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ภาษีบํารุงทองท่ี ซ่ึงการจัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพนั้นจะตองการแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ 
เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

  ดังนั้น งานจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  จึงจัดทําแผนการจัดเก็บภาษี
และพัฒนารายไดภาษีประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือใชในการบริหารงานดานการจัดเก็บรายไดใหเปนไป     
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แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 พรอมท้ังนําไปสูการปฏิบัติงาน
อยางมีระบบ เปนข้ันตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทางราชการ 
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจําปงบประมาณ  2562 
งานจัดเก็บรายได   กองคลัง   

องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ดวยกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 3431 ลงวันท่ี19 ตุลาคม 2552 เพ่ือใชในการบริหารงานดาน
การจัดเก็บรายไดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของทางราชการและเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 
พ.ศ. 2508 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 พรอมท้ัง
นําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีระบบ เปนข้ันตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทางราชการและคณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหินดาด  มีนโยบายดําเนินการการจัดเก็บรายไดใหท่ัวถึงและเปนธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะดาน
สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมาเปนแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดยมิใหเกิดผลกระทบใน
การชําระภาษีของประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและเปนไปตามกฎหมาย  
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยการออกใหบริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดง
รายการทรัพยสินเพ่ือเสียภาษีกับประชาชนภายในเขตปกครององคการบริหารสวนตําบลหินดาด ซ่ึงจะชวยใหลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน จึงจําเปนตองจัดทําแผนการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ 2562 ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดจากภาษีขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    
                 และประสิทธิผล 
 2.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหินดาด มีรายไดเพ่ิมข้ึน   
 2.3 เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการเสียภาษีใหกับองคการบริหาร 
                 สวนตําบลหินดาด 
 2.4 เพ่ือใหการปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดจากภาษีสอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วิธีการดําเนินการ 
3.1 ข้ันเตรียมการ 

  -  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ ใหครบถวน จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และออกหนังสือแจง
เวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา เพ่ือจะไดมายื่นแบบพิมพภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎระเบียบโดยตรวจสอบ
และคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี ตามทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4)  

3.2 ข้ันดําเนินการ 
- จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา 
- แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจงใหผูท่ีอยูในขายตองเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 

  -  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดทราบและเขาใจ 
  -  ออกใหบริการรับการยื่นแบบ  และชําระภาษีนอกสถานท่ี 
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3.3 หลังดําเนินการแลวเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน 2562 
 

5. ผูรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได 
 งานจัดเก็บรายได  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. งบประมาณ 
 ใชจายจากขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2562 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บรายไดจากภาษีขององคการบริหารสวน 
                 ตําบลหินดาด 
 7.2 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหินดาดมีรายไดเพ่ิมข้ึน สามารถนําไปจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา   
                 องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ใหเจริญยิ่งข้ึน 
 7.3 ทําใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ และใหความรวมมือในการเสียภาษี 
 7.4 ทําใหการปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดจากภาษีสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

การปฏิบัติงานตามหวงเวลา 
 

กันยายน  -  คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บ  จาก  ผ.ท.5 

   -  ประชาสมัพันธเรื่องการเสียภาษี 

ตุลาคม   -  สํารวจ ,  เตรียมแบบพิมพตาง ๆ 

ธันวาคม   -  ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 

มกราคม  - กุมภาพันธ -  รับแบบ  ภ.ร.ด.2  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกตอง 

   -  ประเมินคารายป / แจงผลการประเมิน / รับชําระภาษี 

มีนาคม – พฤษภาคม -  ประเมินคารายป  และแจงผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด.8  (ลงทะเบียน) 

   -  รับคํารองอุทธรณตามแบบ  ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) / พิจารณาคํารอง / 

       แจงผลการชี้ขาด 

   -  รับชําระคาภาษี  (ภายใน  30  วันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน) 

   -  ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ  ภ.ร.ด. 2  ภายในกําหนด  (2 ครั้ง) 

   -  แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  ภายในกําหนด  (สงใหนิติกร)   

   ตาม  ม.46  หรือ ม.48 (ข) 

มิถุนายน – สิงหาคม -  สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปจจุบัน 

   -  รับชําระภาษี  กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา  (มีเงินเพ่ิม) 

   -  มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด  (3  ครั้ง) 

   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

กันยายน  -  มีหนังสือแจงเตือนวาจะดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน  (นิติกร)  ตาม  ม.44 

   -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 

ตุลาคม    -  มีคําสั่งยึด  อายัด  เพ่ือขายทอดตลาดทรัพยสิน 
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การปฏิบัติงานตามข้ันตอนกิจกรรม 
 
ก.  ข้ันเตรียมการ 

1.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี   กันยายน 
      ในปงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
 2.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ     ตุลาคม 
 3.  ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจกิายน -กุมภาพันธ 
 4.  จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการ กอนธันวาคม 
      ทรัพยสิน และควรออกหนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา 
 
ข.  ข้ันดําเนินการจัดเก็บ 
 1.  รับแบบแสดงรายการทรพัยสิน  (ภ.ร.ด.2)  และตรวจสอบความถูกตอง มกราคม – กุมภาพันธ 
 2.  ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษี / มีหนังสือแจงผลการประเมินภาษี มกราคม – เมษายน 
      (ภ.ร.ด.8)  
 กรณีปกต ิ
 -  รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที  หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม 
 กรณีพิเศษ 

(1) ชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด(เกิน  30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน) 
-  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      กุมภาพันธ – กันยายน 

(2) ผูรับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี 
1.  รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม    มกราคม – พฤษภาคม 
2.  ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี   กุมภาพันธ – มิถุนายน 
3.  ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ     มีนาคม – กรกฎาคม 
4.  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      มีนาคม – กันยายน 
5.  ปฏิบัติตามคําสั่งศาล  (กรณีนําคดีไปสูศาล) 
 

ค.  ข้ันประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 
 1.  ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน  (ภ.ร.ด.2)  ภายในกําหนดเวลา 
 -  เม่ือใกลจะสิ้นสุดเวลาท่ีประกาศกําหนดใหยื่นแบบ   กุมภาพันธ 
    (ภ.ร.ด.2)  ใหมีหนังสือแจงเตือนผูท่ียังไมยื่นแบบ 
 -  แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดี มีนาคม – พฤษภาคม 
    แกผูไมยื่นแบบ     
 -  รับชําระภาษี       เมษายน – กันยายน 
 -  ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ     มีนาคม - กันยายน 
 หมายเหตุ  ในปตอไปหากไมยื่นแบบอีก  ใหดําเนินการตาม  ม.48 (ข) 
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2.  ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แลวแตไมยอมชําระภาษี 

 -  มีหนังสือแจงเตือนผูท่ียังไมชําระภาษี 
  ครั้งท่ี  1       พฤษภาคม   
  ครั้งท่ี  2                 มิถุนายน  

                 (ดําเนินการใหสอดคลองกับการแจงผลการประเมินภาษี) 
  ครั้งท่ี  3       กรกฎาคม 
 -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      พฤษภาคม – กันยายน 
 -  ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน) 

กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี     ตุลาคมเปนตนไป 
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การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
 
 เจาหนาท่ี/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. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ  ภ.ร.ด. 2  ภายในกําหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผูท่ีไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 
6. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 

 นายกองคการบริหารสวนตําบล 
1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี  (พิจารณาการประเมินใหม) 
2. ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ 
3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2  ภายในกําหนด 
4. มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน 

นิติกร 
1. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง ณ ท่ีวาการอําเภอดานขุนทด เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมมา

ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด 
2. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 
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3ความรูทั่วไป3เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึง  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ กับท่ีดินใชตอเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น 
 

1. ทรัพยสินท่ีตองเสียภาษี  
ประเภททรัพยสินท่ีตองเสียภาษีไดแก อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ กับท่ีดินตอเนื่องซ่ึงใช

ปลูกสรางอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนั้น ๆ รวมถึงบริเวณท่ีตอเนื่องกันซ่ึงตามปกติใชประโยชนไปดวยกันกับ
อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนั้นๆ ซ่ึงเจาของกรรมสิทธิ์ไดนําทรัพยสินดังกลาวออกหาผลประโยชนตอบแทน
นอกเหนือจากการอยูอาศัยของตนเองโดยปกติหรือใหผูอ่ืนนํา ไปใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
ทรัพยสินแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1.1  โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ  
1.2  ท่ีดินซ่ึงใชตอเนื่องกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ซ่ึงหมายความวาเปนท่ีดินซ่ึงใชเปน

ท่ีปลูกสรางโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางนั้นๆ และท่ีดินอันเปนบริเวณตอเนื่องกันซ่ึงตามปกติ ใชประโยชนไป
ดวยกันกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางนั้น ๆ    
 

2. ทรัพยสินท่ีไดรับยกเวนภาษี  
 2.1  พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน  
 2.2  ทรัพยสินของรัฐบาลท่ีใชในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะและทรัพยสินของการรถไฟ 

แหงประเทศไทยท่ี ใชในกิจการรถไฟโดยตรง  
 2.3  ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซ่ึงกระทํากิจการอันมิใชเพ่ือเปน

ผลกําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา  
 2.4  ทรัพยสินซ่ึงเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียวหรือเปนท่ีอยูของสงฆ  
 2.5  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ซ่ึงปดไวตลอดปและเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอ่ืนอยู

นอกจากคนเฝาใน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ  หรือในท่ีดินซ่ึงใชตอเนื่องกัน  
 2.6  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติ ท่ีผูเชาซ้ืออาศัยอยูเองโดยมิไดใชเปนท่ีเก็บ

สินคาหรือประกอบ การอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับ       
ลงวันท่ี  27  มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเวนพ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา เข่ือนตางๆ ของการไฟฟาฝายผลิต ซ่ึงเปนท่ีตอเนื่อง  
 
        3. การขอลดหยอนภาษี  

การขอลดหยอนภาษี การขอยกเวน การงดเวน การขอปลดภาษี การขอลดคาภาษี   จะทําไดดัง
กรณีตอไปนี้ 

- ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลาย ใหลดยอดคารายปของทรัพยสิน
นั้นตามสวนท่ีถูกทําลายตลอดเวลาท่ียังไมไดทําข้ึน แตในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆนั้นตองเปนท่ี
ซ่ึงยังใชไมได  

- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ซ่ึงทําข้ึนในระหวางปนั้น ใหถือเอาเวลาซ่ึงโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอ่ืนๆ นั้นไดมีข้ึนและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปนเกณฑคํานวณคารายป  
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- ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบท่ีสําคัญท่ีมีลักษณะเปนเครื่องจักรกล เครื่องกระทําหรือ
เครื่องกําเนิดสินคา เพ่ือใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ข้ึนในโรงเรือนนั้น ๆ ในการ
ประเมินใหลดคารายปลงเหลือ หนึ่งในสามของคารายปของทรัพยสินนั้น รวมท้ังสวนควบดังกลาว แลวดวย  

- เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนไดรับความเสียหาย เพราะโรงเรือนวางลงหรือชํารุด จึง
จําเปนตองซอมแซมสวนสําคัญ  เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นมีสิทธิขอลดภาษีได  ท้ังนี้เปนไปตามดุลพินิจ
ของพนักงานเจาหนาท่ี  ท่ีจะลดคาภาษีตามสวนท่ีเสียหายหรือปลดภาษีท้ังหมดก็ได  

- ถาเจาของโรงเรือนมีเหตุเปลี่ยนแปลงทรัพยสินในปท่ีผานมายอมไดรับการยกเวน งดเวน ปลดภาษี 
หรือลดคาภาษี แลวแตกรณี  
  

4. ผูมีหนาท่ีเสียภาษี  
ผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ “ผูรับประเมิน” ซ่ึงหมายถึง เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินท่ีตองเสียภาษี  

เวนแต ถาท่ีดินและ อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ เปนคนละเจาของกันใหเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร
โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี   
 

5. กําหนดระยะเวลาใหย่ืนแบบแสดงรายการ  
ใหผูรับประเมินยื่นแบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาท่ี

ในทองท่ีซ่ึงทรัพยสินนั้นตั้งอยู ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป   
 

6. ฐานภาษี  
ฐานภาษี  คือ คารายปของทรัพยสิน ซ่ึงหมายถึง  จํานวนเงินซ่ึงทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในป

หนึ่ง ๆ  ในกรณีท่ีทรัพยสินนั้นใหเชาและคาเชานั้นเปนจํานวนเงินอันสมควรท่ีจะใหเชาไดใหถือคาเชานั้นเปนคาราย
ป  แตถามีกรณีท่ีสมควรจะให พิจารณาไดวาคาเชานั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรท่ีจะใหเชาได หรือกรณีท่ีไมมีคาเชา
เนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุอ่ืน ๆ หพิจารณากําหนดคารายปโดยเทียบเคียงกับคารายป
ของทรัพยสินท่ีใหเชาท่ีมีลักษณะ  ขนาด  พ้ืนท่ี  ทําเลท่ีตั้งและบริการสาธารณะซ่ึงทรัพยสินนั้นไดรับประโยชน
คลายคลึงกัน 
 

7. อัตราภาษี  
อัตราภาษีใหเสียในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป  

 
3ข้ันตอนการย่ืนเสียภาษี 
 

1. การย่ืนแบบพิมพ  
ใหผูรับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2 ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินดาด โดยกรอกรายการใน

แบบ ภ.ร.ด.2 ตามความเปนจริงใหครบถวน รับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมท้ังลงลายมือชื่อ วันท่ี 
เดือน ป กํากับไว แลวสงคืนไปยังพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี ณ สํานักงานท่ีทรัพยสินนั้นตั้งอยู การสงแบบพิมพ 
จะนําสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอ่ืนไปสงแทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได (ใหถือวันท่ีสงทางไปรษณีย
เปนวันยื่นแบบพิมพ)  
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2. เอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการย่ืนแบบ  

กรณี โรงเรือนรายใหม   ใหเจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ียังไมเคยยื่นแบบเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดินมากอน ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดจากปท่ีไดมีการใชประโยชนในโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางนั้น โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ตอพนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ีซ่ึงทรัพยสินนั้นตั้งอยู พรอมสําเนาหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  ไดแก  

- โฉนดท่ีดินท่ีปลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน  
- หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาใหท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  
- ใบอนุญาตใหปลูกสรางอาคาร, ใบอนุญาตใหใชอาคาร  
- ใบใหเลขหมายประจําบาน  
- สําเนาทะเบียนบานของเจาของโรงเรือน, สําเนาทะเบียนบานของโรงเรือนท่ีพิกัดภาษี  
- บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเสียภาษี  
- หลักฐานการเปดดําเนินกิจการ   เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท/ ทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม /  ทะเบียนพาณิชย  
- สําเนางบการเงิน (กรณีเปนนิติบุคคล)  
- หลักฐานของสรรพากรเชน ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
- ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน  
- ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร  
- ใบอนุญาตของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล  
- ใบเสร็จคาติดตั้งมิเตอรน้ําประปา / ไฟฟา  
- สัญญาเชาโรงเรือนท่ีพิกัดภาษี  
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)  
- หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนโรงเรือนท่ีพิกัดภาษี   
หมายเหตุ ใหผูรับประเมิน  หรือ เจาของโรงเรือนถายสําเนาหลักฐาน เอกสารท่ีเก่ียวของดังกลาว

ขางตน พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับทุกฉบับ  
กรณี โรงเรือนรายเกา  ใหเจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2  ภายใน

เดือน กุมภาพันธ ของทุกป พรอมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี) 
กรณี เจาของเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทพรอมการ        

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2   
 

3. การชําระภาษี  
ผูรับประเมินไดรับใบแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8)  ใหชําระเงินภายใน 30 วัน  นับแตวันถัดจาก

วันท่ีไดรับใบแจงการประเมิน โดยสามารถชําระภาษีได ณ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด หรือชําระโดยการสง
ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คท่ีธนาคารรับรองทางไปรษณียลงทะเบียน  
 

4. การขอผอนชําระภาษี  
ผูมีสิทธิขอผอนชําระภาษีได 3 งวด โดยไมเสียเงินเพ่ิมมีเง่ือนไข  ดังนี้  
1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษี จะขอผอนชําระคาภาษีได  โดยวงเงินคาภาษีท่ีจะขอผอนชําระนั้น  จะตองมี

จํานวนเงินคาภาษีตั้งแต เกาพันบาท ข้ึนไป  
2. ไดยื่นแบบพิมพเพ่ือแจงรายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในเดือนกุมภาพันธ ของปนั้น  
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3. ไดแจงความจํานงขอผอนชําระคาภาษีเปนหนังสือตอพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแตวัน
ถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน  

 
5. เงินเพ่ิม  

เงินคาภาษีคางชําระใหเพ่ิมจํานวนดังอัตราตอไปนี้  
1.  ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการ

ประเมิน ใหเพ่ิมรอยละ 2.5 ของคาภาษีท่ีคาง  
2.  ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพ่ิมรอยละ    5 ของคาภาษีท่ีคาง  
3.  ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพ่ิมรอยละ 7.5 ของคาภาษีท่ีคาง  
4.  ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพ่ิมรอยละ 10 ของคาภาษีท่ีคาง  
ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพ่ิมภายใน 4 เดือน  นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ

ออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซ่ึงคางชําระคาภาษีได  
ถาคาภาษีคางอยู  และมิไดชําระขณะเม่ือทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์ไปเปนของเจาของใหม โดยเหตุ

ใดๆ ก็ตาม เจาของเกาและเจาของใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้นรวมกัน  
 

6. การอุทธรณภาษี  
เม่ือผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจใน

การประเมินของพนักงานเจาหนาท่ี โดยเห็นวาคาภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไมถูกตอง  ใหติดตอ ก็มีสิทธิยื่นคํารอง
ขอใหพิจารณาการประเมินใหมตอคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม โดยกรอกในแบบพิมพ (ภ.ร.ด.9)  และ
ยื่นแบบดังกลาว  ณ  องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน หากพน
กําหนดดังกลาวแลว ผูรับประเมินหมดสิทธิท่ีจะขอใหพิจารณาการประเมินใหม และไมมีสิทธินําคดีสูศาล เวนแตใน
ปญหาขอกฎหมายซ่ึงอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น เม่ือคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม พิจารณาเปนประการ
ใดจะแจงคําชี้ขาดไปยังผูยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษร  หากผูรับประเมินยังไมเห็นดวยหรือไมพอใจในคําชี้ขาด
ดังกลาว ยอมมีสิทธินําคดีสูศาลเพ่ือแสดงใหศาลเห็นวาการประเมินไมถูกตอง และขอใหศาลเพิกถอนการประเมินนั้น
เสีย แตตองทําภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันรับแจงคําชี้ขาด และการยื่นฟองตองเปนท่ีพอใจศาลวาผูรับประเมินได
ชําระคาภาษีท้ังสิ้นซ่ึงถึงกําหนดชําระหรือจะถึงกําหนดชําระระหวางคดียังอยูในศาล  
 

7. การขอคืนเงินคาภาษี  
ในกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหมีการลดจํานวนเงินท่ีประเมินไวใหยื่นคําขอรับเงินคืนไดท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลหินดาด โดยแนบเอกสาร ท่ีเก่ียวของพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงินประกอบดวยกรณีท่ีศาลพิพากษา
ใหลดคาภาษีศาลจะพิพากษาคืนเงินสวนท่ีลดนั้นใหภายใน  3 เดือน  
 

8. บทกําหนดโทษ  
- ผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครอบครองทรัพยสินกรอกรายการในแบบพิมพตามความเปนจริงตาม

ความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมท้ังลงวันท่ี เดือน ป และลง
ลายมือชื่อของตนกํากับไวแลวสงคืนไปยังพนักงาน เจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีทรัพยสินนั้นตั้งอยู การสงแบบพิมพจะ
นําสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอ่ืนไปสงแทน หรือสงทางไปรษณีย ลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาท่ีก็ได หากผูใด
ละเลยไมแสดงขอความขางตน เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท  
โดยมีอายุความ 1 ป 
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- ผูใดโดยรูอยูแลว หรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาท่ีไมแจงรายการ
เพ่ิมเติมละเอียดยิ่งข้ึนเม่ือ เรียกรองไมนําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเม่ือพนักงานเจาหนาท่ี
ซักถาม (ถาพนักงานเจาหนาท่ีมิไดรับคําตอบจากผูรับประเมินภายใน 10 วัน หรือไดรับคําตอบอันไมเพียงพอ 
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกหมายเรียกผูรับประเมินมา ณ  สถานท่ีซ่ึงเห็น สมควรและใหนําพยานหลักฐานใน
เรื่องอสังหาริมทรัพยนั้นมาแสดง กับใหมีอํานาจซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น) ผูนั้นมีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท โดยมีอายุความ 1 ป 

- ผูใด  
    ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ

หรือนําพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสิน
ของตนตามท่ีควร  

    ข)  โดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย  โดยฉอโกง  โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดท้ังสิ้น
ท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามท่ีควร  ผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  โดยมีอายุความ 5 ป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 12 -  
 

ข้ันตอนการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 
 
 

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

 
 
 

เจาหนาท่ีรับและตรวจแบบแจงรายการทรัพยสิน (แบบ ภ.ร.ด. 2) 
 
 
 

เจาหนาท่ีแจงรายการประเมิน (แบบ ภ.ร.ด. 8) ใหผูรับประเมินทราบ 
ชําระคาภาษีภายใน 30 วัน 

นับตั้งแตวันไดรับแจงการประเมิน 
 
 

        กรณีไมพอใจในการประเมินภาษ ี

 
 

              ย่ืนคํารองขอใหพิจารณาการประเมินใหม 
                 ภายใน 15 วัน นับแตไดรับหนังสือแจง 

 
 

เจาหนาท่ีรับชําระภาษี 
ออกใบเสรจ็รับเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 12) 
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ภาษีบํารุงทองท่ี 
 

การปฏิบัติงานตามหวงเวลา 
 
กันยายน  -  คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจาก ภ.บ.ท.5 และ ก.ค. 1 
   -  ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 
ตุลาคม   -  สํารวจ ,  เตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
พฤศจิกายน  -   ประกาศแจงการเสียภาษีประจําป 
ธันวาคม   -  ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 
มกราคม    -  รับแบบ  ภ.บ.ท. 5  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกตอง 
   -  แจงผลการประเมิน / รับชาํระภาษี 
มกราคม – มีนาคม -  แจงผลการประเมินตาม มาตรา 33 
มกราคม – เมษายน -  รับชําระภาษี 
พฤษภาคม – กันยายน -  สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปจจุบัน ตาม เกณฑคางรับ (ก.ค.2) 
   -  รับชําระภาษี  กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา  (มีเงินเพ่ิม) 
   -  มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด   
   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 
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การปฏิบัติงานตามข้ันตอนกิจกรรม 
 
ก.  ข้ันเตรียมการ 
 1.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี   กันยายน 
      ในปงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
 2.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ     ตุลาคม 
 3.  ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ 
 4.  จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน  
     และควรออกหนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา   กอนธันวาคม 
 
ข.  ข้ันดําเนินการจัดเก็บ 

รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน  (ภ.บ.ท.5)  และตรวจสอบความถูกตอง มกราคมของปแรก 
ท่ีมีการตีราคาปานกลางของ
ท่ีดินตามมาตรา ๑๖  

       -  รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที  หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – เมษายน 
             -  แจงประเมินภาษี       มกราคม – มีนาคม 

ของปแรกท่ีมีการตีราคา
ปานกลางของท่ีดินตาม
มาตรา 33 

   -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      พฤษภาคม – กันยายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 15 -  
 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
 
 เจาหนาท่ี/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.   ประเมินคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
4.   ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ  ภายในกําหนด 
5.   ออกหนังสือเตือนผูท่ีไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 
6.   ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 
7.   แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ         
      ภายในกําหนด 
8.   ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
1.    พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี  (พิจารณาการประเมินใหม) 
2.     ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ 
3.     มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภายในกําหนด 
4.     มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
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ความรูทั่วไปเกีย่วกับภาษีบํารุงทองที ่
 
 ภาษีบํารุงทองท่ี  หมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจาของท่ีดิน ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยเจาของท่ีดินท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหินดาด ใหไปยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (แบบ ภบท.5)  ณ  องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  ภายในเดือน
มกราคมปแรก ท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน และทุกๆ 4 ป จะมีการยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน และประเมินใหม 
และชําระภาษีภายในเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกป 
  กรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหม หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนท่ีดินจะตองยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 1. ท่ีดินท่ีตองเสียภาษี 
                   ท่ีดินท่ีตองเสียภาษี ไดแก พ้ืนท่ีดิน รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย       
   
 2. ท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษี 

2.1  ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
2.2  ท่ีดินท่ีเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ

โดยมิไดหาผลประโยชน  
2.3  ท่ีดินของราชการสวนทองถ่ินท่ีใชในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดหา

ผลประโยชน 
2.4  ท่ีดินท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
2.5  ท่ีดินท่ีใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใช

ประกอบศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม หรือท่ีศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน 
2.6  ท่ีดินท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรบัประโยชนตอบแทน 
2.7  ท่ีดินท่ีใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือท่ีใชเปนสนามบิน 

ของรัฐ 
2.8  ท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแลว 
2.9  ท่ีดินของเอกชนเฉพาะสวนท่ีเจาของท่ีดินยินยอมใหทางราชการจัดใชเพ่ือสาธารณประโยชน

โดยเจาของท่ีดินมิไดใชหรือหาผลประโยชนในท่ีดินเฉพาะสวนนั้น 
2.10  ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งท่ีทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ

สหประชาชาติหรือองคการระหวางประเทศอ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
2.11  ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งท่ีทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอย

ปฏิบัติตอกัน 
2.12  ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 
 3. ผูมีหนาท่ีเสียภาษี2  
                   ผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ เจาของท่ีดิน ซ่ึงเปนบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนเชน ผูเชาท่ีดินของรัฐ  
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 4. ฐานภาษีและอัตราภาษี2  
   ฐานภาษี  คือ ราคาปานกลางท่ีดิน ท่ีคณะกรรมการแตงตั้งไดกําหนดข้ึน ปกติใหเสียภาษีตามบัญชี
อัตราภาษีบํารุงทองท่ีทายพระราชบัญญัติ ท่ีดินท่ีใชประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไมลมลุกใหเสียก่ึงอัตรา แตถา
เจาของท่ีดินประกอบกสิกรรมประเภทไมลมลุกนั้นดวยตนเองใหเสียอยางสูงไมเกินไรละ 5 บาท และท่ีดินท่ีท้ิงไววาง
เปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพของท่ีดินใหเสียเพ่ิมข้ึนอีก 1 เทา  
 
7ข้ันตอนการเสียภาษี             

5การย่ืนแบบพิมพ :  ใหเจาของท่ีดินยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีในวันท่ี 1 มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษีบํารุง
ทองท่ีในปนั้นและยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ตอเจาพนักงานประเมิน ณ องคการบริหารสวนตําบล      
หินดาด โดยมีข้ันตอนการเสียภาษี ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดระยะเวลาใหย่ืนแบบแสดงรายการ  
1. ในปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ใหเจาของท่ีดินหรือผูแทนยื่นแบบแสดงรายการ

ท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)  ภายในเดือน มกราคมของป และใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ปนั้น (ปจจุบันคือป พ.ศ.2562 
- 2565)   

2. บุคคลใดเปนเจาของท่ีดินข้ึนใหม หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมของเจาของท่ีดินผูใดไดเปลี่ยนแปลง
ไปหรือเจาของท่ีดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหมีการลดหยอนท่ีดินเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยาง
อ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดินเปลี่ยนแปลงไปใหเจาของท่ีดินผูนั้นแจงเหตุการณเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขางตนตอเจาพนักงานประเมินภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันท่ีมีเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  

 
2. เอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการย่ืนแบบ   กรณีท่ีดินรายใหม หรือปท่ีมีการตีราคาปานกลาง ให

เจาของท่ีดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือน มกราคม ของป ท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ป 
หรือภายใน 30 วัน กรณี ท่ีไดกรรมสิทธิ์ ใหมหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินใหม โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 
พรอมสําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา ไดแก  

- หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนเจาของท่ีดิน ตามท่ีกฎหมายกําหนดโฉนดท่ีดิน เชน โฉนด , น.ส.3 , 
ส.ค.1 ฯลฯ  

- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเสียภาษี  
- หนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล) 
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)  
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีปท่ีผานมาหรือครั้งสุดทาย (ถามี)  
กรณีท่ีดินรายเกา  ใหเจาของท่ีดินชําระเงินคาภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป  และเพ่ือความ

สะดวก รวดเร็วในการติดตอ โปรดนําใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทายมาแสดงดวย  
 

3. การขอลดหยอนภาษี  
บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงท่ีอยูในจังหวัดเดียวกันและใชท่ีดิน

นั้นเปนท่ีอยูอาศัยของตน เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  ในกรณีเปนท่ีดินในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหินดาด  ใหลดหยอน ไดไมนอยกวา 2 ไร แตไมเกิน 5 ไร  ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลหินดาด 
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ท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสราง และใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชาไมไดรับการลดหยอน
สําหรับสวนของท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนสถานการคาหรือใหเชานั้น  

ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของท่ีดินรวมกัน ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามเกณฑ 
ท่ีกําหนดไว  ใหไดรับการลดหยอนสําหรับท่ีดินท่ีอยูในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแตจังหวัดเดียว  

ท่ีดินท่ีใชในการเพาะปลูก ถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือ
ทําการเพาะปลูกไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยท่ีจะปองกันไดโดยท่ัวไป  ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจพิจารณายกเวน
หรือลดภาษีบํารุงทองท่ีใหไดตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   

ท่ีดินท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชนตอบแทน อาจไดรับยกเวนไมตอง
เสียภาษีบํารุงทองท่ีไดเฉพาะท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  
 

4. เงินเพ่ิม  
ใหเจาของท่ีดินเสียเงินเพ่ิม นอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ในกรณีและอัตราดังนี้  
1.  ไมยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนดใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10 ของจํานวนเงิน    

ท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี เวนแตกรณีท่ีเจาของท่ีดินไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกอนท่ีเจาพนักงานประเมินจะได
แจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 5 ของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี  

2.  ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีลด
นอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10 ของภาษีบํารุงทองท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีท่ีเจาของท่ีดินไดมาขอแกไขแบบ
แสดงรายการท่ีดินใหถูกตองกอนท่ีเจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน  

3.  ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อท่ีดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินท่ีจะตอง     
เสียภาษีบํารุงทองท่ีลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมอีก 1 เทาของภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม  

4.  ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 24 ตอปของจํานวนเงิน   
ท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี เศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน ท้ังนี้ไมใหนําเงินเพ่ิมตาม (1)   (2) หรือ (3)  มาคํานวณ
เพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (4) ดวย 

ท้ังนี้ เงินเพ่ิม ใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองท่ี  
 

5. การชําระภาษี  
1. ในปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ใหยื่นหลักฐานการแจงการประเมิน (ภ.บ.ท.9)   

พรอมชําระเงินภายในเดือนเมษายน  
กรณีไดรับแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคมใหชําระภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการ

ประเมิน  
2.  กรณีอ่ืน ๆ ใหชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป  
 

6. การขอผอนชําระภาษี  
ถาภาษีบํารุงทองท่ีท่ีตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทข้ึนไป ผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะขอผอนชําระ

เปน 3 งวด งวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี และใหชําระงวดท่ี 1 กอนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดท่ี 2 ภายใน 1 เดือนนับแตวันสุดทายท่ีตอง
ชําระงวดท่ี 1 งวดท่ี 3 ภายใน 1 เดือนนับแตวันสุดทายท่ีตองชําระงวดท่ี 2  
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7. การขอคืนเงินคาภาษี  
ในกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล ใหมีการลดจํานวนเงินท่ีไดประเมิน

ไวใหแจงผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบโดยเร็ว เพ่ือมาขอรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ปนับแตวันท่ีไดรับแจง 
ผูใดเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวาท่ีควรตองเสียผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอ
คืนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีไดเสียภาษี  

 
8. การเรงรัดภาษีคางชําระ  

ภาษีบํารุงทองท่ีจํานวนใดท่ีเจาพนักงานประเมิน ไดแจงหรือประกาศการประเมินแลวถามิไดชําระ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือเปนภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ ซ่ึงทรัพยสินของผูคางชําระ อาจถูกยึด อายัดหรือขาย
ทอดตลาด เพ่ือนําเงินมาชําระภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ  

 
9. การอุทธรณ  

เจาของท่ีดินมีไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีแลว  เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง  มีสิทธิ์
อุทธรณใหอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณแกเจาพนักงานประเมินตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน  

เม่ือเจาพนักงานประเมินไดรับอุทธรณแลว ใหเสนออุทธรณนั้นตามลําดับถึงผูวาราชการจังหวัด 
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองท่ี  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด

ใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล ดังนั้น แมจะยื่นอุทธรณเจาของท่ีดินก็ตองชําระภาษีบํารุงทองท่ี
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หากผลการอุทธรณจะตองคืนเงินภาษีบํารุงทองท่ีก็ยื่นคํารองขอรับเงินคืนได 

เพ่ือเปนการพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือบุคคลใด ๆ 
มาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดง ผูอุทธรณใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกดังกลาวหรือไมยอมให
ถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณนั้นเสีย  เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณเปนประการใดแลวใหแจงคําวินิจฉัยอุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานประเมิน และผู
อุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
เวนแตในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัด ยกอุทธรณดวยเหตุท่ีผูอุทธรณไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมใหถอยคํา
โดยไมมีเหตุอันสมควร  

  
10. บทกําหนดโทษ  

1.  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอัน
เปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

2.  ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขต หรือ ไมยอมแจงจํานวนเนื้อท่ีดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
1 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

3.  ผูใดขัดขวางเจาพนักงาน ซ่ึงปฏิบัติงานตามคําสั่งผูวาราชการจังหวัดท่ีใหเขาไปทําการสํารวจ
ท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดจํานวนเนื้อท่ีท่ีดิน ในการยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินแทนเจาของท่ีดิน หรือ
ผูใดขัดขวาง นายอําเภอ หรือ นายกองคการบริหารสวนตําบล ในการปฏิบัติการตามหนาท่ีเพ่ือเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ี
คางชําระ โดยกระทําการเพ่ือไมใหนายอําเภอ หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล เขาไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ี
เก่ียวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ภายหลังจากท่ีเจาของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวของไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก
ของนายอําเภอหรือนายกฯ เพ่ือมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ และในกรณีเจาของท่ีดิน หรือ
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บุคคลท่ีเก่ียวของไมทําตามคําสั่งท่ีใหปฏิบัติการเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ หรือ
ผูใดขัดขวาง เจาพนักงานประเมินในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือเขาไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวของ แกการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองท่ีของผูมีหนาท่ีเสียภาษี  ในเวลากลางวันหรือเวลาทําการ เพ่ือสอบถามบุคคล ตรวจสอบ ตรวจคนบัญชี 
หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร เพ่ือใหทราบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีปฏิบัติถูกตองตาม
พระราชบัญญัติหรือไม ผูใดขัดขวางกรณีดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ  

4.  ผูใดฝาฝนคําสั่งนายอําเภอหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี
เพ่ือเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ ซ่ึงไดใหเจาของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี หรือ
เอกสารมาตรวจสอบ หรือเจาของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวของฝาฝนไมปฏิบัติการเทาท่ีจําเปน เพ่ือประโยชนในการ
เรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีหรือผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานประเมินท่ีมีหนังสือสั่งใหผูมีหนาท่ีท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ มาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  หรือผูอุทธรณหรือบุคคลใดๆ ฝาฝนคําสั่ง
ของผูวาราชการจังหวัด ท่ีมีหนังสือเรียกเพ่ือมาให ถอยคําหรือสงเอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงในการพิจารณา
อุทธรณ  ผูใดฝาฝนตอคําสั่งกรณีดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ  

5.   ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถานายอําเภอ หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล แลวแต
กรณีเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เม่ือผูตองหาไดชําระเงิน
คาปรับตามจํานวนท่ีนายอําเภอหรือนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดภายใน 30 วัน คดีนั้นเปนอันเสร็จ
เด็ดขาด ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ใหดําเนินคดีตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- 21 -  
 

 
 

 
ข้ันตอนการชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

 
 
 

เจาของท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน (แบบ ภ.ท.บ. 5)  
ภายใน เดือนมกราคม ของปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน  

 
 
 
 

เจาพนักงานประเมินทําการตรวจสอบและประเมินคาภาษี  
แจงการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ ภายในเดือน มีนาคม  

ของปแรกหลังจากตีราคาปานกลางท่ีดิน  
 
 
 
 

ชําระคาภาษี ตอเจาพนกังานภายในเดือนเมษายนของทุกป  
 
 
 
 

อุทธรณการประเมินภาษีภายใน ภายใน 30 วัน  
นับแตไดรับหนังสือแจง  
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ภาษีปาย 

 

การปฏิบัติงานตามหวงเวลา 
 

กันยายน  -  คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจาก ผ.ท.5 

   -  ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 

ตุลาคม   -  สํารวจ, เตรียมแบบพิมพตาง ๆ 

ธันวาคม   -  ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 

มกราคม – มีนาคม    -  รับแบบ ภ.ป.1  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกตอง 

   -  ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.3) 
มกราคม – พฤษภาคม -  รับชําระคาภาษี (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

   -  รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม (แบบ ภ.ป.4) 
กุมภาพันธ – กรกฎาคม   -  ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี 

- ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5) 
เมษายน – กันยายน -  สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปจจุบัน 

   -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม  

   -  มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครั้ง) 

   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

ตุลาคมเปนตนไป  -  มีคําสั่งยึด อายัด เพ่ือขายทอดตลาดทรัพยสิน 
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การปฏิบัติงานตามข้ันตอนกิจกรรม 
 
ก.  ข้ันเตรียมการ 
 1.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ กันยายน 
     (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
 2.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ     ตุลาคม 
 3.  ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน–กุมภาพันธ 

4.  จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบ    ธันวาคม          
     เพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1)       

 
ข.  ข้ันดําเนินการจัดเก็บ 
 1.  กรณีมีปายกอนเดือนมีนาคม 
  -  รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกตอง   มกราคม – มีนาคม 
  -  ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.3)  มกราคม – เมษายน 
 2.  กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม 
  -  รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกตอง   เมษายน – ธันวาคม 
 3.  การชําระคาภาษี 

  กรณีปกติ 
  - รับชําระภาษี(ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม 

  กรณีพิเศษ       กุมภาพันธ – กันยายน 
 
 (1)  ชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน) 
       - รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
 (2)  ผูรับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี 
  1. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม(แบบ ภ.ป.4)  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 
  2. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี   กุมภาพันธ – มิถุนายน 
  3. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5)   มีนาคม – กรกฎาคม 
  4. รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม     มีนาคม – กันยายน 
  5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)    
 
หมายเหตุ  กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชําระคาภาษีและการอุทธรณ ใหปฏิบัติ
ระหวางเดือนเมษายน - ธันวาคม 
 
ค.  ข้ันประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 
 1.  ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน  (ภ.ป.1)  ภายในกําหนดเวลา 
 -  มีหนังสือแจงเตือนผูท่ียังไมยื่นแบบ     กุมภาพันธ 
    (เม่ือใกลจะสิ้นสุดเวลาท่ีประกาศกําหนดใหยื่นแบบ) 
 -  หนังสือแจงเตือนผูท่ีไมยื่นแบบภายในกําหนดเวลา 
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  ครั้งท่ี  1        เมษายน   
  ครั้งท่ี  2                       พฤษภาคม  

-  แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ)   เมษายน – กรกฎาคม 
    เพ่ือดําเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ     
 -  รับชําระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25    เมษายน – กันยายน 
  

2.  ยื่นแบบ  ภ.ป.1  แลวแตไมยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 
 -  มีหนังสือแจงเตือนผูท่ียังไมชําระภาษี 
  ครั้งท่ี  1        พฤษภาคม   
  ครั้งท่ี  2                       มิถุนายน  

          ครั้งท่ี  3              กรกฎาคม 
 -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      พฤษภาคม – กันยายน 
 -  ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน) ตุลาคมเปนตนไป 

กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี      
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การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
 
 เจาหนาท่ี/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 / ไปพบผูคางชําระภาษี 
4. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี 

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
1. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.ป.1 
3. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในกําหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผูท่ีไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 
6. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 
7. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ 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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3ความรูท่ัวไป3เก่ียวกับภาษีปาย 
 
 ปาย  หมายถึง  ปายท่ีแสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายได  หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดไมวาจะแสดง หรือ โฆษณาไวท่ีวัตถุใดๆ ดวยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 

 
 1. ปายท่ีตองเสียภาษี  
   ปายท่ีตองเสียภาษี  ไดแก  ปายท่ีแสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมาย ท่ีใชในการประกอบการคาหรือ
ประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ี
วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน  
 
 2. ปายท่ีไมตองเสียภาษี  
   (1) ปายท่ีแสดงไว ณ โรงมหรสพและบรเิวณของโรงมหรสพนั้นเพ่ือโฆษณามหรสพ  
   (2) ปายท่ีแสดงไวท่ีสินคาหรือท่ีสิ่งหุมหอหรือบรรจุสินคา  
   (3) ปายท่ีแสดงไวในบริเวณงานท่ีจัดข้ึนเปนครั้งคราว  
   (4) ปายท่ีแสดงไวท่ีคนหรือสัตว  
   (5) ปายท่ีแสดงไวภายในอาคารท่ีใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึง
เปนท่ีรโหฐาน ท้ังนี้ เพ่ือหารายได และแตละปายมีพ้ืนท่ีไมเกิน 3 ตารางเมตรท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถึง
ปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย  
   (6) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบ บริหารราชการแผนดิน  
   (7) ปายขององคการท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
วาดวยการ นั้น ๆ และหนวยงานท่ีนํารายไดสงรัฐ  
   (8) ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพ่ือการ
สหกรณ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
   (9) ปายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
   (10) ปายของผูประกอบการเกษตรซ่ึงคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
   (11) ปายของวัดหรือผูดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ  
   (12) ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
   (13) ปายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ปจจุบันมีฉบับท่ี 2) กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535)  
ใหเจาของปายไมตองเสียภาษีปาย สําหรับ  
    (ก) ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ีรถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนนหรือรถ
แทรกเตอรตามกฎหมายวาดวยรถยนต   
    (ข) ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ีลอเลื่อน ตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน  
    (ค) ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ียานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพ้ืนท่ีไมเกินหา
รอยตารางเซนติเมตร  
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 3. ผูมีหนาท่ีเสียภาษี  
   ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย คือ เจาของปาย  แตในกรณีท่ีปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาไมมีผูยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) สําหรับปายใด เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นไดใหถือวาผู
ครอบครองปายนั้น เปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร หรือท่ีดินท่ีปายนั้น ติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาท่ี  เสียภาษีปายตามลําดับและใหพนักงาน
เจาหนาท่ีแจงการประเมินภาษีเปนหนังสือ ไปยังบุคคลดังกลาว 
 
        4. กําหนดระยะเวลาใหย่ืนแบบแสดงรายการ  
   ใหเจาของปายซ่ึงจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตามแบบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป ใหเจาของปายมีหนาท่ีเสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป  ยกเวน
ปายท่ีเริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้ง  หรือแสดงจนถึงวันสิ้นป  และใหคิดภาษีปาย
เปนรายงวด  งวดละ 3 เดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายต้ังแตงวดท่ีติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป ท้ังนี้เปนไป
ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ปายท่ีติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอ่ืน และมีพ้ืนท่ีเกิน 2 ตารางเมตรตอง
มีชื่อและท่ีอยูของเจาของปาย เปนตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาดานลางของปายและใหขอความดังกลาวไดรับ
ยกเวนภาษีปาย ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีเจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทน หรือ
ผูแทนในประเทศ มีหนาท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย แทนเจาของปาย ถาเจาของปายตาย เปนผูไมอยู เปนคน
สาบสูญ เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถใหผูจัดการมรดก ผูครอบครองทรัพยมรดกไมวา
จะเปนทายาทหรือผูอ่ืน ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแตกรณี มีหนาท่ีปฏิบัติการแทนเจาของปาย 
เจาของปายผูใด  
   (1)   ติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ใหเสียเปนรายงวด  
   (2)   ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม และมีพ้ืนท่ี ขอความ ภาพและเครื่องหมายอยาง
เดียวกับปายเดิมท่ีไดเสียภาษีปายแลว ปายชํารุดไมตองชําระเฉพาะปท่ีติดตั้ง   
   (3)   เปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายท่ีไดเสียภาษีปาย
แลวอันเปน เหตุใหตองเสียภาษีปายเพ่ิม ปายท่ีเพ่ิมขอความชําระตามประเภทปายเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมปายท่ีลดขนาด
ไมตองคืน เงินภาษีในสวนท่ีลด ถาเปลี่ยน ขนาดตองชําระใหม ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนา ท่ีภายใน 15 วัน  นับแตวัน ท่ีติดตั้ งหรือแสดงปายหรือนับแตวัน
เปลี่ยนแปลง แกไขขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายปายเดิมแลวแตกรณี  
 
        5. ฐานภาษีและอัตราภาษี  
   ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อท่ีของปายและประเภทของปายรวมกัน ถาเปนปายท่ีมีขอบเขตกําหนด
ได การคํานวณพ้ืนท่ี ปายใหเอาสวนกวางท่ีสุดคูณดวยสวนยาวท่ีสุดเปนขอบเขตของปาย ถาเปนปายท่ีไมมีขอบเขต
กําหนดได ใหถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนดสวนท่ีกวางท่ีสุดและยาว
ท่ีสุด แลวคํานวณเปนตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถาเกินครึ่ง ใหนับเปน 500 ตาราง
เซนติเมตร ถาต่ํากวาปดท้ิง ประกอบกับประเภทของปาย คํานวณเปนคาภาษีปาย ท่ีตองชําระ โดยกําหนดอัตราภาษี
ปายดังนี้  
   (1) ปายท่ีมีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (2) ปายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืนใหคิด
อัตรา 20 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร  
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   (3) ปายดังตอไปนี้ ใหคิดอัตรา 40 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร  
    (ก)  ปายท่ีไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม  
    (ข)  ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ  
   (4) ปายท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายท่ีไดเสียภาษี
แลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมข้ึน ใหคิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํานวน
เงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  
   (5) ปายทุกประเภท  เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของปายแลว ถามีอัตราท่ีตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200 
บาทใหเสียภาษีปายละ 200 บาท 
  (6) กรณีปายท่ีติดตั้งปแรก คิดภาษีเปนรายงวด งวดละ 3 เดือน 

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

  
 
3ข้ันตอนการย่ืนเสียภาษี 
   ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ไดท่ีสํานักงานเขตโดย
ไมคิดมูลคา กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเปนจริงใหครบถวน ลงลายมือชื่อของตนพรอมวัน เดือน ป 
สงคืนพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีปายนั้นไดติดตั้งหรือแสดงไว ท้ังนี้จะนําสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอ่ืนไปสง
แทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได ใหเจาของปายหรือผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายหรือผูท่ีไดรับมอบหมายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีสํานักงานเขตท่ีปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู สําหรับปายท่ีแสดงไวท่ี
ยานพาหนะท่ีตองเสียภาษี ใหยื่น ณ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ซ่ึงการจดทะเบียนยานพาหนะไดกระทําใน
ทองท่ีนั้น  
 
 1. เอกสารหลักฐานท่ีตองใชประกอบการย่ืนแบบฯ  
   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)  
   - หลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา  
   กรณีปายเกา ใหเจาของปายยื่นแบบเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) พรอมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี     
ครั้งสุดทาย  
   กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทพรอมกับการ
ยื่นแบบ ภ.ป. 1  
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 2. การชําระภาษี  
   ผูรับประเมินไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษี (ภ.ป. 3) ใหชําระเงินภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงการประเมินโดยชําระภาษีได ณ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด การชําระภาษีปายจะกระทําโดยสง
ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารท่ีสั่งจายแก องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ก็ได การชําระภาษีปายโดยสง
ทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันท่ีไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย  
 
 3. การขอผอนชําระภาษี  
   ถาภาษีปายท่ีตองชําระมีจํานวนตั้งแต 3,000 บาทข้ึนไป ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายจะขอผอนชําระ
เปน 3 งวด งวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี และใหชําระงวดท่ี 1 กอนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดท่ี 2 ภายใน 1 เดือนนับแตวันสุดทายท่ีตอง
ชําระงวดท่ี 1  และงวดท่ี 3 ภายใน 1 เดือนนับแตวันสุดทายท่ีตองชําระงวดท่ี 2 
 
 4. เงินเพ่ิม  
   ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย เสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีปายในกรณีและอัตราดังนี้  
   (1) ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10 ของจํานวน
เงินท่ีตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะไดแจง
ใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 5 ของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย  
   (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีลดนอยลง ให
เสียเงินเพ่ิมรอยละ 10 ของภาษีปายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการ
ภาษีปายใหถูกตองกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน  
   (3) ไมชําระภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 2 ตอเดือนของจํานวนเงินท่ีตอง
เสียภาษีปายเศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน ท้ังนี้ไมใหนําเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปนเงินเพ่ิม  
 
 5. การอุทธรณ  
   เม่ือผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายไดรับแจงการประเมิน (ภ.ป.3) แลว หากเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง
มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถ่ิน โดยยื่นอุทธรณผานพนักงานเจาหนาท่ี โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน ถาผูอุทธรณไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วันหรือไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกไมยอม
ใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของโดยไมมีเหตุอันสมควร  ผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหาร
ทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณนั้นเสียได เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดวินิจฉัยอุทธรณเสร็จและแจงคําวินิจฉัยพรอม
ดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ หากผูอุทธรณไมเห็นพองดวยกับคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ิน ผูอุทธรณมี
สิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ิน  โดยฟองเปนคดีตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ เวนแตในกรณีท่ีเปนการยกอุทธรณดังไดกลาวขางตน อยางไรก็ตามการอุทธรณนั้นไมเปนการทุเลาการเสีย
ภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินวาใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาลเสียกอน  
 
 6. การขอคืนเงินคาภาษี  
   ในกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลใหมีการลดจํานวนเงินท่ีไดประเมิน
ไวใหแจงผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปนับแตวันท่ีไดรับแจง ผูใดเสียภาษีปายโดยไม
มีหนาท่ีตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาท่ีควรตองเสียมีสิทธิไดรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ปนับแตวันท่ีได
ชําระเงินคาภาษี  
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 7. บทกําหนดโทษ  
   ผูใดรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
1 ปหรือปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
   ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแต5,000 บาท ถึง 50,000 
บาท  
   ผูใดไมปฏิบัติดังนี้ คือ ปายท่ีติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอ่ืน และมีพ้ืนท่ีเกิน 2 ตารางเมตร
ตองมีชื่อและท่ีอยูเจาของปายเปนตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาดานลางของปาย ตองระวางโทษปรับวันละ 100 
บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาท่ีกระทําความผิด  
   ผูใดไมแจงการรับโอนปาย คือ ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีภายใน
30 วันนับแตวันรับโอน หรือไมแสดงการเสียภาษีปาย (ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว 
ณ ท่ีเปดเผยในสถานท่ีประกอบการคาหรือประกอบกิจการ) ตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 
บาท  
   ผูใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ี โดยไมใหเขาไปในสถานท่ีประกอบการคาหรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดของผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย หรือบริเวณท่ีตอเนื่องกับสถานท่ีดังกลาว หรือสถานท่ีท่ี
เก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีปายในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบวาผู
มีหนาท่ีเสียภาษีปายไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัติหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงออก
คําสั่งเปนหนังสือเรียกผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับภาษีปายมาตรวจสอบ 
ภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ  
   ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัติเปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  
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ข้ันตอนการชําระภาษีปาย  
 
 
 

 
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย แบบ ภ.ป. 1  

ภายใน เดือนมีนาคมของทุกป  
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีรับและตรวจแบบแจงรายการเกี่ยวกับปาย (แบบ ภ.ป. 1)  
ประเมินคาภาษีปาย เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของปายแลวถามีอัตราท่ีตองเสียภาษีต่ํากวา ปายละ 200 บาท ให

เสียภาษีปายละ 200 บาท  
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

อุทธรณการประเมินภาษี ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน  
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ตารางแผนปฏิบัติจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจําป  2562 
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 

เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายเหตุ 
ตุลาคม  2561 
 

พฤศจิกายน 2561 
 

ธันวาคม 2561 
 

มกราคม–กุมภาพันธ 2562 
 
 

 

มกราคม–มีนาคม 2562 
 

เมษายน 2562 
 

พฤษภาคม 2562 
 

มิถุนายน 2562 
 

กรกฎาคม–สิงหาคม 2562 
 

สิงหาคม 2562 
 

กันยายน 2562 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
 

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
 

- ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
 

- จัดทําหนังสือแจงใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา 
- รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจง
การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) รบัชําระภาษี 
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
 

- รับชําระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด / แจงประเมินภาษีตาม มาตรา 24 ทว ิ
 

- รับชําระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 1 
 

- รับชําระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 2 
 

- ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพ่ือติดตามเรงรัดชําระภาษี 
 

- ตรวจสอบผูเสียภาษีท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ  
 

- รายงานปดงบประจําป / รายงานผลผูคางชําระภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 

่                       ่                     ่                        ่                           ็  
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือน (Gantt Chart) ประจําป 2562 
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ลําดั
บ 

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 สํารวจและคัดลอกบัญชผีูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ              

2 สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ              

3 ประชาสัมพนัธเร่ืองการเสียภาษ ี             

4 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษใีหทราบลวงหนา              

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

6 ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชาํระภาษ ี            

7 รับชําระคาภาษี (ภายใน 30 วนันับแตวันทีไ่ดรับแจงผลการประเมิน)            

8 ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (2 คร้ัง)            

9 สํารวจบัญชีผูคางชาํระภาษีปปจจุบัน             

10 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชาํระเกินกําหนดเวลา (มีเงนิเพิ่ม)         

11 ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชาํระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษ ี             

12 ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 2559               

13 รายงานปดงบประจําป / รายผลงานผูคางชําระภาษี              
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ประจําป  2562 
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

เดือน / พ.ศ. ภาษีบํารุงทองท่ี (กรณีตีราคาปานกลางท่ีดินใหม ประจําป  2562-2565) หมายเหตุ 

ตุลาคม – ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มกราคม – เมษายน   2562 
 
 
 
 
 
 
 

 

มกราคม - มีนาคม  2562 
 

เมษายน  2562 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรบั) 

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ และประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
- ใหมีการกําหนดราคาปานกลางท่ีดินท่ีเปนปจจุบัน  โดยคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางท่ีดิน 
- ติดประกาศราคาปานกลางท่ีดิน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงาน  
  จากคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางท่ีดิน 
- จัดทําประมาณการรายรับจากการประเมินท่ีคาดวาจะไดรับจากผูท่ีอยูในขายเสียภาษี 
- แตงตั้งเจาพนักงานประเมินภาษีบํารุงทองท่ีและเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจจํานวนเนื้อท่ีดิน ลักษณะการทําประโยชน 
- ประกาศแจงเจาของท่ีดินเพ่ือมายื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.๕) และประชาสัมพันธการเสียภาษี 
- ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 
 

- รับแบบแสดงรายการท่ีดิน  และตรวจสอบความถูกตอง (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมกราคมของปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลาง
ของท่ีดินตามมาตรา ๑๖ แบบแสดงรายการท่ีดินท่ียื่นตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลาสี่ปนั้น 
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอตอเจาพนักงานประเมิน 
- ประเมินภาษีบํารุงทองท่ี 
- ติดประกาศการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.๑๐)  ณ สํานักงานเทศบาลตําบล และท่ีทําการผูใหญบาน/กํานัน            
กรณีเจาของท่ีดินอยูนอกเขตสํานักงานเทศบาลตําบลใหทําหนังสือแจงใหเจาของท่ีดินทราบ 
- รับชําระภาษี (ภายในเวลาท่ีกําหนด) 
- ในกรณีเจาของท่ีดินไมพอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับจากวนัติดประกาศ 
- รับเรื่องอุทธรณ/แจงผลการอุทธรณ (กรณีอุทธรณ) 
 

- แจงประเมินภาษีบํารุงทองท่ี ตาม มาตรา 33 
 

- รับชําระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 1 
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เดือน / พ.ศ. ภาษีบํารุงทองท่ี หมายเหตุ 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 
 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
 

สิงหาคม 2562 
 

กันยายน 2562 
 

- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี  ครั้งท่ี 2 
 

- ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพ่ือติดตามเรงรัดชําระภาษี 
 

- ตรวจสอบผูเสียภาษีท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ  
 

- รายงานปดงบประจําป / รายงานผลผูคางชําระภาษี 
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี (Gantt Chart) ประจําป 2562 
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ 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 คัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ(ลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 

            

2 ประชาสัมพนัธเร่ืองการเสียภาษ ี              

3 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษใีหทราบลวงหนา              

4 รับยื่นแบบและชําระคาภาษี (ชาํระภายเวลาที่กําหนด)           

5 แจงประเมินภาษ ี            

6 สํารวจบัญชีผูคางชาํระภาษีปปจจุบัน              

7 รับชําระภาษ ีกรณีผูเสียภาษีชาํระเกินกําหนดเวลา(มีเงนิเพิ่ม)          

8 มีหนังสือแจงเตือนไปยังผูทีย่ังไมชําระภาษี (2 คร้ัง)            

9 ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชาํระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษ ี             

10 ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 2562               

11 รายงานปดงบประจําป / รายผลงานผูคางชาํระภาษ ี              
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย  ประจําป  2562 
แผนการจัดเก็บภาษีปาย ประจําป  2562 

องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
เดือน/พ.ศ. ภาษีปาย หมายเหตุ 

ตุลาคม–พฤศจิกายน 2561 
 
 

ธันวาคม 2561 
 
 

มกราคม–มีนาคม 2562 
 
 

เมษายน 2562 
 

พฤษภาคม–มิถุนายน 2562 
 

มิถุนายน – สิงหาคม 2562 
 

สิงหาคม 2562 
 

กันยายน 2562 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
 

- ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดทําหนังสือแจงใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา 
 

- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจงการประเมินภาษี ภ.ป.3 
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
 

- มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 1 (รับชําระภาษี และเงินเพ่ิม ตามมาตรา 25) 
 

- มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 2 (รับชําระภาษี และเงินเพ่ิม ตามมาตรา 25) 
 

- ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพ่ือติดตามเรงรัดชําระภาษี 
 

- ตรวจสอบผูเสียภาษีท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 
 

- รายงานปดงบประจําป / รายผลงานผูคางชําระภาษี 
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ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย (Gantt Chart)  ประจําป  2562 
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ลําดับ 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 สํารวจและคัดลอกบัญชผีูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ              

2 สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ             

3 ประชาสัมพนัธเร่ืองการเสียภาษ ี             

4 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษใีหทราบลวงหนาเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1              

5 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบยีนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกตอง             

6 ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชาํระภาษ ี             

7 รับชําระคาภาษี (ภายใน 15 วนันับแตวันทีไ่ดรับแจงผลการประเมิน)           

8 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชาํระเกินกําหนดเวลา (มีเงนิเพิ่ม)          

9 ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (2 คร้ัง)            

10 ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชาํระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษ ี           

11 ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 2562               

12 รายงานปดงบประจําป / รายผลงานผูคางชําระภาษี              
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ตารางแผนปฏิบัติงานบริการประชาชนเคล่ือนท่ี ประจําป  2562 
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
 

 

ลําดับท่ี เดือน วัน เวลา และสถานท่ีการใหบริการจัดเก็บรายได 

1. ตุลาคม 2561 ประชาสัมพันธท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินดาด และประชาสัมพันธนอกสถานท่ี ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 
เพ่ือใหทราบถึงการเสียภาษีประจําป 2562 
 

2. พฤศจิกายน 2561 

3. ธันวาคม 2561 
4. มกราคม 2562 รับชําระท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  และออกบริการนอกสถานท่ี 
5. กุมภาพันธ 2562 รับชําระท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  และออกบริการนอกสถานท่ี 
6. มีนาคม 2562 รับชําระท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  และออกบริการนอกสถานท่ี 
7. เมษายน 2562 รับชําระท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  และออกบริการนอกสถานท่ี 
8. พฤษภาคม 2562 

ออกตรวจสอบขอมูลภาษี และพบผูคางชําระภาษี เพ่ือติดตามเรงรัดชําระภาษี 
9. มิถุนายน 2562 

10. กรกฎาคม 2562 
11. สิงหาคม 2562 
12. กันยายน 2562 
13 ตุลาคม 2562   

ประชาสัมพันธท่ี องคการบริหารสวนตําบลหินดาด  และประชาสัมพันธนอกสถานท่ี ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 
เพ่ือใหทราบถึงการเสียภาษีประจําป 2562 

15 พฤศจิกายน 2562 
15 ธันวาคม 2562 
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ลงชื่อ                                 ผูจัดทํา/เสนอแผน 

     (นางสาวดวงดาว  เติบจันทึก) 
      เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

ลงชื่อ                                  ผูตรวจสอบแผน 

      (นางสาวสุปราณี  มองขุนทด) 
           ผูอํานวยการกองคลัง 

 
แผนการจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได ประจําปงบประมาณ 2562  องคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลงชื่อ                                 ผูเห็นชอบแผน 

      (นายสิริเชษฐ รุงสิทธิรฐักร) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหินดาด 

ลงชื่อ                                 ผูอนุมัติแผน 

         (นายประพันธ เชาวนดี) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
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