




 

คู่มือมาตรฐาน   

การปฏิบัติงานด้านการจัดเกบ็รายได้ 

 
 

 

 

กองคลงั  (ฝ่ายพฒันารายได้) 

เทศบาลต าบลหนองไผ่     อ าเภอเมืองอุดรธานี   จังหวดัอุดรธานี 

                                                                                          



 

ค าน า 

  การปฏิบติังานดา้นการจดัเก็บภาษีและการพฒันารายได ้   นบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัยิง่เพื่อใหก้าร 

บริหารการจดัเก็บภาษีเป็นไปอยา่งมีระบบ ป้องกนัการสูญเสียเงินรายได ้

เพื่อรักษาทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ของทางราชการขจดัปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่     

และสามารถบริหารงบประมาณไดอ้ยา่งโปร่งใส    มีประสิทธิภาพสร้างภาพลกัษณ์ทีดีต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

สมดงัค าท่ีกล่าววา่  “ทอ้งถ่ินไทยใสสะอาด” 

  เพื่อเป็นการพฒันาการบริหารงานดา้นการจดัเก็บภาษี  การก ากบัดูแล  และการตรวจสอบรายได ้  

รวมถึงการตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการใหเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์ทุกขั้นตอน 

ตลอดจนสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การน ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บับุคลากร   

เป็นการตรวจสอบภายในตวัเองป้องกนัการผดิพลาด 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งการปฏิบติังาน 

                กองคลงั  (ฝ่ายพฒันารายได)้   จึงไดด้ าเนินการจดัท าแผนการจดัเก็บภาษีและการพฒันารายได ้

ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ใหผู้มี้หนา้ท่ีรับผดิชอบปฏิบติังานดา้นการจดัเก็บภาษีมีแนวทางในการปฏิบติังานดา้นจดัเก็บรายไดท่ี้ถูกตอ้งตามระเบีย

บ  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการก่อนลงมือปฏิบติังานเพื่อให้ 

เกิดประสิทธิภาพสอดคลอ้งแนวทางในการปฏิบติังานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิสู่กระบวนการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

 

  

 

         จัดท าโดย 

      กองคลงั  (ฝ่ายพฒันารายได้) 

      เทศบาลต าบลหนองไผ่    อ าเภอเมือง   จังหวดัอุดรธานี 

       

 

 

 

 



 

 

 

แผนการจัดเกบ็ภาษีและพฒันารายได้ 

เทศบาลต าบลหนองไผ่    อ าเภอเมือง    จังหวดัอุดรธานี 

หลกัการและเหตุผล 

  การบริหารการจดัเก็บภาษี    

เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองไผใ่หมี้การบริหารจดัการดา้นการจดัเก็บภาษี  

และการพฒันารายไดใ้ห้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นวา่  

เทศบาลต าบลหนองไผมี่ประสิทธิภาพในการบริหารงานการท่ีจะปฏิบติังานดา้นการจดัเก็บรายไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้นจะต้

องถือปฏิบติัตามระเบียบและหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  ดั้งนั้น  การรวบรวม  เรียบเรียง 

เอกสารอนัเป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมความพร้อมหรือความพยายามในการจดัเก็บภาษี    ประจ าปีงบประมาณ  

๒๕๖๑  ของเทศบาลต าบลหนองไผ ่  

เพื่อใหบุ้คลากรของเทศบาลไดมี้กรอบแนวทางในการปฏิบติังานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิสู่กระบวนการบริหารจดัการบา้นเมือง

ท่ีดีมีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทุกกระบวนการของการปฏิบติัราชการ เพื่อสั่งคมอยูดี่มีสุข 

  การปฏิบติังานมีหลกัการปฏิบติัราชการ  ๓  ดา้น   ดา้นแรก  เขา้ใจระเบียบ   กฎหมาย  ขอ้บงัคบั 

หนงัสือสั่งการ   ก่อนการลงมือปฏิบติังาน   ดา้นท่ีสอง   ตอ้งเขา้ถึงหลกัเกณฑข์ั้นตอนและวธีิการปฏิบติัราชการ 

และดา้นท่ีสาม ตอ้งพฒันาคน 

พฒันาตนและพฒันากลไกการปฏิบติังานใหส้ามารถด าเนินการควบคู่กนัไปอยา่งเป็นระบบ 

  ดั้งนั้น     เพื่อใหก้ารจดัเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้ง   ทนัตาม 

เวลาและเก็บรายไดใ้หมี้ประสิทธิภาพ 

เทศบาลต าบลหนองไผจึ่งไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติังานดา้นการจดัเก็บรายไดป้ระจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้ึนเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

วตัถุประสงค์ 

  ๑. เพื่อเป็นการพฒันาปรับปรุงระบบการตรวจสอบ ก ากบัดูแล การบริหารจดัการดา้นการจดัเก็บ 

        ภาษีและพฒันารายได ้

  ๒. เพื่อใหอ้งคก์รมีรายได ้ซ่ึงจะส่งผลใหส้ามารถน างบประมาณมาพฒันาต าบลไดม้ากข้ึน 

  ๓. เพื่อใหก้ารปฏิบติัการจดัเก็บรายไดส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการบา้นเมืองท่ีดี 



  ๔ 

.เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนดว้ยการใหค้วามร่วมมือในการช าระภาษีใหก้บัองคก์รปกครอ

งส่วนทอ้งถ่ิน 

เป้าหมาย 

  ๑. การจดัเก็บรายไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นธรรม 

  ๒. การจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต าบลหนองไผไ่ดค้รบถว้น 

  ๓. ประชาชนพึงพอใจในการใหบ้ริการและพึงพอใจในการช าระภาษี 

 

 

 

 

 

วธีิด าเนินงาน 

  ๑. ขั้นการเตรียมการ 

   - ส ารวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ ใหค้รบถว้น จดัท าประกาศ และออกหนงัสือแจง้เวยีน 

   ใหผู้เ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ เพื่อจะไดย้ืน่แบบพิมพภ์ายในเวลาก าหนด 

  ๒. ขั้นการด าเนินงาน 

   - จดัท าประกาศ ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบลวงหนา้ 

   - แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติังาน 

   - ออกหนงัสือแจง้ใหผู้อ้ยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษี ยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น 

   - จดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ 

  ๓. หลงัการด าเนินการ 

   - ประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนการจดัการและแผนปฏิบติังานการจดัเก็บภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

 หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ 
กบัท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ต่อเน่ืองไปกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ไดแ้ก่ 
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง และท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างนั้น 
และในปีท่ีผา่นมาไดมี้การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นนั้น เช่น ใหเ้ช่า ใชเ้ป็นท่ีท าการคา้ขาย ท่ีไวสิ้นคา้ 
ท่ีประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผูอ่ื้นอยูอ่าศยั หรือใชป้ระกอบกิจการอ่ืน ๆ เพื่อหารายได ้
และไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย  
หลกัการส าคัญ  
 ๑. ตอ้งมีทรัพยสิ์น ไดแ้ก่  
     - โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ และ  
     - ท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น  
   ๒. ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ ตามมาตรา ๙,๑๐  
ข้อสังเกต  
 - ค่าภาษี : ผูรั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น ในอตัราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี  
 - ค่ารายปี : จ านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรใหเ้ช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ ในกรณีให้เช่า ให้ถือค่าเช่าคือค่า  
รายปี  
 - เงินเพิม่ : เป็นมาตรการทางแพง่ เพื่อใหมี้การช าระภาษีภายในก าหนด ตามมาตรา ๔๓ ซ่ึงพนกังาน  
เก็บภาษีสามารถเรียกเก็บผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีไดเ้อง  
 - ค่าปรับ : เป็นโทษทางอาญา ซ่ึงมีก าหนดไวใ้นมาตรา ๔๖,๔๗ และ ๔๘ โดยพนกังานสอบสวนฝ่าย  
ปกครองเป็นผูมี้หนา้ท่ีเปรียบเทียบปรับ และทอ้งถ่ินไปขอรับเงินค่าปรับมาเป็นรายไดข้องตนเอง 
 - พนักงานเจ้าหน้าที ่คือ ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งใหมี้หนา้ท่ีรับแบบฯ ประเมินภาษีและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน  
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 - พนักงานเกบ็ภาษี คือ ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งใหมี้หนา้ท่ีจดัเก็บ รับช าระ รวมทั้งเร่งรัดใหช้ าระภาษี  



และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด  
ทรัพย์สินทีไ่ด้รับยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ได้แก่  
 ๑. พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน  
 ๒. ทรัพยสิ์นของรัฐบาลท่ีใชใ้นกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพยสิ์นของการรถไฟแห่งประเทศ  
ไทยท่ีใชใ้นกิจการของการรถไฟโดยตรง  
 ๓. ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระท ากิจการท่ีไม่ใช่เพื่อเป็นผลก าไร  
ส่วนบุคคล และใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา  
 ๔. ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นสาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะในศาสนกิจอยา่งเดียวหรือเป็นท่ีอยูข่องสงฆ ์ 
 ๕. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปี และเจา้ของไม่ไดอ้ยูเ่อง หรือไหผู้อ่ื้นอยู ่ 
นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกนั  
 
 

 
 

 ๖. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผูเ้ช่าซ้ืออยูอ่าศยัเอง และมิไดใ้ชเ้ป็นท่ีเก็บ สินคา้หรือ  
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้ 
 ๗. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเจา้ของอยูเ่องหรือให้ผูแ้ทนอยูเ่ฝ้ารักษา และซ่ึงมิไดใ้ชเ้ป็นท่ี  
ไวสิ้นคา้หรือประกอบการอุตสาหกรรม  
การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี  
 ๑. เม่ือปรากฏวา่ผูรั้บประเมินไดเ้สียหายเพราะทรัพยสิ์นวา่งลงหรือช ารุด ตอ้งซ่อมแซมส่วนส าคญั  
 ๒. ผูรั้บประเมินยืน่ค าร้อง  
 ๓. ลดค่าภาษีลงตามส่วนท่ีเสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได ้ 
ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  
 ๑. เจา้ของทรัพยสิ์น  
 ๒. เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างและเจา้ของท่ีดินเป็นคนละเจา้ของ 
เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีส าหรับทรัพยสิ์นนั้นทั้งหมด  
ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษี  
 เจา้ของทรัพยสิ์นตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน(ภรด. ๒) ณ 
ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี  
การคานวนภาษี การประเมินค่ารายปี และอตัราภาษี  
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดจากค่ารายปีของทรัพยสิ์น ในอตัราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี เช่น บา้นให้เช่า 
มีค่ารายปี ๑๒,๐๐๐ บาท ค่าภาษีจะเท่ากบั ๑๒,๐๐๐X๑๒.๕/๑๐๐ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ค่ารายปีของทรัพยสิ์น  
หมายถึง จ านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรให้เช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ เช่น บา้นให้เช่าเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 
ค่ารายปีของบา้นหลงัน้ีก็คือ ๑๒,๐๐๐ บาท (หมายถึง ค่าเช่าทั้งปีของบา้นหลงัน้ี ๑,๐๐๐ X ๑๒ = ๑๒,๐๐๐ บาท)  
การประเมินค่ารายปีมีหลกัเกณฑ์การประเมินตามลาดับ ดังนี ้ 



 ๑. กรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีการใหเ้ช่าและค่าเช่าสมควร ให้น าค่าเช่ามาคิดเป็นรายปี  
 ๒. กรณีทรัพยสิ์นใหเ้ช่าและค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ไดเ้น่ืองจากเจา้ของทรัพยสิ์นประกอบกิจการเอง 
ใหป้ระเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกบัค่ารายปีของทรัพยสิ์นในปีท่ีผา่นมา หรือเทียบเคียงกบัค่ารายปีของ 
ทรัพยสิ์นในบริเวณใกลเ้คียงกนัท่ีมีลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาด พื้นท่ี ท าเล ท่ีตั้ง 
และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บประโยชน์คลา้ยคลึงกนัในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
ซ่ึงในเร่ืองน้ีกระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าราคาค่าเช่ามาตรฐานก
ลางเฉล่ียต่อตารางเมตรต่อเดือนตามท าเลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และตามประเภทของทรัพยสิ์น  
 ๓. กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตามขอ้ ๒ 
ไดอ้าจประเมินค่ารายปีของทรัพยสิ์นโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นมาประกอบการประเมินได ้ 
 
 
 
 
 
ค่าภาษี  
 ๑. ผูรั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปี  
 ๒. อตัราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี  
                   ค่าภาษี = ค่ารายปี X ๑๒.๕ %  
ค่ารายปี  
 ค่ารายปี คือ จ านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรใหเ้ช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ  
กรณีใหเ้ช่าใหถื้อค่าเช่าคือค่ารายปีกรณีมีเหตุ  
 -  ค่าเช่ามิใช่จ านวนเงินอนัสมควร  
 -  หาค่าเช่าไม่ได ้เน่ืองจากด าเนินกิจการเองหรือดว้ยเหตุประการอ่ืน 
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจประเมินค่ารายปีตามหลกัเกณฑท่ี์ รมว.มท. ก าหนด  
ลดค่ารายปี  
 - มาตรา ๑๑ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างฯ ถูกร้ือถอนท าลายโดยประการอ่ืน 
ใหล้ดยอดค่ารายปีตามส่วนท่ีถูกท าลายตลอดเวลาท่ียงัมิไดท้  าข้ึน และยงัใชไ้ม่ได ้ 
 - มาตรา ๑๒ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ท าข้ึนระหวา่งปีถือเอาเวลาซ่ึงมีข้ึนและส าเร็จจนควรอยูไ่ดแ้ลว้ 
เป็นเกณฑค์ านวณค่ารายปี  
 -  มาตรา ๑๓  
 ๑. เจา้ของโรงเรือนติดตั้งส่วนควบท่ีส าคญัข้ึนในโรงเรือนนั้น  
 ๒. มีลกัษณะเป็นเคร่ืองจกัรกลไก เคร่ืองกระท าหรือเคร่ืองก าเนิดสินคา้  
 ๓. เพื่อใชด้ าเนินการอุตสาหกรรม  
 ๔. ลดค่ารายปีลงเหลือ ๑ ใน ๓  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  



 ประเมินเทียบเคียงกบัค่ารายปีของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า ท่ีมีลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาด ท าเล ท่ีตั้ง 
และบริการสาธารณะ ท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บประโยชน์คลา้ยคลึงกนั  
สรุป : หลกัเกณฑ์การประเมินค่ารายปี  
 ๑. ทรัพยสิ์นใหเ้ช่า ค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือค่ารายปี  
 ๒. ทรัพยสิ์นใหเ้ช่า ค่าเช่าไม่สมควร หรือหาค่าเช่าไม่ไดป้ระเมินโดยเทียบเคียง  
 - ค่ารายปีท่ีล่วงมาแลว้  
 - ค่ารายปีของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า  
 ๓. กรณีเทียบเคียงตาม ๒. ไม่ไดอ้าจใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นมาประกอบการประเมินค่ารายปีได ้ 
 ๔. ค านึงภาระภาษีของประชาชน  
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษี  
 เจา้ของทรัพยสิ์นตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภรด.๒) ณ ส านกังานของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี  
หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการเสียภาษี  
 เพื่อความสะดวกในการเสียภาษีควรแนะน าผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีน าหลกัฐานประกอบการยืน่แบบแสดง 
รายการเพื่อเสียภาษี (ภรด. ๒) เท่าท่ีจ  าเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีเท่านั้น  
 ๑. กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินรายใหม่ เช่น  
  ๑)  ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี  
  ๒)  ส าเนาโฉนดท่ีดิน – สัญญาซ้ือขายโรงเรือน  
  ๓)  สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าท่ีดิน  
  ๔)  ทะเบียนพาณิชย-์ ทะเบียนการคา้ – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  ๕)  ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร  
  ๖)  หนงัสือรับรองหา้งหุ้นส่วน/บริษทั- งบดุล  
  ๗)  ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน  
  ๘)  ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา้  
  ๙)  หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงการเร่ิมใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์น  
  ๑๐) แผนท่ีตั้งของท่ีดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเสียภาษี  
  ๑๑) หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมีผูอ่ื้นมายืน่แบบ ภรด. ๒ แทน)  
  ๑๒) ในกรณีท่ีโรงเรือนมีผูถื้อกรรมสิทธ์ิร่วมกนัหลายคน ใหผู้ถื้อกรรมสิทธ์ิร่วมลงลายมือช่ือในแบบ 
ภรด.๒ ในฐานะผูรั้บประเมินทุกคน หรือจะมอบอ านาจใหค้นใดคนหน่ึงก็ได ้
การมอบตอ้งท าเป็นหนงัสือและปิดแสตมป์ตามกฎหมาย  



                  ๒. กรณีเป็นผูเ้สียภาษีรายเก่าท่ีเคยเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินมาแลว้ขั้นตอนในการชาระภาษี  
  ๑) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์นเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
(ภรด.๒) พร้อมดว้ยหลกัฐาน ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู ่ 
  ๒) พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือน  
และท่ีดิน  
  ๓) พนกังานเจา้หนา้ท่ีประเมินค่ารายปีและค่าภาษีท่ีจะตอ้งเสีย  
  ๔) 
พนกังานเก็บภาษีแจง้การประเมิน(ภรด.๘)ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใด  
  ๕) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเม่ือไดรั้บแจง้การประเมินแลว้จะตอ้งน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน ๓๐ วนั  
นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน มิฉะนั้นจะตอ้งเสียเงินเพิ่ม 
 
 
 
 
เงินเพิม่  
 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เม่ือไดรั้บแจง้การประเมินแลว้ จะตอ้งน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน ๓๐ 
วนันบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน มิฉะนั้นจะตอ้งเสียภาษีเพิ่ม ดงัน้ี  
 ๑. ถา้ช าระไม่เกิน ๑ เดือน นบัแต่วนัพน้ก าหนดให้เพิ่มร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีท่ีคา้ง  
 ๒. ถา้เกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน ให้เพิ่มร้อยละ ๕ ของค่าภาษีท่ีคา้ง  
 ๓. ถา้เกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน ใหเ้พิ่มร้อยละ ๗.๕ ของค่าภาษีท่ีคา้ง  
 ๔. ถา้เกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือน ใหเ้พิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีท่ีคา้ง  
บทกาหนดโทษ  
 ๑. ผูใ้ดละเลยไม่แสดงขอ้ความในแบบพิมพเ์พื่อแจง้รายการทรัพยสิ์นตามความเป็นจริง 
ตามความรู้เห็นของตนใหค้รบถว้น และรับรองความถูกตอ้งของขอ้ความดงักล่าวพร้อมทั้งลงวนัท่ี เดือน ปี 
และลงลายมือช่ือของตนก ากบัไว ้เวน้แต่จะเป็นดว้ยเหตุสุดวสิัย ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท  
 ๒. ผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ไม่แจง้รายการเพิ่มเติมรายละเอียดยิง่ข้ึน  
เม่ือเรียกร้อง ไม่น าพยานหลกัฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซกัถาม หรือไม่ตอบค าถามเม่ือ  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีซกัถามผูรั้บประเมินในเร่ืองใบแจง้รายการ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท  
 ๓. ผูใ้ดยืน่ขอ้ความเทจ็ หรือใหถ้อ้ยค าเทจ็ หรือตอบค าถามดว้ยค าอนัเป็นเท็จ 
หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือจดัหาทางใหผู้อ่ื้นหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นของ
ตนตามท่ีควรก็ดี  
หรือโดยความเทจ็ โดยเจตนาละเลย โดยฉอ้โกงโดยอุบาย 
โดยวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใดทั้งส้ินท่ีจะหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นของตนตามท่ี
ควรก็ดี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
การอุทธรณ์การประเมินภาษี  



 เม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมินแลว้ ไม่พอใจในการประเมินของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

โดยเห็นวา่ค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกตอ้ง ก็มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ไดโ้ดยยืน่อุทธรณ์ตามแบบท่ีก าหนด (ภรด. ๙) 

ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

และเม่ือไดรั้บแจง้ผลการช้ีขาดแลว้ยงัไม่เป็นท่ีพอใจก็มีสิทธิน าเร่ืองร้องต่อศาลไดภ้ายใน ๓๐ วนั 

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ความใหท้ราบค าช้ีขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

เทศบาลต าบลหนองไผ่    อ าเภอเมือง   จังหวดัอุดรธานี 

๑. แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา 

กนัยายน   -  คดัลอกบญัชีผูท่ี้อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณจดัเก็บ จาก ผ.ท. ๕ 

    -  ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการเสียภาษี 

ตุลาคม    -  ส ารวจ, เตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ 

ธันวาคม    -  ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบล่วงหนา้ 

มกราคม – กุมภาพนัธ์  -  รับแบบ ภ.ร.ด.๒ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

    -  ประเมินค่ารายปี / แจง้ผลการประเมิน/รับช าระภาษี 

มีนาคม – พฤษภาคม  -  ประเมินค่ารายปี และแจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. ๘ (ลงทะเบียน) 

    -  รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. ๙ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/ พิจารณาค าร้อง 

       แจง้ผลการช้ีขาด 

    -  รับช าระค่าภาษี (ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการประเมิน) 

    -  ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่ยืน่แบบ ภ.ร.ด ๒ ภายในก าหนด ( ๓ คร้ัง ) 

    -  แจง้ความด าเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืน่แบบ ภ.ร.ด ๒ ภายในก าหนด (ส่งใหนิ้ติกร) 

        ตาม ม.๔๖ หรือ ม.๔๘ (ข) 



มิถุนายน – สิงหาคม    -  ส ารวจบญัชีผูค้า้งช าระภาษีปัจจุบนั 

     -  รับช าระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม) 

    -  มีหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่มาช าระภาษีภายในก าหนดเวลา (๓ คร้ัง) 

    -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้า้งช าระภาษี 

กนัยายน   -  มีหนงัสือแจง้เตือนวา่จะด าเนินการยึดอายดัทรัพยสิ์น (นิติกร) ตาม ม.๔๔ 

     -  รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 

ตุลาคม     -  มีค  าสั่งยดึ อายดั เพื่อขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

 

 

 

๒. แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกจิกรรม 

ก. ขั้นเตรียมการ 

๑. ตรวจสอบและคดัลอกรายช่ือผูอ้ยูใ่นเกณฑเ์สียภาษี    กนัยายน 

   ในปีงบประมาณ (บญัชีลูกหน้ีตามเกณฑค์า้งรับ) 

๒. ส ารวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ      ตุลาคม 

 ๓. ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี       พฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์ 

 ๔. จดัท าหนงัสือแจง้ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีทราบเพื่อยืน่แบบ   ก่อนธนัวาคม 

     แสดงรายการทรัพยสิ์น และควรออกหนงัสือเวยีน 

     แจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ 

ข. ขั้นด าเนินการจัดเกบ็ 

๑. รับแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด. ๒) และ     มกราคม – กุมภาพนัธ์ 

    ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

๒. ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษี / มีหนงัสือแจง้ผล         มีนาคม – พฤษภาคม 

    การประเมินภาษี(ภ.ร.ด.๘) 

กรณปีกติ 

  - รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทนัที หรือช าระภาษี    มกราคม – พฤษภาคม 



   ภายในก าหนดเวลา) 

กรณพีเิศษ 

   (๑)  ช าระภาษีเกนิก าหนดเวลา 

          (เกิน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการประเมิน) 

          -  รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม                     กุมภาพนัธ์ – กนัยายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (๒)  ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมิน 

 ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอใหป้ระเมินค่าภาษีใหม่    มกราคม – พฤษภาคม 

 ๒. ออกหมายเรียกใหม้าช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี   กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 

 ๓. ช้ีขาดและแจง้ผลใหผู้ร้้องทราบ    มีนาคม – กรกฎาคม 

 ๔. รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม     มีนาคม – กนัยายน 

 ๕. ปฏิบติัตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเกบ็  
๑. ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. ๒) ภายในก าหนดเวลา  
    - เม่ือใกลจ้ะส้ินสุดเวลาท่ีประกาศก าหนดใหย้ืน่แบบ    มีนาคม – พฤษภาคม  
    (ภ.ร.ด. ๒) ใหมี้หนงัสือแจง้เตือนผูท่ี้ยงัไม่ยืน่แบบ  
    - แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)    มีนาคม – พฤษภาคม  
    เพื่อด าเนินคดีแก่ผูไ้ม่ยืน่แบบ  
    - รับช าระภาษี                      เมษายน – กนัยายน  
    - ประสานกบัอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ     มีนาคม – กนัยายน  
หมายเหตุ ในปีต่อไปหากไม่ยืน่แบบอีก ใหด้ าเนินการตาม ม.๔๘ (ข)  

๒. ย่ืนแบบ ภ.ร.ด. ๒ แล้วแต่ไม่ยอมชาระภาษี  
    - มีหนงัสือแจง้เตือนผูท่ี้ยงัไม่ช าระภาษี  



      คร้ังท่ี ๑         พฤษภาคม  
      คร้ังท่ี ๒         มิถุนายน  
      คร้ังท่ี ๓          กรกฎาคม  
    - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม        พฤษภาคม – กนัยายน  
    - ด าเนินการบงัคบัจดัเก็บภาษี (ยดึ อายดั และขาย     ตุลาคม เป็นตน้ไป  
       ทอดตลาดทรัพยสิ์น) กรณีหลีกเล่ียงไม่ยอมช าระภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบ 

เจ้าหน้าทีจั่ดเกบ็รายได้ 

 ๑. ส ารวจ เตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ 

 ๒. ตรวจสอบและจดัท าบญัชีผูอ้ยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณหนา้ 

 ๓. รับแบบ ภ.ร.ด. (ลงทะเบียน) 

 ๔ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารขั้นตน้ 

 ๕. รับช าระค่าภาษี/ ส่งเงินรายไดป้ระจ าวนั 

หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้ /ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ๑. ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ ภ.ร.ด. ๒ 

 ๓. รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. ๙ (ลงทะเบียนรับ) 

 ๔. ส ารวจผูไ้ม่มายืน่แบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในก าหนด 

 ๕. ประสานกบัอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

 ๖. ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการตามแบบ ภ.ร.ด. ๒ และเอกสารประกอบ 

 ๗. แจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. ๘ (ลงทะเบียน) 

 ๘. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้า้งช าระภาษี 



 ๙. แจง้ผลการช้ีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

ปลดัเทศบาล 

 ๑. ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการเสียภาษี 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ ภ.ร.ด. ๒ 

 ๓. ประเมินค่ารายปีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงประกอบ 

 ๔. ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีไม่ยืน่แบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในก าหนด 

 ๕. ออกหนงัสือเตือนผูท่ี้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 

 ๖. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานจดัเก็บรายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  /คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 

 ๑. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี(พิจารณาการประเมินใหม่) 

 ๒. ลงมติช้ีขาดตามค าร้อง และแจง้ผลการช้ีขาดใหผู้ร้้องทราบ 

 ๓. มอบอ านาจแจง้ความด าเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืน่แบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในก าหนด 

 ๔. มีค าสั่งยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

นิติกร 

 ๑. แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่อด าเนินคดีต่อผูไ้ม่มายืน่แบบ ภ.ร.ด. ๒ 

และไม่ช าระภาษีภายในก าหนด 

 ๒. ประสานกบัอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

              ๓.ด าเนินคดี 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการจัดเกบ็ภาษีป้าย 

เทศบาลต าบลหนองไผ่     อ าเภอเมือง    จังหวดัอุดรธานี 

 

การจัดเกบ็ภาษีป้าย  
 ๑. ป้ายทีต้่องเสียภาษี  
  ๑.๑ ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย ไดแ้ก่ ป้ายแสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบ  
การคา้ หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้ไม่วา่จะแสดง หรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ 
หรือเคร่ืองหมาย ท่ีเขียนแกะสลกั จารึก หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิใด ๆ  
  ๑.๒ ไม่เป็นป้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีป้าย  
 ๒. ป้ายทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่  
  ๒.๑ ป้ายท่ีแสดงไว ้ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ  
  ๒.๒ ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้ หรือท่ีส่ิงห่อหุม้หรือบรรจุสินคา้  
  ๒.๓ ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว  
  ๒.๔ ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้คนหรือสัตว ์ 
  ๒.๕ ป้ายท่ีแสดงไวภ้ายในอาคารท่ีใชป้ระกอบการคา้ หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคาร  



ซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน ทั้งน้ีเพื่อหารายได ้และแต่ละป้ายมีพื้นท่ีไม่เกินท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ก าหนดวา่ตอ้งเป็นป้ายท่ีมีพื้นท่ีไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๔๒) แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์ 
  ๒.๖ ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายวา่  
ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  
  ๒.๗ ป้ายขององคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาล หรือตาม  
กฎหมายวา่ดว้ยการนั้นๆ และหน่วยงานท่ีน ารายไดส่้งรัฐ  
  ๒.๘ ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ  
การเกษตรและสหกรณ์ และบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  ๒.๙ ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
ท่ีแสดงไว ้ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
  ๒.๑๐ ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตร ซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิดจากการเกษตรของตน  
  ๒.๑๑ ป้ายของวดั หรือผูด้  าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ  
โดยเฉพาะ  
  ๒.๑๒ ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
  ๒.๑๓ ป้ายท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญติั  
ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ก าหนดป้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีป้ายคือ  
 

 
   (๑) ป้ายท่ีแสดงหรือติดตั้งไวท่ี้รถยนตส่์วนบุคคล รถจกัรยานยนต ์รถบดถนน หรือรถ  
แทรกเตอร์  
   (๒) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ลอ้เล่ือน  
   (๓) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ยานพาหนะนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) โดยมีพื้นท่ีไม่  
เกินหา้ร้อยตารางเซนติเมตร  
 ๓. ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีป้าย  
  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ไดแ้ก่  
  ๓.๑ เจา้ของป้าย  
  ๓.๒ ในกรณีท่ีไม่มีผูอ่ื้นยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่อาจหาตวั  
เจา้ของป้ายนั้นไดใ้หถื้อวา่ผูค้รอบครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย 
ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั้นไดใ้หถื้อวา่เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเ่
ป็นผูมี้หนา้ท่ีเสีย ภาษีป้ายตามล าดบั  ๔. ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย  
  ๔.๑ เจา้ของป้ายท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือน  
มีนาคมของทุกปี  
  ๔.๒ ในกรณีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้าย  



เดิม หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขป้ายอนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน 
ใหเ้จา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัติดตั้งหรือแสดงป้าย 
หรือนบัแต่วนัเปล่ียนแปลงแกไ้ขแลว้แต่กรณี  
 ๕. หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการเสียภาษีป้าย  
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะน าผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีน าหลกัฐานประกอบการยืน่แบบแสดงรายการ  
เพื่อเสียภาษี (ภป.๑) เท่าท่ีจ  าเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีเท่านั้น  
 ๕.๑ กรณีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ ไดแ้ก่  
  ๑) บตัรประจ าตวัประชาชน  
  ๒) ส าเนาทะเบียนบา้น  
  ๓) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  ๔) หนงัสือรับรองหุ้นส่วนบริษทั  
  ๕) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย  
 ๕.๒ กรณีป้ายรายเก่า ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายท่ีเคยยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไวแ้ลว้ ควรน า  
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายคร้ังก่อนมาแสดงดว้ย  
 ๖. ขั้นตอนการชาระภาษี  
 ๖.๑ ผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.๑) พร้อมดว้ยหลกัฐาน  
 ๖.๒ พนกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการเป็น ๒ กรณี ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
  ๑) กรณีท่ีผูเ้สียภาษีป้ายประสงคจ์ะช าระภาษีป้ายในวนัยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ถา้  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายไดท้นัทีใหแ้จง้ผูเ้สียภาษีป้ายวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใด  
  ๒) กรณีผูเ้สียภาษีป้ายไม่พร้อมจะช าระภาษีในวนัยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย พนกังาน  
เจา้หนา้ท่ีจะมีหนงัสือแจง้การประเมิน (ภป.๓) แจง้จ านวนเงินภาษีท่ีจะตอ้งช าระแก่ผูเ้สียภาษี  
 ๖.๓ ผูเ้สียภาษีตอ้งมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินมิฉะนั้นจะตอ้งเสียเงินเพิ่ม  
 ๖.๔ การช าระภาษีป้าย  
  - เจา้ของป้ายมีหนา้ท่ีช าระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเวน้ป้ายท่ีแสดงปีแรก  
  (๑) ระยะเวลา ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน  
  (๒) สถานท่ีช าระภาษี  
  - สถานท่ีท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว ้ 
  - หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด  
  (๓) การช าระภาษีวธีิอ่ืน  



  - ธนาณติั หรือตัว๋แลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนทอ้งถ่ิน  
  - ส่งโดยไปรษณียล์งทะเบียน  
  - ส่งไปยงัสถานท่ีตาม (๒)  
  (๔) การผอ่นช าระหน้ี  
  ๑. ภาษีป้าย ๓,๐๐๐ บาทข้ึนไป  
  ๒. ผอ่นช าระเป็น ๓ งวดเท่า ๆ กนั  
  ๓. แจง้ความจ านงเป็นหนงัสือก่อนครบก าหนดเวลาช าระหน้ี  
   - ป้ายติดตั้งปีแรก  
   - คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด  
   - งวดละ ๓ เดือน  
   - เร่ิมเสียตั้งแต่งวดท่ีติดตั้ง จนถึงงวดสุดทา้ยของปี  
   งวด ๑ มกราคม – มีนาคม = ๑๐๐ %  
   งวด ๒ เมษายน – มิถุนายน = ๗๕ %  
   งวด ๓ กรกฎาคม – กนัยายน = ๕๐ %  
   งวด ๔ ตุลาคม – ธนัวาคม = ๒๕ %  
 ๗. เงินเพิม่  
 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายจะตอ้งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี  
 ๗.๑ ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเวน้  
แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดแ้จง้ใหท้ราบถึงการละเวน้นั้น  
 
 
 
ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละหา้ของค่าภาษีป้าย  
 ๗.๒ ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ท าใหจ้  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลงใหเ้สีย  
เงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม 
เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหถู้กตอ้งก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน  
 ๗.๓ ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
เศษของเดือนให้นบัเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ีไม่ใหน้ าเงินเพิ่มตาม ๘.๑ และ ๘.๒ มาค านวณเป็นเงินเพิ่มตามขอ้น้ีดว้ย  
 ๘. บทกาหนดโทษ  
 ๘.๑ ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ใหถ้อ้ยค าเท็จ ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเท็จ 
หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ 
ปีหรือปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 ๘.๒ ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท - ๕๐,๐๐๐ บาท  
 ๘.๓ ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว ้ณ 
ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท  



 ๘.๔ ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงสั่งใหม้าใหถ้อ้ยค าหรือใหล้งบญัชีหรือเอกสารเก่ียวกบัป้ายมาตรวจส
อบภายในก าหนดเวลาอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 ๙. การอุทธรณ์การประเมิน  
เม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมิน (ภป.๓) แลว้เห็นวา่การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง 

มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย โดยตอ้งยืน่อุทธรณ์ภายใน ๓๐ วนั 

ตั้งแต่นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวนิิจฉยัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อศาลภายใน ๓๐ วนั 

นบัแต่วนัรับแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ภาษีป้าย 

เทศบาลต าบลหนองไผ่    อ าเภอเมือง    จังหวดัอุดรธานี 

๑. แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา 

กนัยายน   -  คดัลอกบญัชีผูท่ี้อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ 

    -  ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการเสียภาษี 

ตุลาคม    -  ส ารวจ, เตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ 

ธันวาคม    -  ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบล่วงหนา้ 

มกราคม – มีนาคม  -  รับแบบ ภ.ป.๑ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

    -  ประเมินภาษี / แจง้ผลการประเมิน/รับช าระภาษี 

มีนาคม – พฤษภาคม  -  ประเมินภาษี   และแจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓  (ลงทะเบียน) 



    -  รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/ พิจารณาค าร้อง 

       แจง้ผลการช้ีขาด 

    -  รับช าระค่าภาษี (ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการประเมิน) 

    -  ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่ยืน่แบบ ภ.ป.๑ ภายในก าหนด ( ๒ คร้ัง ) 

    -  แจง้ความด าเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืน่แบบ ภ.ป.๑ ภายในก าหนด (ส่งใหนิ้ติกร) 

 มิถุนายน – สิงหาคม    -  ส ารวจบญัชีผูค้า้งช าระภาษีปัจจุบนั 

     -  รับช าระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม) 

    -  มีหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่มาช าระภาษีภายในก าหนดเวลา (๓ คร้ัง) 

    -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้า้งช าระภาษี 

กนัยายน   -  มีหนงัสือแจง้เตือนวา่จะด าเนินการยึดอายดัทรัพยสิ์น (นิติกร)  

     -  รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 

ตุลาคม     -  มีค  าสั่งยดึ อายดั เพื่อขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกจิกรรม 

ก. ขั้นเตรียมการ 

 ๑. ตรวจสอบและคดัลอกรายช่ือผูอ้ยูใ่นเกณฑ ์    กนัยายน 

     เสียภาษีในปีงบประมาณ (บญัชีลูกหน้ีตามเกณฑค์า้งรับ) 

 ๒. ส ารวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์างๆ      ตุลาคม 

 ๓. ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี     พฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ 

 ๔. จดัท าหนงัสือแจง้ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีทราบ    ธนัวาคม 

     เพื่อยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) 

ข. ขั้นด าเนินการจัดเกบ็ 

 ๑. กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 

     - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกตอ้ง     มกราคม-มีนาคม 



     - ประเมินค่าภาษีและมีหนงัสือแจง้ผลการประเมิน (ภ.ป.๓)  มกราคม-เมษายน 

 ๒. กรณีป้ายหลงัเดือนมีนาคม 

     - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกตอ้ง เมษายน-ธนัวาคม 

     - ประเมินค่าภาษีและมีหนงัสือแจง้ผลการประเมิน (ภ.ป.๓)   เมษายน-ธนัวาคม 

  ๓. การช าระค่าภาษี 

กรณปีกติ  

      - รับช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด (ช าระในวนัท่ียืน่แบบหรือ)   มกราคม – พฤษภาคม 

กรณพีเิศษ          

 (๑)  ช าระภาษีเกนิเวลาทีก่ าหนด (เกิน ๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการประเมิน) 

      - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                            กุมภาพนัธ์ – กนัยายน               

 (๒)  ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 

  ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอใหป้ระเมินภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔)  กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม 

  ๒. ออกหมายเรียกใหม้าช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี   กุมภาพนัธ์-มิถุนายน 

  ๓. ช้ีขาดและแจง้ผลใหผู้ร้้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕)    มีนาคม-กรกฎาคม 

  ๔. รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม      มีนาคม-กนัยายน 

  ๕. ปฏิบติัตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 

 

 

 

หมายเหตุ  กรณีมีป้ายหลงัเดือนมีนาคม การยืน่แบบการประเมิน การช าระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ใหป้ฏิบติัระหวา่ง  

เดือนเมษายน – ธนัวาคม 

ค.ขั้นการประเมินและเร่งรัดการจัดเกบ็ 

  ๑.ไม่ยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภป.๑) ภายในก าหนดเวลา                           มีนาคม 

      -มีหนงัสือแจง้เตือนผูท่ี้ยงัไม่ยืน่แบบ (เม่ือใกลส้ิ้นสุดเวลาท่ีประกาศ 

       ก าหนดใหย้ืน่แบบ 

     -มีหนงัสือแจง้เตือนผูท่ี้ไม่ยืน่แบบภายในก าหนดเวลา 

              -คร้ังท่ี  ๑                                                                                                       เมษายน 

              -คร้ังท่ี ๒                                                                                                      พฤษภาคม 

     -แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่อด าเนิน                       เมษายน – กรกฎาคม 

      คดีแก่ผูไ้ม่มายืน่ 



    -รับช าระภาษีและเงินเพิ่มตามมาตรา 25                                                                เมษายน – กนัยายน 

  ๒.ยืน่แบบ  ภ.ป.๑  แลว้แต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 

      -มีหนงัสือแจง้เตือนผูท่ี้ไม่ช าระภาษี                                                                    พฤษภาคม – กรกฎาคม 

       -คร้ังท่ี  ๑                                                                                                            พฤษภาคม 

       -คร้ังท่ี ๒                                                                                                             มิถุนายน 

      -คร้ังท่ี  ๓                                                                                                             กรกฎาคม 

  -รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                                        พฤษภาคม – กนัยายน 

 -ด าเนินการบงัคบัคดีจดัเก็บ (ยดึ  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นกรณี              ตุลาคม  เป็นตน้ไป 

  หลีกเล่ียงไม่ยอมช าระภาษี 

๓.แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบ 

เจ้าหน้าทีจั่ดเกบ็รายได้  

 ๑. ส ารวจ เตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ 

 ๒. ตรวจสอบและจดัท าบญัชีผูอ้ยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณหนา้ 

 ๓. รับแบบ ภ.ป. ๑  (ลงทะเบียน) 

 ๔ ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารขั้นตน้ 

 ๕. รับช าระค่าภาษี/ ส่งเงินรายไดป้ระจ าวนั 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้ /ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ๑. ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ ภ.ป. ๑ 

 ๓. รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ (ลงทะเบียนรับ) 

 ๔. ส ารวจผูไ้ม่มายืน่แบบภายในก าหนด 

 ๕. ประสานกบัอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

 ๖. ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการตามแบบ ภ.๑ และเอกสารประกอบ 

 ๗. แจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ป. ๓ (ลงทะเบียน) 

 ๘. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้า้งช าระภาษี 

 ๙. แจง้ผลการช้ีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

ปลดัเทศบาล 

 ๑. ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการเสียภาษี 



 ๒. ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ ภ.ป. ๑ 

 ๓. ประเมินภาษีป้ายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงประกอบ 

 ๔. ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีไม่ยืน่แบบ ภ.ป. ๑ ภายในก าหนด 

 ๕. ออกหนงัสือเตือนผูท่ี้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 

 ๖. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานจดัเก็บรายได ้

 คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  /คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 

 ๑. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี(พิจารณาการประเมินใหม่) 

 ๒. ลงมติช้ีขาดตามค าร้อง และแจง้ผลการช้ีขาดใหผู้ร้้องทราบ 

 ๓. มอบอ านาจแจง้ความด าเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืน่แบบ ภ.ป.๑ ภายในก าหนด 

 ๔. มีค าสั่งยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

นิติกร 

 ๑. แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่อด าเนินคดีต่อผูไ้ม่มายืน่แบบ ภ.ป. ๑ ภายใน 

      ก าหนด 

 ๒. ประสานกบัอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

              ๓.ด าเนินคดี                                            

    

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที่ 

เทศบาลต าบลหนองไผ่    อ าเภอเมือง    จังหวดัอุดรธานี 

 
การจัดเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที ่ 
 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน 
ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ 
ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน ท่ีดินท่ีตอ้ง  
เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีดิน และพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้าดว้ย 
โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น  
ทีด่ินที่เจ้าของทีด่ินไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที ่ได้แก่  
 ๑. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งพระราชวงัอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน  



 ๒. 
ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชใ้นกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดห้าผลประโยชน์  
 ๓. ท่ีดินของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นกิจการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดห้า  
ผลประโยชน์  
 ๔. ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ  
 ๕. ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง 
ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่วา่จะใชป้ระกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง หรือท่ีศาลเจา้โดยมิไดห้าผลประโยชน์  
 ๖. ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรั้บประโยชน์ตอบแทน  
 ๗. ท่ีดินท่ีใชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใชเ้ป็นสนามบินของรัฐ  
 ๘. ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือน ท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้  
 ๙. ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจา้ของท่ีดินยนิยอมใหท้างราชการใชเ้พื่อสาธารณะประโยชน์  
 ๑๐. ท่ีดินท่ีตั้งขององคก์ารสหประชาชาติ 
ทบวงการช านญัพิเศษของสหประชาชาติหรือองคก์ารระหวา่งประเทศอ่ืนในเม่ือประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัใหย้กเวน้ตาม
อนุสัญญาหรือความตกลง  
 ๑๑. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั  
 ๑๒. ท่ีดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีบ ารุงท้องที่  
 ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี ๑ มกราคมของปีใด มีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีนั้น  
ก าหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี  
 ใหเ้จา้ของท่ีดินซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.๕) ณ ส านกังานขององคก์ร  
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  
แบบแสดงรายการท่ีไดย้ื่นไวน้ั้นใชไ้ดทุ้กปีในรอบระยะเวลา ๔ ปีนั้น  
 
 
 
 
ขั้นตอนในการติดต่อขอชาระภาษี  
 ๑. การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี ๑ มกราคม 
ของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน  
  ๑) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.๕) พร้อมดว้ยหลกัฐานท่ี  
ตอ้งใชต่้อเจา้หนา้ท่ีพนกังานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน  
  ๒) เจา้พนกังานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแลว้แจง้การประเมิน (ภบท.๙หรือ  
ภบท.๑๐) ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม  
  ๓) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินจะตอ้งเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เวน้แต่กรณี  
ไดรั้บใบแจง้การประเมินหลงัเดือนมีนาคม ตอ้งช าระภาษีภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน  



    ๒. การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเป็นเจา้ของท่ีดินรายใหม่หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเดิมเปล่ียนแปลงไป  
  ๑) เจา้ของท่ีดินท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเน้ือท่ีดินหรือเป็นผูไ้ดรั้บโอนท่ีดินข้ึนใหม่ 
ตอ้งมายืน่แบบแสดงรายการท่ีดินหรือยืน่ค  าร้องขอเปล่ียนแปลงจ านวนเน้ือท่ีดินต่อเจา้พนกังานประเมินภายในก าหนด 
๓๐ วนั นบัแต่วนัไดรั้บโอนหรือมีการเปล่ียนแปลงโดยใชแ้บบ ภบท.๕ หรือ ภบท.๘ แลว้แต่กรณี  
  ๒) เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้ห้เป็นหลกัฐาน  
  ๓) เจา้หนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด  
 ๓. การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอนัเป็นเหตุใหก้ารลดหยอ่นเปล่ียนแปลงไป 
หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนท าใหอ้ตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลงไป  
  ๑) เจา้ของท่ีดินยืน่ค าร้องตามแบบ ภบท.๘ พร้อมดว้ยหลกัฐานท่ีตอ้งใชต่้อเจา้พนกังานประเมิน  
ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน  
  ๒) เจา้พนกังานประเมินจะออกใบรับให้  
  ๓) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด  
  ๔) การขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางาของท่ีดินให้  
ผูรั้บประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
เงินเพิม่  
 เจา้ของท่ีดินผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตอ้งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี  
 ๑. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ 
ของค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินจะไดแ้จง้ให้
ทราบถึงการละเวน้นั้น ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ของค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  
 ๒. ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกตอ้งท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง 
ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม 
เวน้แต่กรณีเจา้ของท่ีดินไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการท่ีดินใหถู้กตอ้งก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินแจง้การประเมิน  
 ๓. ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ 
โดยท าใหจ้  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลงใหเ้สียเงินเพิ่มอีก ๑ เท่า 
ของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม  
 
 
 ๔. ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ 
ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน และไม่น าเงินเพิ่มตาม ขอ้ ๑ - ขอ้ ๔ 
มารวมค านวณดว้ย  
บทกาหนดโทษ  
 ๑. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ใหถ้อ้ยค าเทจ็ ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเท็จ 
หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  



 ๒. ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือยอมช้ีเขต หรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดิน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน 
หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 ๓. ผูใ้ดขดัขวางเจา้พนกังานซ่ึงปฏิบติัการส ารวจเน้ือท่ีดิน 
หรือปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระหรือขดัขวางเจา้พนกังานประเมินในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
 ๔. ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังานซ่ึงสั่งใหม้าใหถ้อ้ยค าหรือส่งบญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให ้ 
ปฏิบติัการเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ หรือไม่มาใหถ้อ้ยค า 

หรือไม่ส่งเอกสารอนัควรแก่เร่ืองมาแสดงตามหนงัสือเรียก ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการจัดเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที่ 

เทศบาลต าบลหนองไผ่    อ าเภอเมืองอุดรธานี    จังหวดัอุดรธานี 

๑. แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา 

กนัยายน   -  คดัลอกบญัชีผูท่ี้อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ 



    -  ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการเสียภาษี 

ตุลาคม    -  ส ารวจ, เตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ 

ธันวาคม    -  ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบล่วงหนา้ 

มกราคม-เมษายน  -  รับแบบ ภ.บ.ท.๕ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

    -  ประเมินภาษี / แจง้ผลการประเมิน/รับช าระภาษี 

มกราคม – มีนาคม  -  ประเมินภาษี   และแจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.บ.ท.๙  (ลงทะเบียน) 

    -  รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.บ.ท.๑๒ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/ พิจารณาค าร้อง 

       แจง้ผลการช้ีขาด ตามแบบ ภ.บ.ท.๑๓ 

    -  รับช าระค่าภาษี (ภายในเดือนเมษายนนบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน) 

    -  ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่ยืน่แบบ ภ.บ.ท.๕ ภายในก าหนด ( ๓ คร้ัง ) 

    -  แจง้ความด าเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืน่แบบ ภ.บ.ท.๕ ภายในก าหนด (ส่งใหนิ้ติกร) 

 มิถุนายน – สิงหาคม    -  ส ารวจบญัชีผูค้า้งช าระภาษีปัจจุบนั 

     -  รับช าระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม) 

    -  มีหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่มาช าระภาษีภายในก าหนดเวลา (๓ คร้ัง) 

    -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้า้งช าระภาษี 

กนัยายน   -  มีหนงัสือแจง้เตือนวา่จะด าเนินการยึดอายดัทรัพยสิ์น (นิติกร)  

     -  รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม (ตามมาตรา ๔๕ (๔)) 

ตุลาคม     -  มีค  าสั่งยดึ อายดั เพื่อขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกจิกรรม 

ก. ขั้นเตรียมการ 

 ๑. ตรวจสอบและคดัลอกรายช่ือผูอ้ยูใ่นเกณฑ ์     กนัยายน - ตุลาคม 

     เสียภาษีในปีงบประมาณ (บญัชีลูกหน้ีตามเกณฑค์า้งรับ) 



 ๒. ส ารวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์างๆ      ตุลาคม 

 ๓. ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี     ตุลาคม – มกราคม 

 ๔. ประกาศใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษียืน่แบบแสดงรายการท่ีดินเพื่อขอรับการประเมิน 

      ภาษี (ภบท.๕) จากนั้นจดัท าประกาศรายช่ือผูเ้สียภาษี (ภบท.๑๐)               มกราคม 

ข. ขั้นตอนการจัดเกบ็ 

 ๑. รับแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณียืน่เพิ่มเติม/ขอความร่วมมือก านนั               มกราคม  

      ผูใ้หญ่บา้นในการจดัเก็บ 

       ๒. ประเมินค่าภาษี  และแจง้ผลการประเมิน (ภ.บ.ท.๙)     มกราคม 

     รับช าระภาษี/ออกใบเสร็จ        มกราคม - เมษายน 

กรณปีกติ 

 - รับช าระภาษี(ช าระภาษีในทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)   มกราคม - เมษายน 

กรณพีเิศษ 

 ๑. ช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด 

      ช าระหลงัวนัท่ี ๓๐ เม.ย. ช าระเงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ ต่อปีของจ านวนเงินภาษี  พฤษภาคม - ธนัวาคม 

๒. เจ้าของทีด่ินใดได้เปลีย่นแปลงการใช้ทีด่ิน ขายโอน 

     เป็นเหตุใหมี้การลดหยอ่นและอตัราภาษีท่ีดินเปล่ียนให้เจา้ของท่ีดินแจง้ทาง ทต. มกราคม - ธนัวาคม 

     ภายใน ๓๐ วนั 

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเกบ็ 

    ๑. ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการทีด่ิน (ภบท.๕) 

       ภายในเวลาท่ีก าหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเงินภาษีเวน้แต่กรณี มกราคม 

       เจา้ของท่ีดินยืน่แบบก่อนเจา้พนกังานแจง้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ของจ านวนเงินภาษี 

    ๒. ย่ืนแบบไม่ถูกต้อง 

        ท  าใหต้อ้งเสียภาษีลดนอ้ยลง เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษีท่ียืน่เพิ่มเติม  มกราคม 

    ๓. ช้ีเขตไม่ถูกต้อง 

         ท  าใหภ้าษีลดลงเสียเงินเพิ่ม ๒ เท่าภาษี 

 

๓. แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ 

เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ / เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายด้านการจัดเกบ็รายได้ 

 ๑. ส ารวจ เตรียมแบบพิมพต่์างๆ 

 ๒. ตรวจสอบและจดัท าบญัชี ผูท่ี้อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษี ในปีงบประมาณต่อไป 



 ๓. จดัท าหนงัสือแจง้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ 

 ๔. รับยืน่แบบ 

 ๕. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารขั้นตน้ 

 ๖. รับช าระค่าภาษี / ส่งเงินรายไดป้ระจ าวนั 

 ๗. ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการเสียภาษี 

 ๘. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้  /  หัวหน้ากองคลงั 

 ๑. ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการตามแบบแสดงรายการและเอกสารประกอบ 

 ๒. ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ 

 ๓. แจง้ผลการประเมินภาษี 

 ๔. ออกตรวจสอบ / ติดตามผูค้า้งช าระภาษี 

 ๕. แจง้ผลการช้ีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

 ๖. ประสานกบัอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

ปลดัเทศบาล 

 ๑. ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการเสียภาษี 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตอ้งของค่าภาษี 

 ๓. ประเมินค่ารายปีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงประกอบ 

 ๔. ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีไม่ยืน่แบบแสดงรายการภายในก าหนด 

 ๕. ออกหนงัสือเตือนผูท่ี้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 

 ๖. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานจดัเก็บรายได ้

 ๗. แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง(อ าเภอ) เพื่อด าเนินต่อผูไ้ม่มายืน่แบบภายในก าหนด 

 ๘. ประสานกบัอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล / คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

 ๑. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 

 ๒. ลงมติตามค าร้อง และแจง้ผลการช้ีขาดใหผู้ร้้องทราบ 

 ๓. มอบอ านาจแจง้ความด าเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีภายในก าหนด 



 ๔. มีค าสั่งยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

นิติกร 

 ๑. แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่อด าเนินคดีต่อผูไ้ม่มายืน่แบบ ภ.ป.ท.๕ 

และผูท่ี้ไม่มาช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด 

 ๒. ประสานกบัอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

              ๓.ด าเนินคดี                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


