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ค าน า 
  การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญยิ่ง เพ่ือให้การ 
บริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีระบบ ป้องกันสูญเสียเงินรายได้ เพื่อรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของทาง 
ราชการขจัดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น     และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างโปร่งใส    มีประสิทธิภาพสร้าง 
ภาพลักษณ์ทีดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมดังคําที่กล่าวว่า  “ท้องถิ่นไทยใสสะอาด” 

  เพ่ือเป็นการพัฒนาการบริหารด้านการจัดเก็บภาษี  กํากับ  ดูแล  การตรวจสอบรายได้  เทศบาล
ตําบลพรหมโลก เป็นการกํากับดูแล ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการไปอย่างสมบูรณ์ทุกข้ันตอน ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร   เป็นการตรวจสอบภายในตัวเองป้องกันการ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนได้ระหว่างการปฏิบัติงาน 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   ส่วนการคลัง   จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีและการ 
พัฒนารายได้ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ที่
ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ หนังสือสั่งการก่อนลงมือปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้อง
แนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่กระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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แผนการจัดเก็บอาษรและพัฒนารายได้ 

เทศบาลต าบลพรหมโลก  อ าเออพรหมครรร จังหวัดนครศรรธรรมราช 
หลักการและเหตุผล 
  การบริหารการจัดเก็บภาษี    เป็นสว่นหนึ่งของการบริหารงานเทศบาล   มีการบริหารจัดการด้าน
การจัดเก็บภาษ ี  และการพัฒนารายได้เป็นไปอย่างถูกต้องย่อมสะท้อนให้เห็นว่า  เทศบาล มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานการที่จะปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องดั้งนั้น  การรวบรวม  เรียบเรียง เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมหรือความพยายามใน
การจัดเก็บภาษ ี   ของเทศบาลตําบลพรหมโลก   เพ่ือให้บุคลากรของ เทศบาลตําบลพรหมโลกได้มีกรอบ แนวทางใน
การปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่กระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุก กระบวนการ
ของการปฏิบัติราชการ เพื่อสั่งคมอยู่ดีมีสุข 
  การปฏิบัติงานมีหลักการปฏิบัติราชการ  ๓  ด้าน   ด้านแรก  เข้าใจระเบียบ   กฎหมาย  ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ   ก่อนการลงมือปฏิบัติงาน   ด้านที่สอง   ต้องเข้าถึงหลักเกณฑ์ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติราชการ และ 
ด้านที่สาม ต้องพัฒนาคน พัฒนาตนและพัฒนากลไกการปฏิบัติงานให้สามารถดําเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ 
  ดั้งนั้น     เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง   ทันตาม 
เวลาและเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลพรหมโลก จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ 
จัดเก็บรายได ้ขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสอบ กํากับดูแล การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บ 
        ภาษแีละพัฒนารายได้ 
  ๒. เพ่ือให้องค์กรมีรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนํางบประมาณมาพัฒนาตําบลได้มากขึ้น 
  ๓. เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  ๔ .เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยการให้ความร่วมมือในการชําระภาษ ี
      ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
  ๑. การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
  ๒. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อยได้ครบถ้วน 
  ๓. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการและพึงพอใจในการชําระภาษี 
วิธรด าเนินงาน 
  ๑. ขั้นการเตรียมการ 
   - สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทําประกาศ และออกหนังสือแจ้งเวียน 
   ให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้ยื่นแบบพิมพ์ภายในเวลากําหนด 
  ๒. ขั้นการดําเนินงาน 
   - จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบลวงหน้า 
   - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
   - ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 



   - จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
  ๓. หลังการดําเนินการ 
   - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการและแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 
อาษรโรงเรือนและทร่ดิน  
 หมายถึง  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับท่ีดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และท่ีดินซึ่ง
ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็น 
ที่ทําการค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาต ิบิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบ
กิจการอ่ืน ๆ เพ่ือหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย  
หลักการส าคัญ  
 ๑. ต้องมีทรัพย์สิน ได้แก่  
     - โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และ  
     - ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  
   ๒. ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา ๙,๑๐  
ข้อสังเกต  
 - ค่าอาษร : ผู้รับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี  
 - ค่ารายปี : จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีให้เช่า ให้ถือค่าเช่าคือค่า  
รายปี  
 - เงินเพิ่ม : เป็นมาตรการทางแพ่ง เพ่ือให้มีการชําระภาษีภายในกําหนด ตามมาตรา ๔๓ ซึ่งพนักงาน  
เก็บภาษีสามารถเรียกเก็บผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้เอง  
 - ค่าปรับ : เป็นโทษทางอาญา ซึ่งมีกําหนดไว้ในมาตรา ๔๖,๔๗ และ ๔๘ โดยพนักงานสอบสวนฝ่าย  
ปกครองเป็นผู้มีหน้าที่เปรียบเทียบปรับ และท้องถิ่นไปขอรับเงินค่าปรับมาเป็นรายได้ของตนเอง  
 - พนักงานเจ้าหน้าทร่ คือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบฯ ประเมินภาษีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน  
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 - พนักงานเก็บอาษร คือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บ รับชําระ รวมทั้งเร่งรัดให้ชําระภาษี  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  
ทรัพย์สินทร่ได้รับยกเว้นอาษรไม่ต้องเสรยอาษรโรงเรือนและทร่ดิน ได้แก่  
 ๑. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน  
 ๒. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศ  
ไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง  
 ๓. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นผลกําไร  
ส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา  
 ๔. ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์  
 ๕. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยู่เอง หรือไห้ผู้อื่นอยู่  
นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน  
 ๖. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่อาศัยเอง และมิได้ใช้เป็นที่เก็บ สินค้าหรือ  
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้  
 ๗. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่  
ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม  
การลดค่าอาษรหรือปลดอาษร  
 ๑. เมื่อปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรือชํารุด ต้องซ่อมแซมส่วนสําคัญ  
 ๒. ผู้รับประเมินยื่นคําร้อง  
 ๓. ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีท้ังหมดก็ได้  



ผู้มรหน้าทร่เสรยอาษรโรงเรือนและทร่ดิน  
 ๑. เจ้าของทรัพย์สิน  
 ๒. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสําหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด  
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสรยอาษร  
 เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภรด. ๒) ณ สํานักงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
การคานวนอาษร การประเมินค่ารายปี และอัตราอาษร  
 ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากค่ารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่า มี
ค่ารายปี ๑๒,๐๐๐ บาท ค่าภาษีจะเท่ากับ ๑๒,๐๐๐X๑๒.๕/๑๐๐ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ค่ารายปีของทรัพย์สิน 
หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ เช่น บ้านให้เช่าเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ค่ารายปีของ
บ้านหลังนี้ก็คือ ๑๒,๐๐๐ บาท (หมายถึง ค่าเช่าทั้งปีของบ้านหลังนี้ ๑,๐๐๐ X ๑๒ = ๑๒,๐๐๐ บาท)  
การประเมินค่ารายปีมรหลักเกณฑ์การประเมินตามลาดับ ดังนร้  
 ๑. กรณีท่ีทรัพย์สินนั้นมีการให้เช่าและค่าเช่าสมควร ให้นําค่าเช่ามาคิดเป็นรายปี  
 ๒. กรณีทรัพย์สินให้เช่าและค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินประกอบกิจการเอง 
ให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา หรือเทียบเคียงกับค่ารายปีของ ทรัพย์สินใน
บริเวณใกล้เคียงกันที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนที่ ทําเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับ
ประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือนตามทําเลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประเภทของทรัพย์สิน  
 ๓. กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตามข้อ ๒ ได้อาจประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินมา
ประกอบการประเมินได้  
ค่าอาษร  
 ๑. ผู้รับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี  
 ๒. อัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี  
ค่าภาษี = ค่ารายปี X ๑๒.๕ %  
ค่ารายปี  
 ค่ารายปี คือ จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ  กรณีให้เช่าให้ถือค่าเช่าคือค่ารายปีกรณี
มีเหตุ  
 -  ค่าเช่ามิใช่จํานวนเงินอันสมควร  
 -  หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากดําเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมิน
ค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ท่ี รมว.มท. กําหนด  
ลดค่ารายป ี 
 - มาตรา ๑๑ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างฯ ถูกรื้อถอนทําลายโดยประการอื่น ให้ลดยอดค่ารายปีตามส่วนที่ถูก  
ทําลายตลอดเวลาที่ยังมิได้ทําขึ้น และยังใช้ไม่ได้  
 - มาตรา ๑๒ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ทําข้ึนระหว่างปีถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและสําเร็จจนควรอยู่ได้แล้ว เป็น
เกณฑ์คํานวณค่ารายปี  



 -  มาตรา ๑๓  
 ๑. เจ้าของโรงเรือนติดตั้งส่วนควบที่สําคัญข้ึนในโรงเรือนนั้น  
 ๒. มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินค้า  
 ๓. เพ่ือใช้ดําเนินการอุตสาหกรรม  
 ๔. ลดค่ารายปีลงเหลือ ๑ ใน ๓  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
 ประเมินเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า ที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด ทําเล ที่ตั้ง และบริการ
สาธารณะ ที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน  
สรุป : หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี  
 ๑. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือค่ารายปี  
 ๒. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าไม่สมควร หรือหาค่าเช่าไม่ได้ประเมินโดยเทียบเคียง  
 - ค่ารายปีที่ล่วงมาแล้ว  
 - ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า  
 ๓. กรณีเทียบเคียงตาม ๒. ไม่ได้อาจใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมินค่ารายปีได้  
 ๔. คํานึงภาระภาษีของประชาชน  
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสรยอาษร  
 เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.๒) ณ สํานักงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
หลักฐานทร่ใช้ประกอบการเสรยอาษร  
 เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษีควรแนะนําผู้มีหน้าที่เสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง รายการ
เพ่ือเสียภาษี (ภรด. ๒) เท่าท่ีจําเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น  
 ๑. กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ เช่น  
  ๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
  ๒)  สําเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้อขายโรงเรือน  
  ๓)  สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน  
  ๔)  ทะเบียนพาณิชย์- ทะเบียนการค้า - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  ๕)  ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร  
  ๖)  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท- งบดุล  
  ๗)  ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน  
  ๘)  ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า  
  ๙)  หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน  
  ๑๐) แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี  
  ๑๑) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภรด. ๒ แทน)  
  ๑๒) ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ  
ภรด.๒ ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน หรือจะมอบอํานาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ การมอบต้องทําเป็นหนังสือและปิด
แสตมป์ตามกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 



 ๒. กรณีเป็นผู้เสียภาษีรายเก่าที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินมาแล้วขั้นตอนในการชาระอาษร  
  ๑) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
(ภรด.๒) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่  
  ๒) พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือน  
และท่ีดิน  
  ๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย  
  ๔) พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน(ภรด.๘)ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็น
จํานวนเงินเท่าใด  
  ๕) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเม่ือได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนําเงินค่าภาษีไปชําระภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพ่ิม  
เงินเพิ่ม  
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว จะต้องนําเงินค่าภาษีไปชําระภายใน ๓๐ 
วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพ่ิม ดังนี้  
 ๑. ถ้าชําระไมเ่กิน ๑ เดือน นับแต่วันพ้นกําหนดให้เพ่ิมร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีที่ค้าง  
 ๒. ถ้าเกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ ๕ ของค่าภาษีที่ค้าง  
 ๓. ถ้าเกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ ๗.๕ ของค่าภาษีที่ค้าง  
 ๔. ถ้าเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดอืน ให้เพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีท่ีค้าง  
บทก าหนดโทษ  
 ๑. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริง ตามความรู้เห็นของ
ตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตนกํากับ
ไว้ เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท  
 ๒. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติมรายละเอียดยิ่งขึ้น  
เมื่อเรียกร้อง ไม่นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคําถามเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม หรือไม่ตอบคําถามเม่ือ  
พนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  
 ๓. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด้วยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี  
หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
การอุทธรณ์การประเมินอาษร  
 เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่าค่าภาษีสูง
เกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่กําหนด (ภรด. ๙) ภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และเม่ือได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธินําเรื่องร้องต่อศาลได้ภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบคําชี้ขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บอาษรโรงเรือนและทร่ดิน 
เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเออพรหมครรร จังหวัดนครศรรธรรมราช 

แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา 

กันยายน   -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ จาก ผ.ท. ๕ 
    -  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
ตุลาคม    -  สํารวจ, เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
ธันวาคม    -  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม – กุมอาพันธ์  -  รับแบบ ภ.ร.ด.๒ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง 
    -  ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน/รับชําระภาษี 
มรนาคม – พฤษอาคม  -  ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. ๘ (ลงทะเบียน) 
    -  รับคําร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. ๙ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/ พิจารณาคําร้อง 
       แจ้งผลการชี้ขาด 
    -  รับชําระค่าภาษี (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
    -  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด ๒ ภายในกําหนด ( ๒ ครั้ง ) 
    -  แจ้งความดําเนินคดีแกผู่้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด ๒ ภายในกําหนด (ส่งให้นิติกร) 
        ตาม ม.๔๖ หรือ ม.๔๘ (ข) 
มิถุนายน – สิงหาคม    -  สํารวจบัญชผีู้ค้างชําระภาษีปัจจุบัน 
     -  รับชําระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม) 
    -  มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนดเวลา (๓ ครั้ง) 
    -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
กันยายน   -  มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดําเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.๔๔ 
     -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
ตุลาคม     -  มีคําสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บอาษรโรงเรือนและทร่ดิน 

เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเออพรหมครรร จังหวัดนครศรรธรรมราช 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ก. ขั้นเตรรยมการ 
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี    กันยายน 
   ในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
๒. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ      ตุลาคม 
 ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี       พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 ๔. จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบ             ก่อนธันวาคม 
     แสดงรายการทรัพย์สิน และควรออกหนังสือเวียน 
     แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

ข. ขัน้ด าเนินการจัดเก็บ 
๑. รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. ๒) และ     มกราคม – กุมภาพันธ์ 
    ตรวจสอบความถูกต้อง 
๒. ประเมินค่ารายปีและกําหนดค่าภาษี / มีหนังสือแจ้งผล         มกราคม – เมษายน 
    การประเมินภาษี(ภ.ร.ด.๘) 

กรณรปกติ 
  - รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษี    มกราคม – พฤษภาคม 
   ภายในกําหนดเวลา) 

กรณรพิเศษ 
   (๑)  ช าระอาษรเกินก าหนดเวลา 
          (เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
          -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      กุมภาพันธ์ – กันยายน 
   (๒)  ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมิน 
 ๑. รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่    มกราคม – พฤษภาคม 
 ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่    กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
 ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ     มีนาคม – กรกฎาคม 
 ๔. รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม     มีนาคม – กันยายน 
 ๕. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสู่ศาล) 
 
 
 

 
 



 
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (อ.ร.ด. ๒) อายในก าหนดเวลา  
    - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดให้ยื่นแบบ    กุมภาพันธ์  
    (ภ.ร.ด. ๒) ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ  
    - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ)    มีนาคม – พฤษภาคม  
    เพ่ือดําเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ  
    - รับชําระภาษี        เมษายน – กันยายน  
    - ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ     มีนาคม – กันยายน  
หมายเหตุ ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก ให้ดําเนินการตาม ม.๔๘ (ข)  

๒. ยื่นแบบ อ.ร.ด. ๒ แล้วแต่ไม่ยอมชาระอาษร  
    - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชําระภาษี  
      ครั้งที ่๑         พฤษภาคม  
      ครั้งที ่๒         มิถุนายน  
      ครั้งที ่๓          กรกฎาคม  
    - รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม        พฤษภาคม – กันยายน  
    - ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขาย     ตุลาคม เป็นต้นไป  
       ทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเล่ียงไมย่อมช าระภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บอาษรโรงเรือนและทร่ดิน 

เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเออพรหมครรร จังหวัดนครศรรธรรมราช 

แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าทรผู่้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าทร่จัดเก็บรายได้ 
 ๑. สํารวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
 ๒. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
 ๓. รับแบบ ภ.ร.ด. (ลงทะเบียน) 
 ๔ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
 ๕. รับชําระค่าภาษี/ ส่งเงินรายได้ประจําวัน 
หัวหน้าส่วนการคลัง 
 ๑. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด. ๒ 
 ๓. รับคําร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. ๙ (ลงทะเบียนรับ) 
 ๔. สํารวจผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในกําหนด 
 ๕. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 
 ๖. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ร.ด. ๒ และเอกสารประกอบ 
 ๗. แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. ๘ (ลงทะเบียน) 
 ๘. ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
 ๙. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
ปลัดเทศบาล 
 ๑. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด. ๒ 
 ๓. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
 ๔. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในกําหนด 
 ๕. ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 
 ๖. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
 ๑. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี(พิจารณาการประเมินใหม่) 
 ๒. ลงมติชี้ขาดตามคําร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
 ๓. มอบอํานาจแจ้งความดําเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในกําหนด 
 ๔. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
นิติกร 
 ๑. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายใน 
      กําหนด 
 ๒. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
 



 
การจัดเก็บอาษรป้าย  
 ๑. ป้ายทรต่้องเสรยอาษร  
  ๑.๑ ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ  
การค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมาย ที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ  
  ๑.๒ ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย  
 ๒. ป้ายทร่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสรยอาษรป้าย ได้แก่  
  ๒.๑ ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ  
  ๒.๒ ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า  
  ๒.๓ ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว  
  ๒.๔ ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  
  ๒.๕ ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคาร  
ซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) กําหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพ้ืนที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒) 
แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
  ๒.๖ ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่า  
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
  ๒.๗ ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตาม  
กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นํารายได้ส่งรัฐ  
  ๒.๘ ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือ  
การเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  ๒.๙ ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
  ๒.๑๐ ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
  ๒.๑๑ ป้ายของวัด หรือผู้ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ  
โดยเฉพาะ  
  ๒.๑๒ ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธ ิ 
  ๒.๑๓ ป้ายที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ กําหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ  
   (๑) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถ  
แทรกเตอร์  
   (๒) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน  
   (๓) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) โดยมีพ้ืนที่ไม่  
เกินห้าร้อยตารางเซนติเมตร  
 ๓. ผู้มรหน้าทร่เสรยอาษรป้าย  
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่  
  ๓.๑ เจ้าของป้าย  
  ๓.๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว  
เจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือ
ว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีป้ายตามลําดับ  



 ๔. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสรยอาษรป้าย  
  ๔.๑ เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือน  
มีนาคมของทุกปี  
  ๔.๒ ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้าย  
เดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี  
 ๕. หลักฐานทร่ใช้ประกอบการเสรยอาษรป้าย  
เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผู้มีหน้าที่เสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ  
เพ่ือเสียภาษี (ภป.๑) เทา่ที่จําเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น  
 ๕.๑ กรณีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่  
  ๑) บัตรประจําตัวประชาชน  
  ๒) สําเนาทะเบียนบ้าน  
  ๓) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  ๔) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท  
  ๕) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําป้าย  
 ๕.๒ กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนํา  
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย  
 ๖. ขั้นตอนการชาระอาษร  
 ๖.๑ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.๑) พร้อมด้วยหลักฐาน  
 ๖.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเป็น ๒ กรณี ดังนี้  
  ๑) กรณีท่ีผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชําระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ถ้า  
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใด  
  ๒) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน  
เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.๓) แจ้งจํานวนเงินภาษีท่ีจะต้องชําระแก่ผู้เสียภาษี  
 ๖.๓ ผู้เสียภาษีต้องมาชําระเงินค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้อง
เสียเงินเพ่ิม  
 ๖.๔ การชําระภาษีป้าย  
  - เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชําระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก  
  (๑) ระยะเวลา ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  
  (๒) สถานที่ชําระภาษี  
  - สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้  
  - หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  
  (๓) การชําระภาษีวิธีอ่ืน  
  - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น  
  - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน  
  - ส่งไปยังสถานที่ตาม (๒)  
  (๔) การผ่อนชําระหนี้  
  ๑. ภาษีป้าย ๓,๐๐๐ บาทข้ึนไป  
  ๒. ผ่อนชําระเป็น ๓ งวดเท่า ๆ กัน  



  ๓. แจ้งความจํานงเป็นหนังสือก่อนครบกําหนดเวลาชําระหนี้  
   - ป้ายติดตั้งปีแรก  
   - คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด  
   - งวดละ ๓ เดือน  
   - เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี  
   งวด ๑ มกราคม - มีนาคม = ๑๐๐ %  
   งวด ๒ เมษายน - มิถุนายน = ๗๕ %  
   งวด ๓ กรกฎาคม - กันยายน = ๕๐ %  
   งวด ๔ ตุลาคม - ธันวาคม = ๒๕ %  
 ๗. เงินเพิ่ม  
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  
 ๗.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้น  
แต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย  
 ๗.๒ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสีย  
เงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน  
 ๗.๓ ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือน
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นําเงินเพิ่มตาม ๘.๑ และ ๘.๒ มาคํานวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย  
 ๘. บทกาหนดโทษ  
 ๘.๑ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปรับตั้งแต่ 
๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 ๘.๒ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท - ๕๐,๐๐๐ บาท  
 ๘.๓ ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท  
 ๘.๔ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่ง
ให้มาให้ถ้อยคําหรือให้ลงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  
 ๙. การอุทธรณ์การประเมิน  
เม่ือผู้ เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.๓) แล้วเห็นว่าการประเมินนัน้ไมถ่กูต้อง มีสิทธิอทุธรณ์การประเมินตอ่

ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องย่ืนอทุธรณ์ภายใน ๓๐ วนั ตัง้แตน่บัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน

ผู้อทุธรณ์มีสิทธิอทุธรณ์ค าวินิจฉยัของผู้บริหารท้องถ่ินตอ่ศาลภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัรับแจ้งค าวินิจฉยัอทุธรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บอาษรป้าย 
เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเออพรหมครรร จังหวัดนนครศรรธรรมราช 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรรยมการ 
 ๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์     กันยายน 
     เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 ๒. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ      ตุลาคม 
 ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี     พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
 ๔. จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ    ธันวาคม 
     เพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) 

ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
 ๑. กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 
     - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง     มกราคม-มีนาคม 
     - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓)  มกราคม-เมษายน 
 ๒. กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม 
     - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง เมษายน-ธันวาคม 
     - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓)   เมษายน-ธันวาคม 
  ๓. การชําระค่าภาษี 

กรณรปกติ 
      - รับชําระภาษี (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  มกราคม-พฤษภาคม 

กรณรพิเศษ         กุมภาพันธ์-กันยายน 
 (๑)  ช าระอาษรเกินเวลาทร่ก าหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
      - รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
 (๒)  ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินอาษร 
  ๑. รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔)  กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
  ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่    กุมภาพันธ์-มิถุนายน 
  ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕)    มีนาคม-กรกฎาคม 
  ๔. รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      มีนาคม-กันยายน 
  ๕. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสู่ศาล) 

หมายเหตุ  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชําระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้ปฏิบัติระหว่าง 
 เดือนเมษายน – ธันวาคม 
 
 
 
 



การจัดเก็บอาษรบ ารุงท้องทร่  
 ภาษีบํารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บํารุงท้องที่ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้อง เสียภาษี
บํารุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี
หรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน  
ทร่ดินทร่เจ้าของทร่ดินไม่ต้องเสรยอาษรบ ารุงท้องทร่ ได้แก่  
 ๑. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 ๒. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน ์ 
 ๓. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หา  
ผลประโยชน ์ 
 ๔. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ  
 ๕. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์  
 ๖. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน  
 ๗. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ  
 ๘. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว  
 ๙. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์  
 ๑๐. ที่ดินที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่าง
ประเทศอ่ืนในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง  
 ๑๑. ที่ดินทีเ่ป็นที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน  
 ๑๒. ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ผู้มรหน้าทร่เสรยอาษรบ ารุงท้องทร่  
 ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปีนั้น  
ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสรยอาษร  
 ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.๕) ณ สํานักงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน  
แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา ๔ ปีนั้น  
ขั้นตอนในการติดต่อขอชาระอาษร  
 ๑. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปาน
กลางที่ดิน  
  ๑) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.๕) พร้อมด้วยหลักฐานที่  
ต้องใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน  
  ๒) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภบท.๙หรือ  
ภบท.๑๐) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม  
  ๓) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณี  
ได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชําระภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  



 ๒. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป  
  ๑) เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ ต้องมายื่น  
แบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนด ๓๐ วัน 
นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.๕ หรือ ภบท.๘ แล้วแต่กรณี  
  ๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน  
  ๓) เจ้าหนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด  
 ๓. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป 
หรือมีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป  
  ๑) เจ้าของที่ดินยื่นคําร้องตามแบบ ภบท.๘ พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  
  ๒) เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้  
  ๓) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด  
  ๔) การขอชําระภาษีบํารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดินให้  
ผู้รับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
เงินเพิ่ม  
 เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  
 ๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีบํารุงท้องที่เว้น
แต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๕ ของค่าภาษีบํารุงท้องที่  
 ๒. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสีย
เงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีบํารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน  
 ๓. ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบํารุง
ท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมอีก ๑ เท่า ของภาษีบํารุงท้องที่ท่ีประเมินเพ่ิมเติม  
 ๔. ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๒๔ ต่อปีของจํานวนเงินที่ต้องเสีย
ภาษีบํารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นําเงินเพิ่มตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๔ มารวมคํานวณด้วย  
บทก าหนดโทษ  
 ๑. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ ปี หรือปรับไม่
เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 ๒. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ  
 ๓. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเนื้อท่ีดิน หรือปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่ค้าง
ชําระหรือขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 ๔. ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคําหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให้  
ปฏิบัติการเท่าท่ีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ หรือไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งเอกสารอัน
ควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บอาษรบ ารุงท้องทร่ 

เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเออพรหมครรร จังหวัดนครศรรธรรมราช 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ก. ขั้นเตรรยมการ 
 ๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์     กันยายน - ตุลาคม 
     เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 ๒. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ      ตุลาคม 
 ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี     พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
 ๔. ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือขอรับการประเมิน 
      ภาษ ี(ภบท.๕) จากนั้นจัดทําประกาศรายชื่อผู้เสียภาษี (ภบท.๑๐)           มกราคม 
ข. ขั้นตอนการจัดเก็บ 
 ๑. รับแบบแสดงรายการที่ดิน กรณียื่นเพ่ิมเติม/ขอความร่วมมือกํานัน           มกราคม - เมษายน 
      ผู้ใหญ่บ้านในการจัดเก็บ 
       ๒. ประเมินค่าภาษี และแจ้งผลการประเมิน (ใบท้าย ภบท.๕)            มกราคม 
     รับชําระภาษี/ออกใบเสร็จ       มกราคม - เมษายน 
กรณรปกติ 
 - รับชําระภาษี(ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)   มกราคม - เมษายน 
กรณรพิเศษ 
 ๑. ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด 
      ชําระหลังวันที่ ๓๐ เม.ย. ชําระเงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ ต่อปีของจํานวนเงินภาษี ตุลาคม - ธันวาคม, 
      เศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน       พฤษภาคม - กันยายน 
๒. เจ้าของทร่ดินใดได้เปลร่ยนแปลงการใช้ทร่ดิน ขายโอน 
     เป็นเหตุให้มีการลดหย่อนและอัตราภาษีท่ีดินเปลี่ยนให้เจ้าของที่ดินแจ้งทาง อบต. มกราคม - ธันวาคม 
     ภายใน ๓๐ วัน 
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
    ๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทร่ดิน (อบท.๕) 
       ภายในเวลาที่กําหนด เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของจํานวนเงินภาษีเว้นแต่กรณี กุมภาพันธ์- กันยายน 
       เจ้าของที่ดินยื่นแบบก่อนเจ้าพนักงานแจ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๕ ของจํานวนเงินภาษี 
    ๒. ยื่นแบบไม่ถูกต้อง 
        ทําให้ต้องเสียภาษีลดน้อยลง เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษีที่ยื่นเพิ่มเติม  มกราคม - ธันวาคม 
    ๓. ชร้เขตไม่ถูกต้อง 
         ทําให้ภาษีลดลงเสียเงินเพิ่ม ๒ เท่าภาษี 
    ๔. รายงานนายกอบต. จัดท าส่วนลด/ค่าใช้จ่าย     พฤษภาคม - กันยายน 
    ๕. รายงานนายอ าเออ/จ่ายเงินส่วนลด และค่าใช้จ่าย 
        ให้กับกํานัน , ผู้ใหญ่บ้าน , อําเภอและจังหวัด 
 



 
แผนการปฏิบัติตามหน้าทร่รับผิดชอบ 

เทศบาลต าบลพรหมโลก อ าเออพรหมครรร จังหวัดนครศรรธรรมราช 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าทร่ทร่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 
 ๑. สํารวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
 ๒. ตรวจสอบและจัดทําบัญชี ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ในปีงบประมาณต่อไป 
 ๓. จัดทําหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 ๔. รับยื่นแบบ 
 ๕. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
 ๖. รับชําระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจําวัน 
 ๗. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
 ๘. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

หัวหน้ากองคลัง 
 ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการและเอกสารประกอบ 
 ๒. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 ๓. แจ้งผลการประเมินภาษี 
 ๔. ออกตรวจสอบ / ติดตามผู้ค้างชําระภาษี 
 ๕. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
 ๖. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

ปลัดเทศบาล 
 ๑. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
 ๓. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
 ๔. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนด 
 ๕. ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 
 ๖. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
 ๗. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง(อําเภอ) เพ่ือดําเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกําหนด 
 ๘. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ 

ผู้บรหิารท้องถิ่น เทศบาล 
 ๑. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
 ๒. ลงมติชาดตามคําร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
 ๓. มอบอํานาจแจ้งความดําเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนด 
 ๔. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 
 


