เมษายน
- แจงประเมินภาษี
มกราคม – มีนาคม
ของปแรกที่มีการตีราคา
ปานกลางของที่ดินตาม
มาตรา 33
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
พฤษภาคม – กันยายน

- 15 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่/เจาพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได
1. สํารวจ เตรียมแบบพิมพตาง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา
3. รับแบบ ภ.บ.ท. 5 (ลงทะเบียน)
4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน
5. รับชําระคาภาษี / สงเงินรายไดประจําวัน
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
1. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.บ.ท. 5
3. รับคํารองอุทธรณ และขอลดหยอนภาษี (ลงทะเบียนรับ)
4. สํารวจผูไมมายื่นแบบ ภายในกําหนด
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ
ผูอํานวยการกองคลัง
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการ และเอกสารประกอบ
2. แจงผลการประเมินตามแบบ (ลงทะเบียน)
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี
4. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหินดาด
1. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.บ.ท.5
3. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ
4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ ภายในกําหนด
5. ออกหนังสือเตือนผูที่ไมมาชําระภาษีภายในกําหนด
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได
7. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ
ภายในกําหนด
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหินดาด
1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม)
2. ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ
3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภายในกําหนด
4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
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ความรูทั่วไปเกีย่ วกับภาษีบํารุงทองที่
ภาษีบํารุ งท องที่ หมายถึ ง ภาษีที่เก็บจากเจาของที่ดิน ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่โดยเจาของที่ดินที่อยูในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหินดาด ใหไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภบท.5) ณ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ภายในเดือน
มกราคมปแรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน และทุกๆ 4 ป จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และประเมินใหม
และชําระภาษีภายในเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกป
กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหม หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ดินจะตองยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
1. ที่ดินที่ตองเสียภาษี
ที่ดินที่ตองเสียภาษี ไดแก พื้นที่ดิน รวมถึงพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย
2. ที่ดินที่ไมตองเสียภาษี
2.1 ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน
2.2 ที่ดินที่เปนสาธารณะสมบัติของแผนดินหรือที่ดินของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ
โดยมิไดหาผลประโยชน
2.3 ที่ดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะโดยมิไดหา
ผลประโยชน
2.4 ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
2.5 ที่ดิน ที่ใช เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดิน ที่เ ปนกรรมสิทธิ์ของวัด ไม วาจะใช
ประกอบศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม หรือที่ศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน
2.6 ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรบั ประโยชนตอบแทน
2.7 ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือที่ใชเปนสนามบิน
ของรัฐ
2.8 ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยูแลว
2.9 ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการจัดใชเพื่อสาธารณประโยชน
โดยเจาของที่ดินมิไดใชหรือหาผลประโยชนในที่ดินเฉพาะสวนนั้น
2.10 ที่ ดิ น ที่ เ ป น ที่ ตั้ ง ที่ ทํ า การขององค ก ารสหประชาชาติ
ทบวงการชํ า นั ญ พิ เ ศษของ
สหประชาชาติหรือองคการระหวางประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง
2.11 ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอย
ปฏิบัติตอกัน
2.12 ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. ผูมีหนาที่เสียภาษี
ผูมีหนาที่เสียภาษี คือ เจาของที่ดิน ซึ่งเปนบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนเชน ผูเชาที่ดินของรัฐ
2

- 17 4. ฐานภาษีและอัตราภาษี
ฐานภาษี คือ ราคาปานกลางที่ดิน ที่คณะกรรมการแตงตั้งไดกําหนดขึ้น ปกติใหเสียภาษีตามบัญชี
อัตราภาษีบํารุงทองที่ทายพระราชบัญญัติ ที่ดินที่ใชประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไมลมลุกใหเสียกึ่งอัตรา แตถา
เจาของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภทไมลมลุกนั้นดวยตนเองใหเสียอยางสูงไมเกินไรละ 5 บาท และที่ดินที่ทิ้งไววาง
เปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพของที่ดินใหเสียเพิ่มขึ้นอีก 1 เทา
2

ขั้นตอนการเสียภาษี
การยื่นแบบพิมพ : ใหเจาของที่ดินยื่นแบบเพื่อเสียภาษีในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษีบํารุง
ทองที่ในปนั้นและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตอเจาพนักงานประเมิน ณ องคการบริหารสวนตําบล
หินดาด โดยมีขั้นตอนการเสียภาษี ดังตอไปนี้
1. กําหนดระยะเวลาใหยื่นแบบแสดงรายการ
1. ในปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ใหเจาของที่ดินหรือผูแทนยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคมของป และใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ปนั้น (ปจจุบันคือป พ.ศ.2562
- 2565)
2. บุคคลใดเปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมของเจาของที่ดินผูใดไดเปลี่ยนแปลง
ไปหรือเจาของที่ดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหมีการลดหยอนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยาง
อื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไปใหเจาของที่ดินผูนั้นแจงเหตุการณเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขางตนตอเจาพนักงานประเมินภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่มีเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

7

5

2. เอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการยื่นแบบ กรณีที่ดินรายใหม หรือปที่มีการตีราคาปานกลาง ให
เจาของที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือน มกราคม ของป ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ป
หรือภายใน 30 วัน กรณี ที่ไดกรรมสิทธิ์ ใหมหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใหม โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.5
พรอมสําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา ไดแก
- หลักฐานที่แสดงถึงการเปนเจาของที่ดิน ตามที่กฎหมายกําหนดโฉนดที่ดิน เชน โฉนด , น.ส.3 ,
ส.ค.1 ฯลฯ
- สําเนาทะเบียนบาน
- บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเสียภาษี
- หนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (กรณีเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล)
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีปที่ผานมาหรือครั้งสุดทาย (ถามี)
กรณีที่ดินรายเกา ใหเจาของที่ดินชําระเงินคาภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป และเพื่อความ
สะดวก รวดเร็วในการติดตอ โปรดนําใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทายมาแสดงดวย
3. การขอลดหยอนภาษี
บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกันและใชที่ดิน
นั้นเปนที่อยูอาศัยของตน เปนที่เลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ในกรณีเปนที่ดินในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหินดาด ใหลดหยอน ไดไมนอยกวา 2 ไร แตไมเกิน 5 ไร ทั้งนี้ตามที่กําหนดในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลหินดาด

- 18 ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสราง และใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชาไมไดรับการลดหยอน
สําหรับสวนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถานการคาหรือใหเชานั้น
ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามเกณฑ
ที่กําหนดไว ใหไดรับการลดหยอนสําหรับที่ดินที่อยูในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแตจังหวัดเดียว
ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก ถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือ
ทําการเพาะปลูกไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยที่จะปองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจพิจารณายกเวน
หรือลดภาษีบํารุงทองที่ใหไดตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชนตอบแทน อาจไดรับยกเวนไมตอง
เสียภาษีบํารุงทองที่ไดเฉพาะที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
4. เงินเพิ่ม
ใหเจาของที่ดินเสียเงินเพิ่ม นอกจากเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ในกรณีและอัตราดังนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของจํานวนเงิน
ที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะได
แจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลด
นอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของภาษีบํารุงทองที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบ
แสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน
3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตอง
เสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทาของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอปของจํานวนเงิน
ที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม (1) (2) หรือ (3) มาคํานวณ
เพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (4) ดวย
ทั้งนี้ เงินเพิ่ม ใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองที่
5. การชําระภาษี
1. ในปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ใหยื่นหลักฐานการแจงการประเมิน (ภ.บ.ท.9)
พรอมชําระเงินภายในเดือนเมษายน
กรณีไดรับแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคมใหชําระภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน
2. กรณีอื่น ๆ ใหชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป
6. การขอผอนชําระภาษี
ถาภาษีบํารุงทองที่ที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีจะขอผอนชําระ
เปน 3 งวด งวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี และใหชําระงวดที่ 1 กอนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแตวันสุดทายที่ตอง
ชําระงวดที่ 1 งวดที่ 3 ภายใน 1 เดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่ 2
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ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล ใหมีการลดจํานวนเงินที่ไดประเมิน
ไวใหแจงผูมีหนาที่เสียภาษีทราบโดยเร็ว เพื่อมาขอรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับแจง
ผูใดเสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรตองเสียผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอ
คืนภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดเสียภาษี
8. การเรงรัดภาษีคางชําระ
ภาษีบํารุงทองที่จํานวนใดที่เจาพนักงานประเมิน ไดแจงหรือประกาศการประเมินแลวถามิไดชําระ
ภายในเวลาที่กําหนด ใหถือเปนภาษีบํารุงทองที่คางชําระ ซึ่งทรัพยสินของผูคางชําระ อาจถูกยึด อายัดหรือขาย
ทอดตลาด เพื่อนําเงินมาชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ
9. การอุทธรณ
เจาของที่ดินมีไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลว เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิ์
อุทธรณใหอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณแกเจาพนักงานประเมินตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน
เมื่อเจาพนักงานประเมินไดรับอุทธรณแลว ใหเสนออุทธรณนั้นตามลําดับถึงผูวาราชการจังหวัด
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
ใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล ดังนั้น แมจะยื่นอุทธรณเจาของที่ดินก็ตองชําระภาษีบํารุงทองที่
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากผลการอุทธรณจะตองคืนเงินภาษีบํารุงทองที่ก็ยื่นคํารองขอรับเงินคืนได
เพื่อเปนการพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือบุคคลใด ๆ
มาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดง ผูอุทธรณใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกดังกลาวหรือไมยอมให
ถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณนั้นเสีย เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณเปน ประการใดแลวใหแจงคําวินิจฉัย อุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และเจาพนักงานประเมิน และผู
อุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด ยกอุทธรณดวยเหตุที่ผูอุทธรณไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมใหถอยคํา
โดยไมมีเหตุอันสมควร
10. บทกําหนดโทษ
1. ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอัน
เปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขต หรือ ไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
1 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูใดขัดขวางเจาพนักงาน ซึ่งปฏิบัติงานตามคําสั่งผูวาราชการจังหวัดที่ใหเขาไปทําการสํารวจ
ที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดจํานวนเนื้อที่ที่ดิน ในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจาของที่ดิน หรือ
ผูใดขัดขวาง นายอําเภอ หรือ นายกองคการบริหารสวนตําบล ในการปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อเรงรัดภาษีบํารุงทองที่
คางชําระ โดยกระทําการเพื่อไมใหนายอําเภอ หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล เขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่
เกี่ยวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภายหลังจากที่เจาของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวของไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก
ของนายอําเภอหรือนายกฯ เพื่อมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ และในกรณีเจาของที่ดิน หรือ

- 20 บุคคลที่เกี่ยวของไมทําตามคําสั่งที่ใหปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ หรือ
ผูใดขัดขวาง เจาพนักงานประเมินในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของ แกการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่ของผูมีหนาที่เสียภาษี ในเวลากลางวันหรือเวลาทําการ เพื่อสอบถามบุคคล ตรวจสอบ ตรวจคนบัญชี
หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร เพื่อใหทราบวาผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ปฏิบัติถูกตองตาม
พระราชบัญญัติหรือไม ผูใดขัดขวางกรณีดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. ผูใดฝาฝนคําสั่งนายอําเภอหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล ในการปฏิบัติการตามหนาที่
เพื่อเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ ซึ่งไดใหเจาของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี หรือ
เอกสารมาตรวจสอบ หรือเจาของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวของฝาฝนไมปฏิบัติการเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนในการ
เรงรัดภาษีบํารุงทองที่หรือผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานประเมินที่มีหนังสือสั่งใหผูมีหนาที่ที่เสียภาษีบํารุงทองที่
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือผูอุทธรณหรือบุคคลใดๆ ฝาฝนคําสั่ง
ของผูวาราชการจังหวัด ที่มีหนังสือเรียกเพื่อมาให ถอยคําหรือสงเอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงในการพิจารณา
อุทธรณ ผูใดฝาฝนตอคําสั่งกรณีดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
5. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถานายอําเภอ หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล แลวแต
กรณีเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อผูตองหาไดชําระเงิน
คาปรับตามจํานวนที่นายอําเภอหรือนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดภายใน 30 วัน คดีนั้นเปนอันเสร็จ
เด็ดขาด ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหดําเนินคดีตอไป
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ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงทองที่

เจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.ท.บ. 5)
ภายใน เดือนมกราคม ของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน

เจาพนักงานประเมินทําการตรวจสอบและประเมินคาภาษี
แจงการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ ภายในเดือน มีนาคม
ของปแรกหลังจากตีราคาปานกลางที่ดิน

ชําระคาภาษี ตอเจาพนักงานภายในเดือนเมษายนของทุกป

อุทธรณการประเมินภาษีภายใน ภายใน 30 วัน
นับแตไดรับหนังสือแจง
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ภาษีปาย
การปฏิบัติงานตามหวงเวลา
กันยายน
ตุลาคม
ธันวาคม
มกราคม – มีนาคม
มกราคม – พฤษภาคม

-

กุมภาพันธ – กรกฎาคม เมษายน – กันยายน

ตุลาคมเปนตนไป

-

คัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจาก ผ.ท.5
ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
สํารวจ, เตรียมแบบพิมพตาง ๆ
ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา
รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) , ตรวจสอบความถูกตอง
ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.3)
รับชําระคาภาษี (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม (แบบ ภ.ป.4)
ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5)
สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปจจุบัน
รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครั้ง)
ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี
มีคําสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพยสิน

- 23 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
3. ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
4. จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบ
เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)
ข. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ
1. กรณีมีปายกอนเดือนมีนาคม
รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกตอง
ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.3)
2. กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม
รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกตอง
3. การชําระคาภาษี

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน–กุมภาพันธ
ธันวาคม

มกราคม – มีนาคม
มกราคม – เมษายน
เมษายน – ธันวาคม

กรณีปกติ
- รับชําระภาษี(ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม
กรณีพิเศษ

กุมภาพันธ – กันยายน

(1) ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
(2) ผูรับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี
1. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม(แบบ ภ.ป.4)
กุมภาพันธ – พฤษภาคม
2. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
กุมภาพันธ – มิถุนายน
3. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5)
มีนาคม – กรกฎาคม
4. รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
มีนาคม – กันยายน
5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)
หมายเหตุ กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชําระคาภาษีและการอุทธรณ ใหปฏิบัติ
ระหวางเดือนเมษายน - ธันวาคม
ค. ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ป.1) ภายในกําหนดเวลา
- มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมยื่นแบบ
(เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ)
- หนังสือแจงเตือนผูที่ไมยื่นแบบภายในกําหนดเวลา

กุมภาพันธ

- 24 ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
- แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ)
เพื่อดําเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ
- รับชําระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา 25
2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แลวแตไมยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
- มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมชําระภาษี
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
- ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน)
กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี

เมษายน
พฤษภาคม
เมษายน – กรกฎาคม
เมษายน – กันยายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
พฤษภาคม – กันยายน
ตุลาคมเปนตนไป

- 25 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่/เจาพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได
1. สํารวจ เตรียมแบบพิมพตาง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา
3. รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียน)
4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน
5. รับชําระคาภาษี / สงเงินรายไดประจําวัน
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
1. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ป.1
3. รับคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ป.4
4. สํารวจผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนดเวลา
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ
ผูอํานวยการกองคลัง
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และเอกสารประกอบ
2. แจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ป..3
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค างชําระภาษี
4. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
1. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ป.1
3. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ
4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด
5. ออกหนังสือเตือนผูที่ไมมาชําระภาษีภายในกําหนด
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได
7. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.1
ภายในกําหนดเวลา
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ
นายกองคการบริหารสวนตําบล
1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี
2. ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ (ภ.ป.5)
3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนดเวลา
4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
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ปาย หมายถึง ปายที่แสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายไดไมวาจะแสดง หรือ โฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น
1. ปายที่ตองเสียภาษี
ปายที่ตองเสียภาษี ไดแก ปายที่แสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมาย ที่ใชในการประกอบการคาหรือ
ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่
วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น
2. ปายที่ไมตองเสียภาษี
(1) ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
(2) ปายที่แสดงไวที่สินคาหรือที่สิ่งหุมหอหรือบรรจุสินคา
(3) ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว
(4) ปายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว
(5) ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เปนที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได และแตละปายมีพื้นที่ไมเกิน 3 ตารางเมตรที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถึง
ปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
(6) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบ บริหารราชการแผนดิน
(7) ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
วาดวยการ นั้น ๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ
(8) ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการ
สหกรณ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(9) ปายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว า ด ว ยสถาบั น อุ ดมศึ กษาเอกชน ที่แ สดงไว ณ อาคารหรื อบริ เ วณของโรงเรี ย นเอกชน หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
(10) ปายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
(11) ป า ยของวั ดหรื อผูดําเนิน กิจ การเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ
(12) ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ
(13) ปายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ปจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
ใหเจาของปายไมตองเสียภาษีปาย สําหรับ
(ก) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนนหรือรถ
แทรกเตอรตามกฎหมายวาดวยรถยนต
(ข) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่ลอเลื่อน ตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
(ค) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพื้นที่ไมเกินหา
รอยตารางเซนติเมตร

- 27 3. ผูมีหนาที่เสียภาษี
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย คือ เจาของปาย แตในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาไมมีผูยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) สําหรับปายใด เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นไดใหถือวาผู
ครอบครองปายนั้น เปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ปายนั้น ติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่ เสียภาษีปายตามลําดับและใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงการประเมินภาษีเปนหนังสือ ไปยังบุคคลดังกลาว
4. กําหนดระยะเวลาใหยื่นแบบแสดงรายการ
ใหเจ าของปายซึ่งจะตองเสี ยภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป ายตามแบบและวิธี การที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวน
ปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงวันสิ้นป และใหคิดภาษีปาย
เปนรายงวด งวดละ 3 เดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป ทั้งนี้เปนไป
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตรตอง
มีชื่อและที่อยูของเจาของปาย เปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปายและใหขอความดังกลาวไดรับ
ยกเวนภาษีปาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีที่เจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทน หรือ
ผูแทนในประเทศ มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย แทนเจาของปาย ถาเจาของปายตาย เปนผูไมอยู เปนคน
สาบสูญ เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถใหผูจัดการมรดก ผูครอบครองทรัพยมรดกไมวา
จะเปนทายาทหรือผูอื่น ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแตกรณี มีหนาที่ปฏิบัติการแทนเจาของปาย
เจาของปายผูใด
(1) ติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ใหเสียเปนรายงวด
(2) ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม และมีพื้นที่ ขอความ ภาพและเครื่องหมายอยาง
เดียวกับปายเดิมที่ไดเสียภาษีปายแลว ปายชํารุดไมตองชําระเฉพาะปที่ติดตั้ง
(3) เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายที่ไดเสียภาษีปาย
แลวอันเปน เหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่ม ปายที่เพิ่มขอความชําระตามประเภทปายเฉพาะสวนที่เพิ่มปายที่ลดขนาด
ไมตองคืน เงินภาษีในสวนที่ลด ถาเปลี่ยน ขนาดตองชําระใหม ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ป า ยต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ภ ายใน 15 วั น นั บ แต วั น ที่ ติ ด ตั้ ง หรื อ แสดงป า ยหรื อ นั บ แต วั น
เปลี่ยนแปลง แกไขขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายปายเดิมแลวแตกรณี
5. ฐานภาษีและอัตราภาษี
ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อที่ของปายและประเภทของปายรวมกัน ถาเปนปายที่มีขอบเขตกําหนด
ได การคํานวณพื้นที่ ปายใหเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนยาวที่สุดเปนขอบเขตของปาย ถาเปนปายที่ไมมีขอบเขต
กําหนดได ใหถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนดสวนที่กวางที่สุดและยาว
ที่สุด แลวคํานวณเปนตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถาเกินครึ่ง ใหนับเปน 500 ตาราง
เซนติเมตร ถาต่ํากวาปดทิ้ง ประกอบกับประเภทของปาย คํานวณเปนคาภาษีปาย ที่ตองชําระ โดยกําหนดอัตราภาษี
ปายดังนี้
(1) ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร
(2) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นใหคิด
อัตรา 20 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร
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(ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม
(ข) ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
(4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายที่ไดเสียภาษี
แลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหคิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํานวน
เงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(5) ปายทุกประเภท เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลว ถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200
บาทใหเสียภาษีปายละ 200 บาท
(6) กรณีปายที่ติดตั้งปแรก คิดภาษีเปนรายงวด งวดละ 3 เดือน
งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน มกราคม - มีนาคม
คิดภาษี 100%
งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน - มิถุนายน คิดภาษี 75%
งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม - กันยายน คิดภาษี 50%
งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม - ธันวาคม
คิดภาษี 25%
ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ไดที่สํานักงานเขตโดย
ไมคิดมูลคา กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเปนจริงใหครบถวน ลงลายมือชื่อของตนพรอมวัน เดือน ป
สงคืนพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ปายนั้นไดติดตั้งหรือแสดงไว ทั้งนี้จะนําสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสง
แทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได ใหเจาของปายหรือผูมีหนาที่เสียภาษีปายหรือผูที่ไดรับมอบหมายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ที่สํานักงานเขตที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู สําหรับปายที่แสดงไวที่
ยานพาหนะที่ตองเสียภาษี ใหยื่น ณ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะไดกระทําใน
ทองที่นั้น
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1. เอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการยื่นแบบฯ
กรณีปายใหม ใหเจาของปายยื่นแบบเสียภาษี พรอมสําเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกตอง ไดแก
- ใบอนุญาตติดตั้งปาย, ใบเสร็จรับเงินคาทําปาย
- สําเนาทะเบียนบาน
- บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเสียภาษี
- กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท, ทะเบียน
พาณิชยและหลักฐานของสรรพากร เชน ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
- หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจาหนาที่ใหคําแนะนํา
กรณีปายเกา ใหเจาของปายยื่นแบบเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) พรอมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี
ครั้งสุดทาย
กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทพรอมกับการ
ยื่นแบบ ภ.ป. 1
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ผูรับประเมินไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษี (ภ.ป. 3) ใหชําระเงินภายใน 15 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงการประเมินโดยชําระภาษีได ณ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด การชําระภาษีปายจะกระทําโดยสง
ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจายแก องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ก็ได การชําระภาษีปายโดยสง
ทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันที่ไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย
3. การขอผอนชําระภาษี
ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะขอผอนชําระ
เปน 3 งวด งวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี และใหชําระงวดที่ 1 กอนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแตวันสุดทายที่ตอง
ชําระงวดที่ 1 และงวดที่ 3 ภายใน 1 เดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่ 2
4. เงินเพิ่ม
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปาย เสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีปายในกรณีและอัตราดังนี้
(1) ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของจํานวน
เงินที่ตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีที่เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจง
ใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย
(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีลดนอยลง ให
เสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการ
ภาษีปายใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน
(3) ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของจํานวนเงินที่ตอง
เสียภาษีปายเศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปนเงินเพิ่ม
5. การอุทธรณ
เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดรับแจงการประเมิน (ภ.ป.3) แลว หากเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง
มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่น โดยยื่นอุทธรณผานพนักงานเจาหนาที่ โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30
วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน ถาผูอุทธรณไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วันหรือไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกไมยอม
ใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหาร
ทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณนั้นเสียได เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดวินิจฉัยอุทธรณเสร็จและแจงคําวินิจฉัยพรอม
ดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ หากผูอุทธรณไมเห็นพองดวยกับคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่น ผูอุทธรณมี
สิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่น โดยฟองเปนคดีตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ เวนแตในกรณีที่เปนการยกอุทธรณดังไดกลาวขางตน อยางไรก็ตามการอุทธรณนั้นไมเปนการทุเลาการเสีย
ภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นวาใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาลเสียกอน
6. การขอคืนเงินคาภาษี
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลใหมีการลดจํานวนเงินที่ไดประเมิน
ไวใหแจงผูมีหนาที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับแจง ผูใดเสียภาษีปายโดยไม
มีหนาที่ตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาที่ควรตองเสียมีสิทธิไดรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ปนับแตวันที่ได
ชําระเงินคาภาษี
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ผูใดรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
1 ปหรือปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแต5,000 บาท ถึง 50,000
บาท
ผูใดไมปฏิบัติดังนี้ คือ ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร
ตองมีชื่อและที่อยูเจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปาย ตองระวางโทษปรับวันละ 100
บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด
ผูใดไมแจงการรับโอนปาย คือ ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
30 วันนับแตวันรับโอน หรือไมแสดงการเสียภาษีปาย (ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว
ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบการคาหรือประกอบกิจการ) ตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000
บาท
ผูใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ โดยไมใหเขาไปในสถานที่ประกอบการคาหรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดของผูมีหนาที่เสียภาษีปาย หรือบริเวณที่ตอเนื่องกับสถานที่ดังกลาว หรือสถานที่ที่
เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีปายในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบวาผู
มีหนาที่เสียภาษีปายไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัติหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งออก
คําสั่งเปนหนังสือเรียกผูมีหนาที่เสียภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีปายมาตรวจสอบ
ภายในกําหนดเวลาอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติเปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

- 31 -

ขั้นตอนการชําระภาษีปาย

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย แบบ ภ.ป. 1
ภายใน เดือนมีนาคมของทุกป

เจาหนาที่รับและตรวจแบบแจงรายการเกี่ยวกับปาย (แบบ ภ.ป. 1)
ประเมินคาภาษีปาย เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวา ปายละ 200 บาท ให
เสียภาษีปายละ 200 บาท

เจาหนาที่แจงรายการประเมิน (แบบ ภ.ป. 8) ใหผูรับประเมิน
ชําระคาภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันไดรับแจงการประเมิน

อุทธรณการประเมินภาษี ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน

- 32 -

เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม 2561

ตารางแผนปฏิบัติจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)

พฤศจิกายน 2561

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ

ธันวาคม 2561

- ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

มกราคม–กุมภาพันธ 2562 - จัดทําหนังสือแจงใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา
- รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจง
การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) รับชําระภาษี
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา)
มกราคม–มีนาคม 2562
เมษายน 2562

- รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพนกําหนด / แจงประเมินภาษีตาม มาตรา 24 ทวิ

พฤษภาคม 2562

- รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 1

มิถุนายน 2562

- รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 2

กรกฎาคม–สิงหาคม 2562 - ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษี
สิงหาคม 2562

- ตรวจสอบผูเสียภาษีที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ

กันยายน 2562

- รายงานปดงบประจําป / รายงานผลผูคางชําระภาษี

หมายเหตุ

- 33 ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือน (Gantt Chart) ประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดั
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน
บ
1 สํารวจและคัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ
2 สํารวจเตรียมแบบพิมพตา ง ๆ
3

ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี

4

ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา

5

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

6

ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชําระภาษี

7

รับชําระคาภาษี (ภายใน 30 วันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงผลการประเมิน)

8

ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผไู มยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (2 ครั้ง)

9

สํารวจบัญชีผูคา งชําระภาษีปป จ จุบัน

10 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชาํ ระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
11 ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษี
12 ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอ ยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 2559
13 รายงานปดงบประจําป / รายผลงานผูคางชําระภาษี

ต.ค

พ.ย. ธ.ค

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

ก.ค

ส.ค. ก.ย.

หมาย
เหตุ
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เดือน / พ.ศ.
ตุลาคม – ธันวาคม 2561

มกราคม – เมษายน 2562

ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ภาษีบํารุงทองที่ (กรณีตีราคาปานกลางที่ดินใหม ประจําป 2562-2565)
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ และประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
- ใหมีการกําหนดราคาปานกลางที่ดินที่เปนปจจุบัน โดยคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางที่ดิน
- ติดประกาศราคาปานกลางที่ดิน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงาน
จากคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางที่ดิน
- จัดทําประมาณการรายรับจากการประเมินที่คาดวาจะไดรับจากผูที่อยูในขายเสียภาษี
- แตงตั้งเจาพนักงานประเมินภาษีบํารุงทองที่และเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจจํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน
- ประกาศแจงเจาของที่ดินเพื่อมายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และประชาสัมพันธการเสียภาษี
- ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา

มกราคม - มีนาคม 2562

- รับแบบแสดงรายการที่ดิน และตรวจสอบความถูกตอง (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลาง
ของทีด่ ินตามมาตรา ๑๖ แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลาสี่ปนั้น
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอตอเจาพนักงานประเมิน
- ประเมินภาษีบํารุงทองที่
- ติดประกาศการประเมินภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.๑๐) ณ สํานักงานเทศบาลตําบล และที่ทําการผูใหญบาน/กํานัน
กรณีเจาของที่ดินอยูนอกเขตสํานักงานเทศบาลตําบลใหทําหนังสือแจงใหเจาของที่ดินทราบ
- รับชําระภาษี (ภายในเวลาที่กําหนด)
- ในกรณีเจาของที่ดินไมพอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับจากวันติดประกาศ
- รับเรื่องอุทธรณ/แจงผลการอุทธรณ (กรณีอุทธรณ)

เมษายน 2562

- แจงประเมินภาษีบํารุงทองที่ ตาม มาตรา 33
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 1

หมายเหตุ

- 35 เดือน / พ.ศ.
ภาษีบํารุงทองที่
พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 - รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษี ครั้งที่ 2
กรกฎาคม – สิงหาคม 2562

- ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษี

สิงหาคม 2562

- ตรวจสอบผูเสียภาษีที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ

กันยายน 2562

- รายงานปดงบประจําป / รายงานผลผูคางชําระภาษี

หมายเหตุ

- 36 ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ (Gantt Chart) ประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ลําดับ
1

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

2

คัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ(ลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
สํารวจเตรียมแบบพิมพตา ง ๆ
ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี

3

ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา

4

รับยื่นแบบและชําระคาภาษี (ชําระภายเวลาที่กําหนด)

5

แจงประเมินภาษี

6

สํารวจบัญชีผูคา งชําระภาษีปป จ จุบัน

7

รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชาํ ระเกินกําหนดเวลา(มีเงินเพิ่ม)

8

มีหนังสือแจงเตือนไปยังผูทยี่ ังไมชําระภาษี (2 ครั้ง)

9

ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษี

10

ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอ ยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 2562

11

รายงานปดงบประจําป / รายผลงานผูคางชําระภาษี

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

- 37 ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย ประจําป 2562
แผนการจัดเก็บภาษีปาย ประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
เดือน/พ.ศ.
ภาษีปาย
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2561 - ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
ธันวาคม 2561
- ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
- จัดทําหนังสือแจงใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา
มกราคม–มีนาคม 2562
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจงการประเมินภาษี ภ.ป.3
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา)
เมษายน 2562
- มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 1 (รับชําระภาษี และเงินเพิ่ม ตามมาตรา 25)
พฤษภาคม–มิถุนายน 2562 - มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 2 (รับชําระภาษี และเงินเพิ่ม ตามมาตรา 25)
มิถุนายน – สิงหาคม 2562 - ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษี
สิงหาคม 2562

- ตรวจสอบผูเสียภาษีที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ

กันยายน 2562

- รายงานปดงบประจําป / รายผลงานผูคางชําระภาษี

หมายเหตุ

- 38 ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย (Gantt Chart) ประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ลําดับ

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

1

สํารวจและคัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ

2

สํารวจเตรียมแบบพิมพตา ง ๆ

3

ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี

4

ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนาเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1

5

รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกตอง

6

ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชําระภาษี

7

รับชําระคาภาษี (ภายใน 15 วันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงผลการประเมิน)

8

รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชาํ ระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)

9

ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผไู มยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (2 ครั้ง)

10

ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษี

11

ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอ ยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 2562

12

รายงานปดงบประจําป / รายผลงานผูคางชําระภาษี

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

- 39 ตารางแผนปฏิบัติงานบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
15
15

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

วัน เวลา และสถานที่การใหบริการจัดเก็บรายได
ประชาสัมพันธที่ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด และประชาสัมพันธนอกสถานที่ ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา
เพื่อใหทราบถึงการเสียภาษีประจําป 2562
รับชําระที่ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด
รับชําระที่ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด
รับชําระที่ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด
รับชําระที่ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด

และออกบริการนอกสถานที่
และออกบริการนอกสถานที่
และออกบริการนอกสถานที่
และออกบริการนอกสถานที่

ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษี

ประชาสัมพันธที่ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด และประชาสัมพันธนอกสถานที่ ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา
เพื่อใหทราบถึงการเสียภาษีประจําป 2562

- 40 แผนการจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได ประจําปงบประมาณ 2562 องคการบริหารสวนตําบลหินดาด
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ
ผูจัดทํา/เสนอแผน
(นางสาวดวงดาว เติบจันทึก)
เจาพนักงานจัดเก็บรายได

ลงชื่อ
ผูต รวจสอบแผน
(นางสาวสุปราณี มองขุนทด)
ผูอํานวยการกองคลัง

ลงชื่อ
ผูเห็นชอบแผน
(นายสิริเชษฐ รุงสิทธิรฐั กร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหินดาด

ลงชื่อ

ผูอนุมัติแผน

(นายประพันธ เชาวนดี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหินดาด

