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ค าน า 

  
  
  

  การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้  ซ่ึงนับว่า เป็นปัจจัยสําคัญยิ่ง เพื่อใ ห้การ
บริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีระบบ  ป้องการสูญเสียเงินรายได้ เพื่อรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของทาง
ราชการขจัดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพสร้าง
ภาพลักษณ์ทีดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมดังคําท่ีกล่าวว่า “ท้องถิ่นไทยใสสะอาด”  

  เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารด้านการจัดเก็บภาษี กํากับ ดูแล การตรวจสอบรายได้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลแวงน้อยเป็นการกํากับดูแล ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการไปอย่างสมบูรณ์ทุกขั้นตอน ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร เป็นการตรวจสอบภายในตัวเอง 
ป้องกันการผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการปฏิบัติงาน 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กอง คลัง   สํานักงานเทศบาลตําบลบางสน จึงได้ดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕8  ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บภาษีมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ท่ีถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือส่ังการ
ก่อนลงมือปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิสู่กระบวนการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
 
 
 

จัดทําโดย 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง 
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕8 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กอง คลัง 
เทศบาลต าบลบางสน  อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 
 
 

หลักการและเหตุผล  

  การบริหารการจัดเก็บภาษ ี เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานเทศบาล มีการบริหารจัดการด้านการ
จัดเก็บภาษี และการพัฒนารายได้เป็นไปอย่างถูกต้องย่อมสะท้อนให้เห็นว่า เทศบาลตําบลบางสน มีประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน การที่จะปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือ
ส่ังการที่เก่ียวข้อง ดั้งนั้น  การรวบรวม เรียบเรียง เอกสารอันเป็นส่ วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมหรือความ
พยายามในการจัดเก็บภาษี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8  ของเทศบาลตําบลบางสน  เพื่อให้บุคลากรของ เทศบาล
ตําบลบางสนได้มีกรอบ แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสั มฤทธ์ิสู่กระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมี
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการของการปฏิบัติราชการ เพื่อส่ังคมอยู่ดีมีสุข 
  การปฏิบัติงานมีหลักการปฏิบัติราชการ  ๓  ด้าน  ด้านแรก เข้าใจระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ 
หนังสือส่ังการ ก่อนการลงมือปฏิบัติงาน  ด้านท่ีสอง ต้องเข้าถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติราชการ  และ
ด้านท่ีสาม ต้องพัฒนาคน พัฒนาตนและพัฒนากลไกการปฏิบัติงานให้สามารถดําเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ 
  ดั้งนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  ทันตาม
เวลาและเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลบางสนจึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
รายได้ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕8 ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสอบ กํากับดูแล การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บ 
                        ภาษี และพัฒนารายได ้
  ๒. เพื่อให้องค์กรมีรายได้ ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถนํางบประมาณมาพัฒนาตําบลได้มากขึ้น 
  ๓. เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ๔.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยการให้ความร่วมมือในการชําระภาษี 
                        ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
  ๑. การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
  ๒. การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลบางสนได้ครบถ้วน 
  ๓. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการและพึงพอใจในการชําระภาษ ี
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วิธีด าเนินงาน  
  ๑. ขั้นการเตรียมการ 
     - สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทําประกาศ และออกหนังสือแจ้งเวียน  
                          ให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ยื่นแบบพิมพ์ภายในเวลากําหนด 
  ๒. ขั้นการดําเนินงาน 
     - จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบลวงหน้า 
     - แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
     - ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
     - จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
  ๓. หลังการดําเนินการ 
     - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการและแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษ ี

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ตั้งแต่วันท่ี  ๑   ตุลาคม  ๒๕๕7 – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕8 

ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้  
  กองคลังเทศบาลบางสน 

งบประมาณ 
  ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางสน งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕8 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑. การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
  ๒. การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลบางสนได้ครบถ้วน 
  ๓. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการและพึงพอใจในการชําระภาษ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                        กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน                                    3 
ของเทศบาลต าบลบางสน 

ท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

ระยะเวลาการ
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

 
1 

ด้านการคลัง 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 
กรณีแจ้งเสียภาษีใหม่ 
1. เจ้าของที่ดินแจ้งช่ือ / หมู่/ย่ืน
ส าเนาเอกสารสิพธิ์ ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อขอรับการประเมิน
ภาษีใหม่ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
และกรอกรายละเอียดใน 

 ภ.บ.ท 5 เพ่ือประเมินราคา และ
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จค่าภาษี
บ ารุงท้องที ่
กรณีมีใบเสร็จเก่า 
1. ยื่นใบเสร็จให้เจ้าหน้าที่
ส ารวจ 
2. เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรณีไม่มีใบเสร็จเก่า  
1. แจ้งช่ือ/หมู่/ให้เจ้าหน้าที่
ส ารวจ 
2. เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

 
 
 

1. บัตรประจ าคัว 
 ประชาขน และ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีบ ารุงท้องที่ในปีที่
ผ่านมา 

 
 
 

2 ข้ันตอน 
6 นาที / ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  ข้ันตอน 
5 นาที /ราย 
 
 
 
2  ข้ันตอน 
5 นาที /ราย 
 

 

2. การจัดเก็บภาษีป้าย 1.ออกหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีทราบ 
2.ออกประเมินนอกสถานที ่
3. แจ้งรายการประเมิน ภ.ป. 3 
ภาษีป้ายให้ผู้ประเมินทราบ 
4. ผู้เสียภาษีช าระค่าภาษีตาม
แบบประเมิน 
5. เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

 

1. บัตรประจ าคัว 
 ประชาขน และ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีในปีที่ผ่านมา 

5  ข้ันตอน 
7 นาที /ราย 

 

 

3. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน 

1.ออกหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีทราบ 
2.ออกประเมินนอกสถานที ่
3. แจ้งรายการประเมิน ภาษี
โรงเรือนและที่ดินให้ผู้ประเมิน
ทราบ 
4. ผู้เสียภาษีช าระค่าภาษีตาม
แบบประเมิน 
5. เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน. 

1. บัตรประจ าคัว 
 ประชาขน และ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีในปีที่ผ่านมา 

5  ข้ันตอน 
8 นาที /ราย 

 

 

 
 



                                   กระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน                                            4 
ของเทศบาลต าบลบางสน 

ท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

ระยะเวลาการ
ให้บริการเดิม 

ระยะเวลาการ
ให้บริการใหม ่

 
1 

ด้านการคลัง 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 
กรณีแจ้งเสียภาษีใหม่ 
1. เจ้าของที่ดินแจ้งช่ือ / หมู่/ย่ืน
ส าเนาเอกสารสิพธิ์ ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อขอรับการประเมิน
ภาษีใหม่ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
และกรอกรายละเอียดใน 

 ภ.บ.ท 5 เพ่ือประเมินราคา และ
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จค่าภาษี
บ ารุงท้องที ่
กรณีมีใบเสร็จเก่า 
1. ยื่นใบเสร็จให้เจ้าหน้าที่
ส ารวจ 
2. เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

กรณีไม่มีใบเสร็จเก่า  
1. แจ้งช่ือ/หมู่/ให้เจ้าหน้าที่
ส ารวจ 
2. เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

 
 
 

1. บัตรประจ าคัว 
 ประชาขน และ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีบ ารุงท้องที่ในปีที่
ผ่านมา 

 
 
 

2 ข้ันตอน 
6 นาที / ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  ข้ันตอน 
5 นาที /ราย 
 
 
 
2  ข้ันตอน 
5 นาที /ราย 
 

 
 
 

2 ข้ันตอน 
4 นาที / ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  ข้ันตอน 
4 นาที /ราย 

 
 
 

2  ข้ันตอน 
4 นาที /ราย 

 

2. การจัดเก็บภาษีป้าย 1.ออกหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีทราบ 
2.ออกประเมินนอกสถานที ่
3. แจ้งรายการประเมิน ภ.ป. 3 
ภาษีป้ายให้ผู้ประเมินทราบ 
4. ผู้เสียภาษีช าระค่าภาษีตาม
แบบประเมิน 
5. เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

 

1. บัตรประจ าคัว 
 ประชาขน และ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีในปีที่ผ่านมา 

5  ข้ันตอน 
7 นาที /ราย 

 

5  ข้ันตอน 
5 นาที /ราย 

 

3. การจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน 

1.ออกหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีทราบ 
2.ออกประเมินนอกสถานที ่
3. แจ้งรายการประเมิน ภาษี
โรงเรือนและที่ดินให้ผู้ประเมิน
ทราบ 
4. ผู้เสียภาษีช าระค่าภาษีตาม
แบบประเมิน 
5. เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน. 

1. บัตรประจ าคัว 
 ประชาขน และ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีในปีที่ผ่านมา 

5  ข้ันตอน 
8 นาที /ราย 

 

5  ข้ันตอน 
5 นาที /ราย 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1      ความรู้ท่ัวไป  
1.1 ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษี  

ประเภททรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษี  ได้แก่ อาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ กับท่ีดินต่อเนื่องต่อเนื่อง 
ซ่ึงใช้ปลูกสร้างอาคารนั้น ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซ่ึงตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูก
สร้างนั้น ๆ ซ่ึงเจ้าของกรรมสิทธ์ิได้นําทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของ
ตนเองโดยปกติหรือนําไปให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม   

1.2 ทรัพย์สินท่ีได้รับยกเว้นภาษี  
1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลท่ีให้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยท่ีใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง 
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระทํากิจการอันมิใช่เพื่อเป็นผล

กําไรส่วนบุคคล  และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
4. ทรัพย์สินซ่ึงเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นท่ีอยู่ของสงฆ์ 
5. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ  ซ่ึงปิดไว้ตลอดปี  และเจ้าของมิได้อยู่เอ งหรือให้ผู้อ่ืนอยู่  

นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  หรือในท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเนื่องกัน 
6. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผู้เช่าซ้ืออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นท่ีเก็บสินค้า

หรือประกอบการอุตสาหกรรม  หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารา ยได้ 
1.3 การขอลดหย่อนค่าภาษี  

การลดหย่อนภาษี  การขอยกเว้นภาษี  การงดเว้น  การขอปลดภาษี   จะกระทําได้ตามกรณ ี
ดังนี ้

 -   ถ้าโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายให้ลดค่ารายปีของ 
ทรัพย์สินนั้นตามส่วนท่ีถูกทําลายตลอดเวลาท่ียังไม่ได้ทําขึ้น  แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ต้อง
เป็นท่ีซ่ึงยังใช้ไม่ได้  (มาตรา 11) 

     -  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ  ซ่ึงทําขึ้นในระหว่างปีนั้น  ให้ถือเอาเวลาซ่ึงโรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ   นั้นได้มีข้ึนและสําเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้ นมาเป็นเกณฑ์คํานวณค่ารายปี    
(มาตรา 12) 

  - ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบท่ีสําคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก  เครื่อง 
กระทําหรือเครื่องกําเนิดสินค้า   เพื่อใช้ดําเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง  เช่น  โรงสี   โรงเล่ือย ฯลฯ  ขึ้นใน
โรงเรือนนั้น  ๆ  ในการประเมินให้ ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น  รวมท้ังส่วนควบ
ดังกล่าวแล้ว  (มาตรา 13) 

  -    เจ้าของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนได้รับความเสียหาย   เพราะทรัพย์สินว่าง 
ลง   หรือทรัพย์สินชํารุดจําเป็นต้องซ่อมแซมส่วนสําคัญ เจ้าของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างมีสิทธิของลดค่าภาษีได้ โดยยื่น
คําร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ท้ังนี้เป็นไปตามดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีจะลดค่าภาษีลงตามส่วนท่ีเสียหาย 
หรือปลดค่าภาษีท้ังหมดก็ได้ 
 1.4    ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี  
  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี  คือ  เจ้าของทรัพย์สิน  แต่ถ้าท่ีดินแ ละโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  
เป็นของคนละเจ้าของกัน เจ้าของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  ต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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1.5  ก าหนดระยะเวลาให้ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี  
     ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2)   

ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีในท้องท่ีซ่ึงทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
1.6 ฐานภาษี 
         ฐานภาษี   คือ  ค่ารายปีของทรัพย์สิน 
 ค่ารายปี    หมายถึง  จํานวนเงินซ่ึงทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีท่ี  

ทรัพย์สินนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่าคือค่ารายปี  แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรที่ทําให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่า ค่า
เช่านั้นมิใช่จํานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้  หรือเป็นกรณีท่ีหาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดําเนิน
กิจการเองหรือด้วยเหตุประการอ่ืน  ให้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจประเมินค่ารายปีได้โดยคํานึงถึงลักษณะของ
ทรัพย์สิน ขนาด พื้นท่ี ทําเลท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ 

1.7 อัตราภาษี 
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายป ี

2 ขั้นตอนการย่ืนแบบแจ้งรายการเสียภาษี  
2.1   การย่ืนแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สิน   ให้ผู้รับประเมินกรอกรายการในแบบพิมพ์    

(ภ.ร.ด.2) ตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อม
ท้ังลงวันท่ี  เดือน ปี และลงลายมือช่ือของตนกํากับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ี    ณ สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลยะลา การส่งแบบพิมพ์  จะนําไปส่งด้วยตนเอง  มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน  หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้   (ให้ถือวันท่ีส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ)์ 

2.2 เอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนแบบแจ้งรายการเสียภาษี  
กรณีโรงเรือนรายเก่า  ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2)   พร้อมใบเสร็จรับเงิน   

การเสียภาษีครั้งสุดท้าย  (ถ้ามี) 
        กรณีโรงเรือนรายใหม่  ให้เจ้าของกรรมสิทธ์ิโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ียังไม่เคยยื่นแบบแจ้งรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินมาก่อน  ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีท่ีได้มีการใช้
ประโยชน์ในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น โดยยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2)   ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
พร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 

-     สําเนาโฉนดท่ีดินท่ีปลูกสร้างโรงเรือน   หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน 
-     สําเนาหนังสือสัญญาซ้ือขาย  หรือสัญญาให้ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
-    หลักฐานการเปิดดําเนินกิจการ  เช่น  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์  
      หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
-    ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน 
-     สัญญาเช่าบ้าน 
-    หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์    

 2.3    การช าระภาษี 
          ให้ผู้รับประเมินท่ีได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) นําเงินไปชําระภายใน 30 วัน  นับแต่วันถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมินโดยชําระภาษีได้ท่ีงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 
สํานักงานเทศบาลนครลําปาง การชําระภาษีจะชําระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือเซ็คท่ีธนาคารรับรอง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยส่ังจ่ายให้แก่เทศบาลนครลําปาง   และให้ถือเอาวันส่งทางไปรษณีย์เป็นวันรั บชําระ
ภาษี 
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2.4    การผ่อนช าระภาษี  
  ผู้มีสิทธิขอผ่อนชําระภาษีได้   3 งวด  โดยไม่เสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไข  ดังนี ้

1.     ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีจะขอผ่อนชําระค่าภาษีก็ได้   โดยวงเงินค่าภาษีท่ีจะขอผ่อน 
                                    ชําระนั้นจะต้องมีจํานวนตั้งแตเ่ก้าพันบาทขึ้นไป 
             2.     ได้ยืนแบบพิมพ์เพื่อแจ้งการการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในเดือน 
                                    กุมภาพันธ์ของปีนั้น 
  3.     ได้แสดงความจํานงขอผ่อนชําระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
            ภายใน  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

2.5  เงินเพ่ิม 
เงินภาษีค้างชําระให้เพิ่มจํานวนตามอัตรา  ดังนี ้
1. ถ้าชําระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจาก 
       วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน  ให้เพิ่มร้อยละ  2.5  ของค่าภาษีท่ีค้าง 
2. ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน  ให้เพิ่มร้อยละ   5   ของค่าภาษีท่ีค้าง 
3.     ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน  ให้เพิ่มร้อยละ  7.5   ของค่าภาษีท่ีค้าง 
4.    ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินส่ีเดือน  ให้เพิ่มร้อยละ   10  ของค่าภาษีท่ีค้าง 
ถ้ามิได้มีการชําระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในส่ีเดือน   ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออก 

คําส่ังเป็นหนังสือให้ยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซ่ึงค้างชําระค่าภาษี  เพื่อนําเงินมาชําระเป็นค่า
ภาษี  เงินเพิ่ม   ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายโดยมิต้องของให้ศาลส่ังหรือออกหมายยึด 
       ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชําระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธ์ิไปเป็นของเจ้าของใหม่โดยเหตุใด  
ๆ   ก็ตาม  เจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน  (มาตรา 45) 

2.6 การอุทธรณ์ภาษี  
เมื่อผู้รับประเมิน  ได้รับแจ้งกาประเมินแล้วไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดย 

เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง  หรือเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นคําร้องของให้พิจารณาการประเมินใหม่  ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
       โดยกรอกในแบบพิมพ์  (ภ.ร.ด.9)   ยื่นแบบดังกล่าวท่ีสํานักงานเทศบาลนครลําปาง  ภายใน  15 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นเวลาดังกล่าว  ผู้รับประเมินหมดสิทธิท่ีจะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ 
และไม่มีสิทธินําคดีขึ้นสู่ศาลเว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น 
       เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้ว  ผลเป็นประการใดจะแจ้งคําช้ีขาดไปยังผู้ยื่นคําร้อง อุทธรณ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษร   หากผู้รับประเมินเห็นด้วยหรือไม่พอใจในคําช้ีขาดดังกล่าว  ย่อมมีสิทธินําคดีไปสู่ศาลเพื่อแสดงให้ศาล
เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องก็ได้ แต่ต้องภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งความให้ทราบคําช้ีขาดนั้น 

2.7 บทก าหนดโทษ  
มาตรา  46  ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความท่ีกล่าวไว้ในมาตรา  20  เว้นแต่จะเป็นด้วยเหต ุ

สุดวิสัย ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
       มาตรา 47 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ไม่แจ้ง
รายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อง ไม่นําพยานหลักฐานมาแสดง  หรือไม่ตอบคําถามเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ซักถามตามความในมาตรา  21  และ  22  ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทมาตรา  
48  ผู้ใด 
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(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ  หรือให้ถ้อยคําเท็จ  หรือตอบคํา ถามด้วยคําอันเป็นเท็จหรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเล่ียงหรือจัดหาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเล่ียงการคํานวณค่ารายปีแห่ง
ทรัพย์สินของตนตามท่ีควรก็ด ี

(ข) โดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่าง 
ใดท้ังส้ินท่ีจะหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามท่ีควรก็ด ี
 ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

****** 
ท่ีมา:พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพุทธศักราช  2475  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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แผนผังแสดงขัน้ตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้เดิม 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  กระบวนการบริการ  3 ขั้นตอน  ระยะเวลา   8  /นาที/ราย 
 

ออกหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ทราบ  เพ่ือมายื่นแบบ 

  ภ.ร.ด. 2 

เจ้าหน้าที่ออกประเมินนอกสถานที ่
( 3 นาที ) 

แจ้งรายการประเมินภาษโีรงเรือนและ
ที่ดิน (ภ.ร.ด. 8)  ให้ผู้ประเมินทราบ 

( 3 นาที ) 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

( 2 นาที ) 

 

ผู้เสียภาษีช าระค่าภาษีตามแบบประเมิน  
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แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับลด 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

        สรุป  กระบวนการบริการ  3 ขั้นตอน  ระยะเวลา   5  /นาท/ีราย 

ออกหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ทราบ  เพ่ือมายื่นแบบ 

  ภ.ร.ด. 2 

เจ้าหน้าที่ออกประเมินนอกสถานที ่
( 2 นาที ) 

แจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ภ.ร.ด. 8)  ให้ผู้ประเมินทราบ 

( 2 นาที ) 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

( 1 นาที ) 

 

ผู้เสียภาษีช าระค่าภาษีตามแบบประเมิน  
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การจัดเก็บภาษีป้าย 

 
1. ป้ายท่ีต้องเสียภาษี  
  1.1 ป้ายท่ีต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า หรือ 
ประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน 
แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 
  1.2 ไม่เป็นป้ายท่ีได้รับการยกเว้นภาษีป้าย 
 
2. ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย  ได้แก่ 
  2.1 ป้ายท่ีแสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 
  2.2 ป้ายท่ีแสดงไว้ท่ีสินค้า หรือท่ีส่ิงห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า 
  2.3 ป้ายท่ีแสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
  2.4 ป้ายท่ีแสดงไว้ท่ีคนหรือสัตว์ 
  2.5 ป้ายท่ีแสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ี
รโหฐาน ท้ังนี้เพื่อหารายได ้และแต่ละป้ายมีพื้นท่ีไม่เกินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 
2542) กําหนดว่าต้องเป็นป้ายท่ีมีพื้นท่ีไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 21 พฤษภาคม 2542) แต่
ไม่รวมถึงป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย ์
  2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
  2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นๆ และหน่วยงานท่ีนํารายได้ส่งรัฐ 
  2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว้ 
ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน  หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
  2.10 ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซ่ึงค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
  2.11 ป้ายของวัด หรือผู้ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
  2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
  2.13 ป้ายท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดป้าย
ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ 
 
  (1) ป้ายท่ีแสดงหรือติดตั้งไว้ท่ีรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต ์รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ 
  (2) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไว้ท่ีล้อเล่ือน 
  (3) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไว้ท่ียานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นท่ีไม่เกินห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร 
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3. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย  
  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ได้แก่ 
  3.1 เจ้าของป้าย 
  3.2 ในกรณีท่ีไม่มีผู้อ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้าย
นั้น ได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า
เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าท่ีเสีย ภาษีป้ายตามลําดับ 
 
4. ระยะเวลาการย่ืนแบบแสด งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย  
  4.1 เจ้าของป้ายท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี 
  4.2 ในกรณีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ
เปล่ียนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 
15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปล่ียนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี  
 
5. การค านวณพ้ืนท่ีป้าย  อัตราค่าภาษีป้าย  และการค านวณภาษีป้าย  
  5.1 การคํานวณพื้นท่ีป้าย 
   5.1.1 ป้ายท่ีมีขอบเขตกําหนดได้ 
 
 
 
   5.1.2 ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตกําหนดได้ 
   ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกําหนด ส่วนกว้างท่ีสุด 
ยาวท่ีสุด แล้วคํานวณตาม 5.1.1 
   5.1.3 คํานวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร 
  5.2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.3 การค านวณภาษีป้าย  ให้คํานวณโดยนําพื้นท่ีป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายท่ีต้องเสียภาษี มี
พื้นท่ี 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทท่ี 2 ป้ายนี้เสียภาษ ีดังนี ้
10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 
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6. หลักฐานท่ีใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย  
  เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษ ี(ภป.1) เท่าท่ีจําเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น 
  6.1 กรณีป้ายท่ีติดตั้งใหม ่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีติดตั้งใหม ่ได้แก่ 
   1) บัตรประจําตัวประชาชน 
   2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
   3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 
   5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําป้าย 
  6.2 กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีเคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนํา
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย 
 
7. ขั้นตอนการช าระภาษี 
  7.1 ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
  7.2 พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
   1) กรณีท่ีผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชําระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ถ้า
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใด 
   2) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจํานวนเงินภาษีท่ีจะต้องชําระแก่ผู้เสียภาษ ี
  7.3 ผู้เสียภาษีต้องมาชําระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้อง
เสียเงินเพิ่ม 
  7.4 การชําระภาษีป้าย 
   - เจ้าของป้ายมีหน้าท่ีชําระภาษีป้ายเป็นรายป ียกเว้นป้ายท่ีแสดงปีแรก 
   (1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
   (2) สถานท่ีชําระภาษ ี
    - สถานท่ีท่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ 
    - หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกําหนด 
   (3) การชําระภาษีวิธีอ่ืน 
    - ธนาณัต ิหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารส่ังจ่ายส่วนท้องถิ่น 
    - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
    - ส่งไปยังสถานท่ีตาม (2) 
   (4) การผ่อนชําระหนี้ 
    1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป 
    2. ผ่อนชําระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน 
    3. แจ้งความจํานงเป็นหนังสือก่อนครบกําหนดเวลาชําระหนี้ 
     - ป้ายติดตั้งปีแรก 
     - คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
     - งวดละ 3 เดือน 
     - เริ่มเสียตั้งแต่งวดท่ีติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของป ี
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      งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 % 
      งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 % 
      งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 % 
      งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 % 
8. เงินเพ่ิม 
  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี ้
  8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้นแต่ 
กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้
เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย 
  8.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายให้ถูกต้องก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 
  8.3 ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของ
เดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไม่ให้นําเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคํานวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 
9. บทก าหนดโทษ  
  9.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 
5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  9.2 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่5,000 บาท - 50,000 บาท 
  9.3 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
  9.4 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงส่ัง
ให้มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต ่1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

10. การอุทธรณ์การประเมิน  
  เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมิน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมินผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ 
 
11. การขอคืนเงินภาษีป้าย  
  ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสียหรือเสียเกินกว่าท่ีควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นคํา
ร้อง ขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีเสียภาษีป้าย
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แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้เดิม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

         
 

สรุป  กระบวนการบริการ  3 ขั้นตอน  ระยะเวลา   7  /นาที/ราย 
 

ออกหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ทราบ  เพ่ือมายื่นแบบ 

  ภ.ป.ร. 1 

เจ้าหน้าที่ออกประเมินนอกสถานที ่
( 3 นาที ) 

แจ้งรายการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)  
ให้ผู้ประเมินทราบ 

( 3 นาที ) 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

( 1 นาที ) 

 

ผู้เสียภาษีช าระค่าภาษีตามแบบประเมิน  
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แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับลด 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      สรุป  กระบวนการบริการ  3 ขั้นตอน  ระยะเวลา 5 /นาที/ราย

ออกหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ทราบ  เพ่ือมายื่นแบบ 

  ภ.ป.ร. 1 

เจ้าหน้าที่ออกประเมินนอกสถานที ่
( 2 นาที ) 

แจ้งรายการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)  
ให้ผู้ประเมินทราบ 

( 2 นาที ) 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

( 1 นาที ) 

 

ผู้เสียภาษีช าระค่าภาษีตามแบบประเมิน  
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การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี  

  ภาษีบํารุงท้องท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บํารุงท้องท่ี ท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี ได้แก่ ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธิของเอกชน  ท่ีดินท่ีต้องเสีย
ภาษีบํารุงท้องท่ี ได้แก่ พื้นท่ีดิน และพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด้วย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินได้รับการยกเว้น
ภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
 
ท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี  ได้แก่ 
  1. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  2. ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์ 
  3. ท่ีดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์ 
  4. ท่ีดินท่ีใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
  5. ท่ีดินท่ีใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือท่ีศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
  6. ท่ีดินท่ีใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
  7. ท่ีดินท่ีใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ 
  8. ท่ีดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแล้ว 
  9. ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจ้าของท่ีดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
  10. ท่ีดินท่ีตั้งขององค์การสหประชาชาต ิทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่าง
ประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
  11. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 
  12. ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี  
  ผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปีใด มีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ีสําหรับปีนั้น 
 
ก าหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี  
  ให้เจ้าของท่ีดินซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้อu3591 .ท่ียื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ สํานักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของ
ท่ีดิน แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 
 
อัตราภาษีและการค านวณภาษี  
  อัตราภาษี 
  1. อัตราภาษีบํารุงท้องท่ีกําหนดไว้ในบญัชีท้ายพระราชบัญญัต ิแบ่งเป็น 34 อัตรา 
  2. ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาท
แรก เสียภาษี 70 บาท 
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  3. ส่วนท่ีเกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท 
  4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก 
   - เสียก่ึงอัตรา 
   - ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
   - ท่ีดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า 
  การค านวณภาษี 
  ภาษีบํารุงท้องท่ี คํานวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินท่ีกําหนดขึ้น
เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษ ี
  เนื้อท่ีดินเพื่อคํานวณภาษ ี(ไร่) = เนื้อท่ีถือครอง - เนื้อท่ีเกณฑ์ลดหย่อน 
  ค่าภาษีต่อไร ่= ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ 
 
หลักฐานท่ีใช้ประกอบในการเสียภาษี  
  1. บัตรประจําตัวประชาชน 
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
  3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
  4. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจ้าของท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
  5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
  6. หนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีให้ผู้อ่ืนมาทําการแทน 
  กรณีท่ีเป็นการเสียภาษีในปีท่ีไม่ใช่ปีท่ียื่นแบบ ภบท. 5 ให้นํา ภบท.5 ท่อนท่ีมอบให้เจ้าของท่ีดิน หรือ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาดว้ย 
 
ขั้นตอนในการติดต่อขอช าระภาษี 
  1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการตีราคาปาน
กลางท่ีดิน 
   1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานท่ี
ต้องใช้ต่อเจ้าหน้าท่ีพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 
   2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภบท.9หรือ 
ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเงินเท่าใดภายในเดือนมนีาคม 
   3) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป ีเว้นแต่กรณี
ได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
  2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหม่หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมเปล่ียนแปลงไป 
   1) เจ้าของท่ีดินท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนท่ีดินขึ้นใหม่ ต้องมายื่น
แบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคําร้องขอเปล่ียนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน 
นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปล่ียนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี 
   2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
   3) เจ้าหนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด 
  3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปล่ียนแปลงไป 
หรือมีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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   1) เจ้าของท่ีดินยื่นคําร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานท่ีต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน 
    2) เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 
   3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด 
   4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องท่ีในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางาของท่ีดินให้ผู้รับ
ประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 
เงินเพ่ิม 
  เจ้าของท่ีดินผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ีต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี ้
  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาท่ีกําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบํารุงท้องท่ีเว้น
แต่กรณีท่ีเจ้าของท่ีดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนท่ีเจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีบํารุงท้องท่ี 
  2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีลดน้อยลง ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบํารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของท่ีดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนท่ีเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 
  3. ช้ีเขตแจ้งจํานวนเนื้อท่ีดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบํารุง
ท้องท่ีลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบํารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม 
  4. ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจํานวนเงินท่ีต้องเสีย
ภาษีบํารุงท้องท่ี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นําเงินเพิ่มตาม ข้อ 1 - ข้อ 4 มารวมคํานวณด้วย 
 
บทก าหนดโทษ  
  1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบํารุงท้องท่ี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมช้ีเขต หรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อท่ีดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  3. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซ่ึงปฏิบัติการสํารวจเนื้อท่ีดิน หรือปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องท่ี
ค้างชําระหรือขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  4. ผู้ใดฝ่าฝืนคําส่ังของเจ้าพนักงานซ่ึงส่ังให้มาให้ถ้อยคําหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือส่ังให้
ปฏิบัติการเท่าท่ีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องท่ีค้างชําระ หรือไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งเอกสาร
อันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
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การลดหย่อน/การยกเว้น /การลดภาษี 
การลดหย่อนภาษี  มาตรา 22 
  บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจ้าของท่ีดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ท่ีดินนั้นเป็น
ท่ีอยู่อาศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 (1) เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่ 
 (2) เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล ให้ลดหย่อน 200 - 400 ตารางวา 
 (3) เขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยา ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา 
 (4) ท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อน ดังต่อไปนี้ 
   - ท้องท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา 
   - ท้องท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา - 1 ไร่ 
   - ท้องท่ีชนบท ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่ 
  บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของท่ีดินร่วมกัน ให้ได้รับลดหย่อนรวมกัน ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น การ
ลดหย่อนให้ลดหย่อนสําหรับท่ีดินในจังหวัดเดียวกัน 
 
การยกเว้น  การลดภาษี มาตรา 23 
  1. ปีท่ีล่วงมาท่ีดินท่ีใช้เพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ 
  2. เพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุพ้นวิสัย 
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเว้น หรือลดภาษีได้ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
การอุทธรณ์ การฟ้องศาล 
  ถ้าเจ้าของท่ีดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางท่ีดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีแล้ว 
เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวันท่ีได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณีการอุทธรณ์
ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบํารุงท้องท่ี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคํา
พิพากษาของศาลผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้
รับคําแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 
การขอคืนภาษีบ ารุงท้องท่ี  
  ผู้ท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ีโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสียหรือเสียเกินกว่าท่ีควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิ  
ขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีได้โดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 
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แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้เดิม 

 
  

 
 

       
 
 

 
 

  สรุป  กระบวนการบริการ  2 ขั้นตอน  รวมระยะเวลา   6 นาที /ราย 
 

 
 

 
 

 

 

กรณีแจ้งเสียภาษีใหม่ 

เจ้าของที่ดินแจ้งช่ือ/หมู/่ย่ืนส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  
ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อขอประเมินค่าภาษี

ใหม่ 
( 3 นาที ) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และกรอกรายละเอียดลง
ใน ภ.บ.ท. 5 เพื่อประเมินราคา เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

รายได้ออกใบเสร็จ 
( 3 นาที ) 
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        แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับลด 
 
  

 

 
       

 
 

 
 

  สรุป  กระบวนการบริการ  2 ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  4  นาที /ราย 
                
 
 

 
 

       

กรณีแจ้งเสียภาษีใหม่ 

เจ้าของที่ดินแจ้งช่ือ/หมู/่ย่ืนส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  
ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อขอประเมินค่าภาษี

ใหม ่

( 2 นาที ) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และกรอกรายละเอียดลง
ใน ภ.บ.ท. 5 เพื่อประเมินราคา เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

รายได้ออกใบเสร็จ 
( 2 นาที ) 
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 แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้เดิม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        สรุป  กระบวนการบริการ  3 ขั้นตอน  ระยะเวลา 5 /นาท/ีราย 

 

  กรณีมีใบเสร็จเก่า เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

( 2 นาที ) 
ยื่นใบเสร็จให้เจ้าหน้าท่ีส ารวจ 

( 3 นาที ) 

 

กรณีไม่มีใบเสร็จเก่า 
 

แจ้งช่ือ/หมู่/ให้เจ้าหน้าท่ีส ารวจ 
( 3 นาที ) 

เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

( 2 นาที ) 
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   แผนผังแสดงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับลด 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

        สรุป  กระบวนการบริการ  3 ขั้นตอน  ระยะเวลา 4 /นาท/ีราย

  กรณีมีใบเสร็จเก่า 
 

เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

( 2 นาที ) 
ยื่นใบเสร็จให้เจ้าหน้าท่ีส ารวจ 

( 2 นาที ) 

 

กรณีไม่มีใบเสร็จเก่า 
 

แจ้งช่ือ/หมู่/ให้เจ้าหน้าท่ีส ารวจ 
( 2 นาที ) 

เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 

( 2 นาที ) 
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ขั้นตอนการขออนุญาตการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 
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ขั้นตอนการขออนุญาตการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียงที่ปรับลดระยะเวลา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
                                                                                               
 
 

แบบ ๑                    27 

                                                                                           (ภ.ร.ด.) 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจ าปี ๒๕๕8 

เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
  

แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา 

กันยายน                    - คัดลอกบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ จาก ผ .ท. ๕ 
   - ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 

ตุลาคม                            - ส ารวจ, เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
ธันวาคม                          - ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม – กุมภาพันธ์          - รับแบบ ภ.ร.ด.๒ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง 
                         - ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน/รับช าระภาษ ี
มีนาคม – พฤษภาคม       - ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. ๘ (ลงทะเบียน) 

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

- รับช าระค่าภาษี (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
- ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด ๒ ภายในก าหนด ( ๒ ครั้ง ) 
- แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด ๒ ภายในก าหนด (ส่งให้นิติกร)      
  ตาม ม.๔๖ หรือ ม.๔๘ (ข) 

มิถุนายน – สิงหาคม            - ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน 
                         - รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม) 
                        - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนดเวลา (๓ ครั้ง) 
                        - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษ ี          

กันยายน                        - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.๔๔ 
                                   - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
ตุลาคม                           - มีค าส่ังยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

            แบบ ๒         28 

(ภ.ร.ด.) 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจ าปี  ๒๕๕8 

เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ก. ขั้นเตรียมการ 
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี       กันยายน 
    ในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
๒. ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ                           ตุลาคม 

     ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                       พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
     ๔. จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ      ก่อนธันวาคม 
        แสดงรายการทรัพย์สิน และควรออกหนังสือเวียน  
        แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ  
๑. รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. ๒) และ      มกราคม – กุมภาพันธ์ 
    ตรวจสอบความถูกต้อง                    
๒. ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษี / มีหนังสือแจ้งผล   มกราคม – เมษายน 
    การประเมินภาษ ี (ภ.ร.ด.๘)      

กรณีปกติ 
        - รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษ ี  มกราคม – พฤษภาคม 
          ภายในก าหนดเวลา)                  

กรณีพิเศษ 
   (๑)  ช าระภาษีเกินก าหนดเวลา  
          (เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
          - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม                               กุมภาพันธ์ – กันยายน 
   (๒)  ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมิน 
  ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม ่         มกราคม – พฤษภาคม 

๒. ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี           กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
๓. ช้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ                     มีนาคม – กรกฎาคม 
๔. รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม                 มีนาคม – กันยายน 
๕. ปฏิบัติตามค าส่ังศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 
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ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

๑. ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด. ๒) ภายในก าหนดเวลา  
    - เมื่อใกล้จะส้ินสุดเวลาท่ีประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ                  กุมภาพันธ์ 
      (ภ.ร.ด. ๒) ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ยื่นแบบ 
    - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)           มีนาคม – พฤษภาคม 
      เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
     - รับช าระภาษี                                              เมษายน – กันยายน 
     - ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ                       มีนาคม – กันยายน 

หมายเหตุ ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก ให้ด าเนินการตาม ม.๔๘ (ข) 
๒. ย่ืนแบบ ภ .ร.ด. ๒ แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษี 
   - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ช าระภาษ ี
     ครั้งท่ี ๑                                             พฤษภาคม 
     ครั้งท่ี ๒                                             มิถุนายน   
     ครั้งท่ี ๓                                            กรกฎาคม 
   - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม                        พฤษภาคม – กันยายน 
   - ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษ ี(ยึด อายัด และขาย       ตุลาคม เป็นต้นไป 
     ทอดตลาดทรัพย์สิน)  กรณีหลีกเล่ียงไม่ยอมช าระภาษี              
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 แบบ ๓               30 

(ภ.ร.ด.) 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิ น ประจ าปี ๒๕๕8 

เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้าน จัดเก็บรายได้  

๑. ส ารวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่าง  ๆ
๒. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
๓. รับแบบ ภ.ร.ด. (ลงทะเบียน) 
๔ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
๕. รับช าระค่าภาษ ี/ ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 

ผู้อ านวยการกองคลัง  
๑.  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
๒.  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด. ๒ 
๓.  รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. ๙ (ลงทะเบียนรับ) 
๔.  ส ารวจผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในก าหนด 
๕.  ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 
๖.  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ร.ด. ๒ และเอกสารประกอบ 
๗.  แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. ๘ (ลงทะเบียน) 
๘.  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษ ี
๙.  แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษ ี

ปลัดเทศบาลต าบลบางสน  
๑.  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
๒.  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด. ๒ 
๓.  ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
๔.  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในก าหนด 
๕.  ออกหนังสือเตือนผู้ท่ีไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
๖.  ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได ้

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบางสน  
๑.  พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษ ี(พิจารณาการประเมินใหม)่ 
๒.  ลงมติช้ีขาดตามค าร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
๓.  มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในก าหนด 
๔.  มีค าส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย  ประจ าปี  ๒๕๕8 

เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
  

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ  

๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ ์   กันยายน 
    เสียภาษีในปีงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
๒.   ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง  ๆ     ตุลาคม 

๓.   ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษ ี    พฤศจิกายน - กุมภาพันธ ์

๔. จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบ    ธนัวาคม 

   เพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย    (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.  การช าระค่าภาษ ี

กรณีปกติ 

     - รับช าระภาษี (ช าระในวันย่ืนแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  มกราคม-พฤษภาคม 

กรณีพิเศษ        กุมภาพันธ์-กันยายน 

(๑)     ช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด  (เกิน ๑๕ วัน   นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
     - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 

        (๒)  ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 

 ๑.  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 

 ๒.    ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี  กุมภาพันธ์-มิถุนายน 

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

 ๔.    รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    มีนาคม-กันยายน 

 ๕.    ปฏิบัติตามค าส่ังศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 

หมายเหตุ    กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม การย่ืนแบบการประเมิน  การช าระค่าภาษีและการอุทธรณ์  ให้ปฏิบัติระหว่าง 
       เดือนเมษายน – ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 



 
32 

 
 

 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี  ประจ าปี ๒๕๕8 

เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
  

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ก. ขั้นเตรียมการ 
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์                    กันยายน - ตุลาคม 

              เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
๒. ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ                             ตุลาคม 
๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
๔. ประกาศให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อขอรับการประเมิน 
   ภาษ ี(ภบท.๕) จากนั้นจัดท าประกาศรายช่ือผู้เสียภาษ ี(ภบท.๑๐)        มกราคม 

 

ข. ขั้นตอนการจัดเก็บ 
๑. รับแบบแสดงรายการที่ดิน กรณียื่นเพิ่มเติม/ขอความร่วมมือก านัน            มกราคม - เมษายน 

              ผู้ใหญ่บ้านในการจัดเก็บ 
๒. ประเมินค่าภาษี และแจ้งผลการประเมิน (ใบท้ายภบท.๕)             มกราคม 

              รับช าระภาษ/ีออกใบเสร็จ                                                           มกราคม - เมษายน 
กรณีปกติ 

 - รับช าระภาษ ี(ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)      มกราคม - เมษายน 
กรณีพิเศษ 

๑. ช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด  
      ช าระหลังวันท่ี ๓๐ เม.ย. ช าระเงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ ต่อปีของจ านวนเงินภาษ ี ตุลาคม - ธันวาคม, 
              เศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน                                                       พฤษภาคม - กันยายน 
๒. เจ้าของท่ีดินใดได้เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน ขายโอน  
    เป็นเหตุให้มีการลดหย่อนและอัตราภาษีท่ีดินเปล่ียนให้เจ้าของท่ีดินแจ้งทาง อบต.   มกราคม - ธันวาคม 
    ภายใน ๓๐ วัน 

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
   ๑. ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน  (ภบท.๕) 
      ภายในเวลาท่ีก าหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเงินภาษีเว้นแต่กรณ ี  กุมภาพันธ์ - กันยายน  
      เจ้าของท่ีดินยื่นแบบก่อนเจ้าพนักงานแจ้งเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ของจ านวนเงินภาษ ี
   ๒. ย่ืนแบบไม่ถูกต้อง     
       ท าให้ต้องเสียภาษีลดน้อยลง เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษีท่ียื่นเพิ่มเติม      มกราคม - ธันวาคม 
   ๓. ชี้เขตไม่ถูกต้อง 
      ท าให้ภาษีลดลงเสียเงินเพิ่ม ๒ เท่าภาษ ี
   ๔. รายงานนายกอบต. จัดท าส่วนลด/ค่าใช้จ่าย                                     พฤษภาคม - กันยายน 
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แผนการปฏิบัติตามหน้าท่ีรับผิดชอบ  

เทศบาลต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
 
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้  
 ๑. ส ารวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่าง  ๆ
 ๒. ตรวจสอบและจัดท าบัญชี ผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ในปีงบประมาณต่อไป 
 ๓. จัดท าหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 ๔. รับยื่นแบบ 
 ๕. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
 ๖. รับช าระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
 ๗. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
 ๘. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ผู้อ านวยการกองคลัง  
 ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการและเอกสารประกอบ  
 ๒. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 ๓. แจ้งผลการประเมินภาษ ี
 ๔. ออกตรวจสอบ / ติดตามผู้ค้างช าระภาษ ี
 ๕. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
 
ปลัดเทศบาลต าบลบางสน 
 ๑. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
 ๓. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
 ๔. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 
 ๕. ออกหนังสือเตือนผู้ท่ีไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
 ๖. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได ้
 ๗. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง(อ าเภอ) เพื่อด าเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 
 ๘. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ  

ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลต าบลบางสน  
 ๑. พิจารณาค ารอ้งอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม)่ 
 ๒. ลงมติชาดตามค าร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
 ๓. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 
 ๔. มีค าส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 
 
 



 
 
 
      ลงช่ือ    สมพร  จันทรวิเชียร        ผู้จัดท า/เสนอแผน 
               (นายสมพร  จันทรวิเชียร) 
                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

 
ลงช่ือ  อังคณาวรรณ  สังขมรรทร  ผู้ตรวจสอบแผน 

           (นางสาวอังคณาวรรณ  สังขมรรทร) 
                    ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 

ลงช่ือ        กฤตตัชญ์  รัตนพนัธ์     ผู้เห็นชอบแผน 
                 (นายกฤตตัชญ์  รัตนพันธ์) 
          หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                                          ปลัดเทศบาลต าบลบางสน 
 
 

ลงช่ือ         ประวิตร  พุ่มสุวรรณ      ผู้อนุมัติแผน 
                   (นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

แผนผังบุคคลกรงานจัดเก็บรายได้  
 
 

 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                          
            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                                                               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการงานจัดเก็บรายได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ย   ต่อตารางเมตร 
ในเขตเทศบาลต าบลบางสน   อ าเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

                                                                                                 (หน่วย : บาทต่อตารางเมตร) 

     รหัส  ประเภททรัพย์สิน  ท าเล 1 ท าเล 2 ท าเล 3 หมายเหตุ 
   โรงเรือนท่ัวไป         

          1. บ้านพักอาศัยชั้นเดี ยว         
1.1  บ้านพักอาคารไม้ช้ันเดียว 5 4 3   
1.2  บ้านพักอาศัยตึกช้ันเดียว 5 4 3   
1.3  บ้านพักอาศัยไม้ช้ันเดียวใค้ถุนสูง 5 4 3   
1.4  บ้านพักอาศัยตึกช้ันเดียวใต้ถุนสูง 5 4 3   
         2. บ้านพักอาศัยสองชั้น          
2.1 บ้านพักไม้สองช้ัน 6 5 4   
2.2 บ้านพักอาศัยครึ่งตึกคึงไม้สองช้ัน 6 5 4   
2.3 บ้านพักอาศัยตึกสองช้ัน 6 5 4   
         3. ห้องแถวไม้ท่ัวไป         
3.1 ห้องแถวไม้ช้ันเดียว 6 5 4   
3.2 ห้องแถวไม้สองช้ัน 6 5 4   
3.3 ห้องแถวครึงตึกครึ่งไม้สองช้ัน 6 5 4   
         4. ตึกแถวท่ัวไป         
4.1  ตึกแถวช้ันเดียว 7 6 5   
4.2 ตึกแถวสองช้ัน 7 6 5   
4.3 ตึกแถวสองช้ันครึ่ง 7 6 5   
4.4 ตึกแถวสามช้ัน 7 6 5   
4.5 ตึกแถวสามช้ันครึ่ง 7 6 5   
4.6 ตึกแถวส่ีช้ัน 7 6 5   
4.7 ตึกแถวห้าช้ัน 7 6 5   
   โรงเรือนประเภทพิเศษ          
         5. แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์          
5.1 โกดังเก็บของ 12 10 8   
5.2 คลังสินค้า 12 10 8   
5.3 อู่ซ่อมรถ/ เช่ือมโลหะ  10 9 8   
5.4 โรงกลึง 10 9 8   
5.5 โรงจอดรถ 9 8 7   
5.6 ร้านเสริมสวย 9 8 7   
5.7 ร้านขายของช า 8 7 6   



 

     รหัส  ประเภททรัพย์สิน  ท าเล 1 ท าเล 2 ท าเล 3 หมายเหตุ 
5.8 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 9 8 7   
5.9 ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 10 9 8   
5.10 ร้านค้าอุปกรณ์ประมง 10 9 8   
5.11 ร้านค้าอุปกรณ์ทางการเกษตร 10 9 8   
5.12  ร้านค้าอุปกรณ์ประดับยนต ์ 10 9 8   
5.13 โรงแรม 15 14 13   
       - รีสอร์ท 15 14 13   
       - บังกะโล/เกสต์เฮ้าส์ 13 12 11   
5.14 โรงสี 8 7 6   
5.15 โรงเล้ียงไก่/หม/ูวัว ฯลฯ 4 3 2   
5.16 สถานีบริการน้ ามัน         
      - หัวจ่ายน้ ามัน 300 250 200   
      - น้ ามันหลอดแก้ว มือหมุน 200 150 130 ต่อหลอด 
      - ตู้ยอดเหรียญ 1 หัวจ่าย 200 150 130 ต่อตู้ 
      - ตู้ยอดเหรียญ  2 หัวจ่าย 300 250 200 ต่อตู้ 
5.17 สถานท่ีล้างอัดฉีดรถทุกประเภท 8 7 6   
5.18 โรงงานอุตสาหกรรม 15 14 13   
5.19 ตลาด 10 9 8   
5.20 โรงเพาะเล้ียงสัตว์และอาคารส่วนควบอ่ืนๆ 12 10 8   
5.21 โรงเพาะเล้ียงพืช 6 5 4   
5.22 สถานท่ีรับซ้ือสินค้าเกษตร 10 9 8   
5.23 จุดรับส่งสัญญาณโทรศัพท ์ คิดเป็นค่าเช่ารายป ี   
5.24 ศูนย์บริการและจ าหน่ายรถจักรยานยนต ์ 12 11 10   
5.25 ศูนย์บริการและจ าหน่ายรถยนต ์ 12 11 10   
5.26 อาคารสัตว์เล้ียงท่ีสร้างขึ้นเป็นอาคารเอกเทศ 12 10 8   
5.27 ตู้เติมเงินออนไลน ์ 200 150 100 ต่อตู้ 
5.28 ตู้หยอดเหรียญน้ าดื่ม 200 150 100 ต่อตู้ 
5.29 อาคารบ้านพัก 12 10 8   
5.30 อาคารส านักงาน 12 10 8   
5.31  ร้านค้าอ่ืนๆ 10 9 8   
5.32  ร้านค้าอาหารสัตว์ 10 9 8   
5.33  อาคารผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค 10 9 8   



 
 

     รหัส  ประเภททรัพย์สิน  ท าเล 1 ท าเล 2 ท าเล 3 หมายเหตุ 
       6.  ท่ีดินท่ีใช้ต่อเน่ือง         
6.1 ลานคอนกรีต 5 4 3   
6.2 ลาดยางเอสฟัลต์ 5 4 3   
6.3 สนามหญ้า 4 3 2   
6.4 ปรับปรุงสภาพแล้วเป็นลานดิน 4 3 2   
6.5 บ่อคอนกรีต 11 10 9   
6.6 บ่อดิน 10 9 8   

          
          
          

       7.  สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ         
7.1 คานเรือ 10 9 8   
7.2 ท่าเรือ 10 9 8   
7.3 คลังน้ ามันขนาดใหญ ่ 15 14 13   
          
      8.ถนน         
8.1  ถนนลาดยางเอลฟัลต ์ 8 7 6   
8.2 ถนนคอนกรีต 8 7 6   
8.3 ถนนดินปรับปรุง 8 7 6   
          
          

 
 
 


