
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

 

กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได) 

เทศบาลตําบลกุดชมภ ู

อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 



 

คํานํา 
 

 ดวยสํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  เปนหนวยงาน

ทองถิ่นซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดเก็บรายไดที่ตองจัดเก็บเอง  คือการจัดเก็บภาษีภาษีบํารุง

ทองที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย    ซึ่งการจัดเก็บรายไดทุกประเภทนั้นจะมีประสิทธิภาพไดจะตอง

ครอบคลุมถึงถึงขัน้ตอนกิจกรรมที่จะดําเนินการจัดเก็บรายได 

  

 ดังนั้น  เพื่อใหการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดตางๆ  ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบล    

กุดชมภู  เปนไปดวยความเรียบรอย  ถูกตอง  เปนธรรม  ทันตามกําหนดระยะเวลา  และสามารถจัดเก็บ

รายไดอยางมีประสิทธิภาพ  เทศบาลตําบลกุดชมภู  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิการจัดเก็บรายได  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขึ้น  โดยมุงหวังใหการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลกุดชมภู บรรลุ

เปาหมายสูงสุดตามที่วางไว 

 

 

 

 

                                                                                           จัดทําโดย 

                                                                                    นางสาวยุพาพร  เรือนเจรญิ 

                                                                              นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ 

                                                                                  กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได) 

                                                                         เทศบาลตําบลกุดชมภู โทร.098-2021994 

                                                                         อําเภอพบิูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาประสทิธิภาพการจดัเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภ ู อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

1.หลักการและเหตุผล 

 ดวยกระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431  ลงวันที่ 19  ตุลาคม 

2552  ประกอบคณะผูบริหารเทศบาลตําบลกุดชมภู  มีนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดใหทั่วถึงและเปน

ธรรมแกผูมหีนาที่เสียภาษี  โดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคม  เศรษฐกิจ  ที่เกิดขึน้ในปจจุบันมาเปนแนวทางใน

การจัดเก็บภาษี  โดยมิใหเกิดผลกระทบตอการชําระภาษีของประชาชนในตําบลกุดชมภู 

 ดังนั้น  เพื่อใหการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลกุดชมภู  มีประสทิธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่วางไว  เทศบาลตําบลกุดชมภูจึงไดจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ขึน้ 

2.วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเทศบาลตําบลกุดชมภู  บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปน

ธรรมแกประชาชน 

 2.2 เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการชําระภาษีใหกับเทศบาลตําบล

กุดชมภ ู  

 2.3 เพือ่ใหเทศบาลตําบลกุดชมภมูีรายไดเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมาพัฒนา

ตําบลเทศบาลตําบลกุดชมภูไดมากขึน้ 

3.เปาหมาย 

 3.1 จํานวนผูอยูในขายเสียภาษีจํานวน  1,867 คน 

 3.2 การจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลกุดชมภูมีรายไดเพิ่มขึน้ รอยละ 1-3 

4.วิธีการดําเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรยีมการ 

  -สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ ใหครบถวน  จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ  และออก

หนังสอืแจงเวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา  เพื่อจะไดมายื่นแบบพิมพภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

โดยการตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษ ี

 

                                                                                                  /4.2 ขั้นดําเนิน.... 
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 4.2 ขั้นดําเนนิการ 

  -จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา 

  -แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

  -แจงใหผูที่อยูในขายตองเสียภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 

  -จัดทําแผนพับประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบและเขาใจ 

  -ออกใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่และรับชําระภาษี   ที่เทศบาลตําบลกุดชมภ ู

 4.3 ขั้นดําเนินการแลวเสร็จ 

  -ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประสทิธิภาพการจัดเก็บรายได  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2560  ถึง  กันยายน 2561 

6.ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได)  เทศบาลตําบลกุดชมภู  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

       

7.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 7.1 การจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลกุดชมภสูามารถจัดเก็บไดครบถวน 

 7.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และใหความรวมมอืในการเสียภาษี 

          7.3 การจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลกุดชมภูมรีายไดเพิ่มขึน้ รอยละ 1-3 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                      / ความรูตางๆ... 
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ความรูตางๆและคําแนะนําเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย 

1.ภาษีบํารุงทองที่   

      “ภาษีบํารุงทองที่”  หมายถึง  ภาษีที่เก็บจากเจาของที่ดิน  ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี

อัตราภาษีบํารุงทองที่      

ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ 

 ที่ดินที่เปนของบุคคลหรอืคณะบุคคล  ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดิน  หรือสิทธิครอบครองอยูในที่ดินไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก  

พืน้ที่ดิน  และพืน้ที่ที่เปนภูเขาหรอืที่มีน้ําดวย  โดยไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูใน

เกณฑลดหยอน 

ที่ดินที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที ่

1.ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดนิ 

2. ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดนิหรอืของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดหา

ผลประโยชน 

3. ที่ดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะ  โดยมิไดหา

ผลประโยชน 

4. ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ  การศกึษา  หรือการกุศล 

5. ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจ  ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัด  ไมวาจะใช

ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรอืไม  หรอืศาลเจา  โดยมิไดหาผลประโยชน 

6. ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถาน  สาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน 

7. ที่ดินที่ใชในการรถไฟ  การประปา  การไฟฟา  หรือการทาเรือของรัฐหรือใชเปนสนามบันของ

รัฐ 

8. ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรอืน  ที่ตองเสียภาษีโรงเรอืนและที่ดินแลว 

9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของยินยอมใหราชการจัดใหเพื่อสาธารณะประโยชนโดยเจาของ

มิไดใชหรอืหาผลประโยชนในที่ดินเฉพาะสวนนั้น 

10. ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการขององคการสหประชาชาติ  ทบวงการชํานาญพิเศษของสหประชาชาติ  

หรอืองคการระหวางประเทศอื่น  เมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญา  หรอืความตกลง 

11. ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการของสถานทูต  หรือสถานกงสุล  ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอย

ปฏิบัติตอกัน 

12. ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                                                                        /ผูมีหนาที่.... 
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ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ 

 ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1  มกราคมของปใด  มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับปนั้น 

กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษ ี

 1. ปแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดิน  (4 ปครั้ง)  ใหประชาสัมพันธใหผูมีหนาที่เสียภาษี

ทราบ  เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิที่มีการตีราคาปานกลางใหมทุกรอบ  4  ป 

 2. เจาของที่ดิน  ตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี  (ภ.ท.บ.5) ภายในเดือน  มกราคม  

ของปแรกที่มกีารตีราคาปานกลางที่ดิน 

 3. ใหเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ  เปนรายแปลงตามแบบที่กําหนด 

 4. บุคคลใดเปนเจาของที่ดินขึ้นใหม/จํานวนเนือ้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง  ตองยื่นแบบแสดงรายการ

ที่ดินตอเจาพนักงานประเมนิภายใน  30  วัน  นับแตวันที่เปนเจาของ/เปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน 

อัตราภาษีและการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี 

 1. เจาของที่ดิน  จะมีกี่แปลงก็ตามที่อยูในเขตจังหวัดเดียวกันและไดใชที่ดินนั้นเปนที่อยูอาศัยของ

ตน/เปนที่เลี้ยงสัตวของตน/ประกอบกสิกรรมของตน  ใหลดหยอนไมเกิน 5 ไร แตจะนอยกวา 3  ไรไมได 

(การลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกุดชมภู  ลดหยอนได 1 ไร  ตาม

ขอบัญญัติของเทศบาลตําบลกุดชมภู 

 2. ที่ดินที่ประกอบกสิกรรมประเภทไมลมลุกใหเสีย กึ่งอัตรา 

 3. ที่ดินทิง้วางเปลาไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพของที่ดิน  ใหเสียเงินเพิ่มขึน้อีก  หนึ่งเทา 

 4. กรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน  ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตาม

เกณฑที่กําหนดและใหไดรับลดหยอนสําหรับที่ดินที่อยูในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเทานั้น 

หลักฐานที่ใชประกอบในการเสียภาษ ี

1.บัตรประจําตัวประชาชน 

2.สําเนาทะเบียนบาน 

3.หนังสอืรับรองหางหุนสวนจํากัด 

4.หลักฐานที่แสดงถึงการเปนเจาของที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน  น.ส.3 น.ส.3ก เปนตน 

5.ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทาย (ถาม)ี 

6.หนังสอืมอบอํานาจกรณีที่ใหผูอื่นทําการแทน 

(กรณีที่เปนการเสียภาษีในปที่ไมใชปที่ยื่นแบบ ภบท.5 ใหนํา ภบท.5  ทอนที่มอบใหเจาของที่ดินหรือ

ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองที่ครั้งสุดทายมาดวย) 

 

 

                                                                                                    /ขั้นตอน..... 
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ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงทองที่ 

1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  กรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการตีราคาปาน

กลางทีดิน 

 1.ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาขอที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)  พรอมดวยหลักฐานที่

ตองใช ตอเจาพนักงานประเมินภายในเดือน มกราคม ของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 

 2.เจาพนักงานประเมนิจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.10) ให

ผูมีหนาที่เสียภาษีหรอืเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงนิเทาใดภายในเดือน มนีาคม 

 3.ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาขอที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือน เมษายน ของทุกป เวนแตกรณี

ไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคม  จะตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการ

ประเมิน 

2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเปนเจาที่ดินรายใหมหรอืจํานวนเนือ้ที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 1.เจาของที่ดินที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อทีดินหรือเปนผูไดรับโอนที่ดินขึ้นใหมตองมายื่น

แบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินตอเจาพนักงานประเมินภายใน

กําหนด 30 วัน นับแตวันที่ไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบ ภ.บ.ท.5 หรือ ภ.บ.ท.8  แลวแต

กรณี 

 2.เจาพนักงานประเมนิจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด  

เงินเพิ่ม   

เจาของที่ดินผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 

 1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10  ของคาภาษีบํารุงทองที่

เวนแตกรณีเจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ  กอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการ

ละเวนนัน้ ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองที่ 

          2. ยืน่แบบแสดงรายการที่ดนิไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลงให

เสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไข

แบบแสดงรายการที่ดนิใหถูกตอง  กอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 

           3. ชี้เขต/แจงจํานวนเนือ้ที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงนิที่จะตองเสีย

ภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลงใหเสียภาษีเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองที่ประเมินเพิ่มเติม 

           4. ไมมาชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอปของจํานวนเงิน

ที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงินเพิ่มเติมตามขอ 1 - ขอ 4 มา

รวมคํานวณดวย 

                                                                                                            /บทกําหนด.... 
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บทกําหนดโทษ 

 1. ผูใดจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ/นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเสีย

ภาษี  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  6  เดือน  หรอืปรับไมเกิน  2,000  บาท  หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

     2. ผูใดจงใจไมมา/ไมยอมชี้เขต/ไมยอมแจงจํานวนเนือ้ที่ดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน 

หรอืปรับไมเกิน 1,000 บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

        3. ผูใดขัดขวางเจาพนักงานสํารวจที่ดิน/เรงรัดภาษีที่คางชําระ  ตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด  ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกิน  1  เดือน  หรอืปรับไมเกิน  1,000  บาท  หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

 4. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งตามอํานาจหนาที่ในการใหมาใหถอยคํา  ในการเรงรัด  

ภาษีบํารุงที่คางชําระ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

การอุทธรณ / การขอคนืภาษี 

 1. เจาของที่ดินไดรับแจงการประเมินภาษีแลว  เห็นวาการประเมินไมถูกตอง  มีสิทธิอุทธรณตอ

ผูวาราชการจังหวัด  ผานเจาพนักงานประเมินภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมนิ 

 2. การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษี  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดใหรอคํา

วินิจฉัยอุทธรณ  หรือคําพิพากษาของศาล 

 3. ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาล  ภายใน  30  วัน  นับแต

วันที่ไดรับแจงคําวนิิจฉัยอุทธรณ 

 4. การขอคืนภาษี  ผูที่เสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสีย  หรือเสียเงินเกินกวาที่ควรจะตองเสีย  ผูนั้น  

มีสทิธิรับเงินคนืภายใน  1  ป  โดยยื่นคํารองของคืนภายใน  1  ป  นับแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที ่
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2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

   “ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน”  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ กับที่ดินใช

ประโยชนตอเนื่องกับโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสรางนั้น  ซึ่งตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได

วินิจฉัยความหมายของโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสรางที่จะตองชําระภาษีไววา 

 1.ตองมีลักษณะเขาอยูอาศัยได  เชน บานอยูอาศัย 

 2.ตองใชเปนที่ไวสินคา เชน อาคารเก็บสินคา หรอืถังน้ํามันที่กอสรางติดกับที่ดิน 

 3.ใชเปนที่ประกอบอุตสาหกรรม เชน โรงงานอุตสาหกรรม 

 4.เขาใชได  เชน ที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ 

 5.ไดกอใหเกิดประโยชนรายไดแกผูเปนเจาของทรัพยสิน  

หลักการสําคัญ  

 1.ตองมีทรัพยสิน  ไดแก  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และ ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน

หรอืสิ่งปลูกสรางนั้น 

 2.ในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น  เชน ใหเชา ใชเปนที่ทําการคา หรอืใชเปนที่

ประกอบกิจการอื่นๆ  เพื่อหารายได 

ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 1.เจาของทรัพยสิน 

 2.เจาของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง และเจาของที่ดินเปนคนละเจาของ เจาของโรงเรือน หรือสิ่ง

ปลูกสรางเปนผูเสีย   

หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษโีรงเรือนและที่ดิน   

1.สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชน ของผูมีหนาที่เสียภาษ ี

2.สําเนาโฉนดที่ดิน 

3.ทะเบียนการคา/ทะเบียนพาณชิย 

4.แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่เสียภาษ ี

5.หนังสอืมอบอํานาจ  (กรณีผูอื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แทน)  

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1. ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและทีดิน  ยื่นแบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (แบบ 

ภ.ร.ด.2) พรอมดวยหลักฐาน  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภู ที่ทรัพยสินั้นตั้งอยู ภายในเดือน

กุมภาพันธของทุกป 

2. พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

โรงเรือนและที่ดิน (ภ.บ.ท.2)   
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3. พนักงานเจาหนาที่ประเมนิคารายปและคาภาษีที่ตองเสีย 

4. พนักงานเก็บภาษีแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบวาจะตองเสียภาษีเปน

จํานวนเงินเทาใด 

5. ผูมีหนาที่เสียภาษีเมื่อไดรับแจงการประเมินแลว  จะตองนําเงินคาภาษีไปชําระภายใน 30 วัน 

นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน  มฉิะนั้นจะตองเสียเงินเพิ่ม 

6. ผูมีหนาที่เสียภาษีไมชําระภาษีภายในกําหนด  ถือเปนคาภาษีคางชําระ  

อัตราคาภาษ ี

1. ผูรับประเมนิชําระภาษีปละครั้งตามคารายป 

2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป  

เงินเพิ่ม/คาปรับ 

 ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อไดรับแจงการประเมินแลว จะตองนําเงินคาภาษีไปชําระ 

ภายใน 30 วัน  นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมนิ  มฉิะนั้นจะตองเสียเงินเพิ่ม  ดังนี้ 

 1. ถาชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีคาง 

 2. ถาชําระเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีคาง 

 3. ถาชําระเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 7. 5 ของคาภาษีคาง 

 4. ถาชําระเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีคาง 

 ผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีตอเจาหนาที่ภายในกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน  

200.-  บาท 

บทกําหนดโทษ 

 1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตามความเปนจริงตามความรู

เห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาวพรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป และลายมือ

ชื่อของตนกํากับไว เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 2. ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติมรายละเอียด

ไมนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจง

รายการ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 3. ผู ใดยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนํา

พยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหง

ทรัพยสินของตนตามที่ควรหรือโดยความเปนเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอยาง

หนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่หลกีเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 
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การอุทธรณ 

 เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว  ไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่โดยเห็นวา

คาภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิอุทธรณไดโดยยื่นอุทธรณตามแบบที่กําหนด (ภ.ร.ด.9) 

ตอคณะผูบริหารทองถิ่น ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน  และเมื่อไดรับแจงผลชี้ขาดแลว

ยังไมเปนที่พอใจก็มีสิทธินําเรื่องฟองรองตอศาลไดภายใน  30  วัน   นับแตวันที่ไดรับแจงความใหทราบคํา

ชี้ขาด 
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3.ภาษีปาย   

      “ภาษีปาย”  หมายถึง  ปายที่แสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือ

ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได  หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายไดไมวาจะแสดง หรือ 

โฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรอืเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรอืทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น 

ผูมีหนาที่เสียภาษปีาย 

 1. เจาของปาย 

 2. ในกรณีที่ไมมีผูอื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัว

เจาของปายนัน้ไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมเีสียภาษีปาย  ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นได

ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย  

ตามลําดับ 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษปีาย 

 1. เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีปายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) ภายในเดือน 

มีนาคม ของทุกป 

 2. ในกรณีที่ตดิตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งปายหรือแสดงปายใหมแทนปาย

เดิม  หรอืเปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นให

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายใหมภายใน  15  วัน นับตั้งแตวันที่ติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันที่

เปลี่ยนแปลงแกไขปายแลวแตกรณ ี

 3. ในกรณีที่มีการโอนยาย (เปลี่ยนเจาของ)  ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอเจาหนาที่

ประเมินของเทศบาลตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวัน

รับโอน 

หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษปีาย 

 1.กรณีปายที่ติดตั้งใหม  ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ติดตั้งใหม ไดแก 

  1.บัตรประจําตัวประชาชน 

  2.สําเนาทะเบียนบาน 

  3.ใบอนุญาตตดิตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย 

 2.กรณีปายรายเกา  ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปายไวแลว ให

นําใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายครั้งกอนมาแสดงดวย 
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ขั้นตอนการชําระภาษปีาย  

 1. ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) พรอมหลักฐาน 

 2. พนักงานเจาหนาที่รับแบบ  ตรวจเอกสารและแบบแสดงรายการภาษีปาย  พรอมทั้งแจงการ

ประเมิน (ภป.3)  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายทราบวาจะตองเสียภาษีปายเปนจํานวนเงินเทาใด 

 3. ผูมีหนาที่เสียภาษีปายตองชําระเงินคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน  

มิฉะน้ันจะตองเสียเงินเพิ่ม 

อัตราภาษีปาย  (ตอ 500  ตารางเซนติเมตร) 

 1. ปายอักษรไทยลวน  ใหคดิอัตรา 3.- บาท  

 2. ปายอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น  ใหคิดอัตรา 

20.- บาท  

 3. ปายตอไปนี้ใหคิดอัตรา 40.- บาท  

  ก.ปายที่ไมมีอักษรไทย  

  ข.ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรอืต่ํากวาอักษรตางประเทศ 

 4. ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย  ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายไดเสียภาษี

ปายแลวอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น  ใหคิดอัตราตาม  1,2,3  แลวแตกรณี  และใหเสียเฉพาะ

เงินภาษีที่เพิ่มขึน้ 

 5. ปายใดเสียต่ํากวา 200 บาทใหเสีย 200 บาท 

 6. กรณีปายที่ติดตั้งปแรก คิดภาษีเปนรายงวด งวดละ 3 เดือน 

- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน   มกราคม  -  มีนาคม  คิดภาษี  100 % 

  - งวดที่ 2 เริ่มตั้งแตเดือน   เมษายน  -  มิถุนายน   คิดภาษี  75 % 

  - งวดที่ 3 เริ่มตั้งแตเดือน   กรกฎาคม  -  กันยายน  คิดภาษี  50 % 

  - งวดที่ 4 เริ่มตัง้แตเดือน   ตุลาคม  - ธันวาคม   คิดภาษี  25 % 

เงินเพิ่ม  

 1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในกําหนดใหเสียเงินเพิ่ม รอยละ  10  ของคาภาษีปาย

เวนแตแตกรณีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึง

การละเวนน้ัน ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ  5  ของคาภาษี 

 2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไมถูกตอง  ทําใหจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีลดลงใหเสียเงินเพิ่ม

รอยละ  10  ของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการ

ภาษีปายใหถูกตองกอน เจาพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมนิ 
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 3. ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ  2  ตอเดือนของคาภาษีปายเศษ

ของเดือนนับเปน  1  เดือนทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตามขอ 1 และ ขอ 2 มาคํานวณเปนเงินเพิ่มตามขอนี้ดวย 

บทกําหนดโทษ 

 1. ผูใดแจงขอความ  ถอยคํา  ตอบคําถามอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ

หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับตั้งแต 

5,000.- บาท ถึง 50,000.- บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

 2. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000.- บาท ถึง 

50,000.- บาท 

 3. ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรอืไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบ

กิจการตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

 4. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน

เจาหนาที่ซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือใหสวนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลา

อันสมควรตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจํา

ทั้งปรับ 

การอุทธรณ / การขอคนืภาษี 

 1. เมื่อผูเสียภาษีไดแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณ

การประเมินตอผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตที่ไดรับ

แจงประเมิน ผูอุทธรณมสีิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันรับแจง

คําวินจิฉัยอุทธรณ 

 2. ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีหรอืเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสีย ผูนัน้มีสิทธิขอรับเงิน

คืนไดโดยยื่นคํารองขอคนืภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีปาย 
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แผนการจัดเก็บภาษีบาํรุงทองท่ี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลกุดชมภู  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

วัน เดือน ป ที่ดําเนนิการ การดําเนินการ (กรณีมีการประเมินใหม) เปาหมาย 

ตุลาคม 2560 

 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 

 

 

มกราคม – เมษายน 2561 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2561 

 

มิถุนายน 2561 

กรกฎาคม 2561 

สิงหาคม 2561 

กันยายน 2561 

-ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 

-สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ  

-ประกาศแจงเจาของที่ดินเพื่อมายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 

-ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

-ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 

-รับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และตรวจสอบความถูกตอง  เสนอตอเจาพนักงาน 

  ประเมิน/ประเมินภาษีบํารุงทองที ่

-ติดประกาศการประเมนิภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.10) ณ สํานักงานเทศบาลตําบลกุดชมภ ู   

ที่ทําการกํานัน/ผูใหญบาน 

-รับชําระภาษี (ภายในกําหนดเวลา)/ออกรับชําระภาษีนอกสถานที ่

-สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบันและปที่คาง 

-มีหนังสอืแจงเตือนไปยังผูคางชําระภาษีครั้งที่ 1/รับชําระภาษีและเงนิเพิ่มหลังพนกําหนด 

-มีหนังสอืแจงเตือนไปยังผูคางชําระภาษีครั้งที่ 2/รับชําระภาษีและเงนิเพิ่มหลังพนกําหนด 

-มีหนังสอืแจงเตือนไปยังผูคางชําระภาษีครั้งที่ 3/รับชําระภาษีและเงนิเพิ่มหลังพนกําหนด 

-ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี 

-รายงานผลการจัดเก็บภาษี 

 

รายไดเพิ่มขึน้รอยละ 1-3 % 

 

 



แผนการจัดเก็บภาษีปาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลกุดชมภู  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

วัน เดือน ป ที่ดําเนนิการ การดําเนินการ  เปาหมาย 

ตุลาคม 2560 

 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 

 

 

มกราคม – เมษายน 2561 

 

 

พฤษภาคม 2561 

 

มิถุนายน 2561 

กรกฎาคม 2561 

สิงหาคม 2561 

กันยายน 2561 

-ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 

-สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ  

-ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

-ออกพืน้ที่สํารวจปายที่อยูในเกณฑตองเสียภาษี 

-จัดทําหนังสอืเวียนแจงใหผูมีหนาทีเ่สียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา 

-รับแบบ ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษี 

-แจงผลการประเมิน ภ.ป.3 

-รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 

-สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน 

-มีหนังสอืแจงเตือนไปยังผูคางชําระภาษีครั้งที่ 1/รับชําระภาษีและเงนิเพิ่มหลังพนกําหนด 

-มีหนังสอืแจงเตือนไปยังผูคางชําระภาษีครั้งที่ 2/รับชําระภาษีและเงนิเพิ่มหลังพนกําหนด 

-มีหนังสอืแจงเตือนไปยังผูคางชําระภาษีครั้งที่ 3/รับชําระภาษีและเงนิเพิ่มหลังพนกําหนด 

-ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี 

-รายงานผลการจัดเก็บภาษี 

 

รายไดเพิ่มขึน้รอยละ 1-3 % 

 

 

 

 

 



แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลกุดชมภู  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

วัน เดือน ป ที่ดําเนนิการ การดําเนินการ  เปาหมาย 

ตุลาคม 2560 

 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 

 

 

มกราคม – กุมภาพันธ 2561 

 

 

มกราคม – เมษายน 2561 

 

พฤษภาคม 2561 

มิถุนายน 2561 

กรกฎาคม 2561 

สิงหาคม 2561 

กันยายน 2561 

-ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 

-สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ  

-ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

-ออกพืน้ที่สํารวจโรงเรือนที่อยูในเกณฑตองเสียภาษี 

-จัดทําหนังสอืเวียนแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา 

-รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน ภ.ร.ด.2  และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและ    

กําหนดคาภาษี 

-ออกหนังสือแจงผลการประเมนิ ภ.ร.ด.8 

-รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) / เงินเพิ่มหลังพนกําหนด 

-สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน 

-มีหนังสอืแจงเตือนไปยังผูคางชําระภาษีครั้งที่ 1/รับชําระภาษีและเงนิเพิ่มหลังพนกําหนด 

-มีหนังสอืแจงเตือนไปยังผูคางชําระภาษีครั้งที่ 2/รับชําระภาษีและเงนิเพิ่มหลังพนกําหนด 

-มีหนังสอืแจงเตือนไปยังผูคางชําระภาษีครั้งที่ 3/รับชําระภาษีและเงนิเพิ่มหลังพนกําหนด 

-ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี 

-รายงานผลการจัดเก็บภาษี 

 

รายไดเพิ่มขึน้รอยละ 1-3 % 

 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลกุดชมภู  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คัดลอกบัญชผีูที่อยูในเกณฑภาษปีงบประมาณ 

/สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ 
            

2 ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี             

3 ออกหนังสอืเวียนแจงผูเสียภาษใีหทราบลวงหนา              

4 รับชําระคาภาษ ี(ชําระภายในเวลาที่กําหนด)           

5 สํารวจบัญชผีูคางชําระภาษีปปจจุบันและปคาง              

6 รับชําระภาษ ีกรณีผูเสียภาษชีําระเกินกําหนดเวลา (มี

เงินเพิ่ม) 
         

7 มีหนังสือแจงไปยังผูท่ียังไมชําระภาษ ี(3 ครัง้)            

8 ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษใีนปงบประมาณ              

9 รายงานผลการจัดเก็บ              

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลกุดชมภู  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คัดลอกบัญชผีูที่อยูในเกณฑภาษปีงบประมาณ 

/สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ 
            

2 ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี             

3 ออกหนังสอืเวียนแจงผูเสียภาษใีหทราบลวงหนาเพ่ือยื่น

แบบ ภ.ป.1 
             

4 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบ

ความถูกตอง 
           

5 ประเมนิคารายป/แจงผลการประเมิน ภ.ป.3           

6 รับชําระภาษ ี(ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผล

การประเมิน) 
          

7 ออกหนังสอืแจงเตอืนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน

กําหนด (2 ครัง้)  
           

8 ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษ ี            

9 รับชําระภาษ ีกรณีผูเสียภาษชีําระเกินกําหนดเวลา          

10 สํารวจบัญชผีูคางชําระภาษีปปจจุบัน              

11 รายงานผลการจัดเก็บ              

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลกุดชมภู  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คัดลอกบัญชผีูที่อยูในเกณฑภาษปีงบประมาณ 

/สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ 
            

2 ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี             

3 ออกหนังสอืเวียนแจงผูเสียภาษใีหทราบลวงหนาเพื่อย่ืน

แบบ ภ.ร.ด.2 
             

4 รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบยีนเลขที่รับ) ตรวจสอบ

ความถูกตอง 
            

5 ประเมนิคารายปและกําหนดคารายป/แจงผลการ

ประเมนิ ภ.ร.ด.8 
           

6 รับชําระภาษ ี(ภายใน 30 วันนับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับ

แจงผลการประเมิน) 
          

7 ออกหนังสอืแจงเตอืนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายใน

กําหนด (2 ครัง้)  
           

8 สํารวจบัญชผีูคางชําระภาษีปปจจุบัน             

9 รับชําระภาษ ีกรณีผูเสียภาษชีําระเกินกําหนดเวลา(มี

เงนิเพิ่ม) 
        

10 ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษ ี            

11 ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษใีนปงบประมาณ              

12 รายงานผลการจัดเก็บ              



 

แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลือ่นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลกุดชมภู  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ลําดับที่ ประจําเดือน วัน เวลา และสถานที่การใหบริการจัดเก็บรายได 

1 ตุลาคม เตรียมสํารวจผูเสียภาษีประเภทตางๆ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ รายละเอียดผูเสียภาษีประเภทตางๆ เพื่อไวทําการ

จัดเก็บภาษีในป 2558 2 พฤศจิกายน 

3 ธันวาคม ประชาสัมพันธการเสียภาษีที่หนาเทศบาลตําบลกุดชมภ ูและประชาสัมพันธนอกสถานที ่

4 มกราคม รับชําระภาษีทีเ่ทศบาลตําบลกุดชมภู 

5 กุมภาพันธ รับชําระภาษีทีเ่ทศบาลตําบลกุดชมภู 

6 มีนาคม รับชําระภาษีที่เทศบาลตําบลกุดชมภ ู และออกบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 

7 เมษายน รับชําระภาษีที่เทศบาลตําบลกุดชมภ ู และออกบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 

8 พฤษภาคม รับชําระภาษีที่เทศบาลตําบลกุดชมภ/ูออกจดหมายเตือนผูที่คางชําระภาษี ครั้งที่ 1 

9 มิถุนายน รับชําระภาษีที่เทศบาลตําบลกุดชมภ/ูออกจดหมายเตือนผูที่คางชําระภาษี ครั้งที่ 2 

10 กรกฎาคม รับชําระภาษีที่เทศบาลตําบลกุดชมภ/ูออกจดหมายเตือนผูที่คางชําระภาษี ครั้งที่ 3 

11 สิงหาคม รับชําระภาษีที่เทศบาลตําบลกุดชมภแูละออกไปพบผูคางชําระภาษี 

12 กันยายน สํารวจผูคางชําระภาษี/รายงานการจัดเก็บภาษี 

   

 

 



 

แผนปฏิบัติตามหนาที่รับผดิชอบ 

เทศบาลตําบลกุดชมภู  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

****************************** 

 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดานการจัดเก็บรายได 

1.สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 

2.ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณตอไป 

3.ออกหนังสือแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 

4.รับยื่นแบบ    

5.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารขั้นตน 

6.รับชําระคาภาษ/ีสงเงนิรายไดประจําวัน 

7.ประชาสัมพันธเรื่องการจัดเก็บภาษี 

ผูอํานวยการกองคลัง           

          1.ตรวจสอบความถูกตองของแบบรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 

          2.แจงผลการประเมิน 

3.ออกตรวจสอบและติดตามผูคางชําระภาษี 

4.แจงผลการช้ีขาดกรณีอุทธรณภาษี 

ปลัดเทศบาลตําบลกุดชมภู 

          1.ตรวจสอบความถูกตองของคาภาษี 

          2.ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจรงิประกอบ 

          3.ออกหนังสอืแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบภายในกําหนด 

          4.ออกหนังสอืเตือนผูที่ไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 

          5.ตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 

          6.แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนนิตอผูไมมายื่นแบบภายในกําหนด 

          7.ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 

 

 

 

                                                                                                      /คณะผูบริหาร..... 

 



 

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลกุดชมภู 

          1.พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมนิใหม) 

          2.ลงมติช้ีขาดตามคํารอง  และแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ 

          3.มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด 

          4.มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 

 

   (ลงช่ือ)  ยุพาพร  เรอืนเจริญ   ผูจัดทํา/เสนอแผน 

                                                 (นางสาวยุพาพร  เรือนเจริญ) 

                                                    นักวิชาการจัดเก็บรายได 

ความเห็นผูอํานวยการกองคลัง 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

.......................................................................................................... 

 

 

  (ลงช่ือ      ไพริน  พรหมดี   ผูตรวจสอบแผน 

                                                     (นางไพริน   พรหมด)ี 

                                                      ผูอํานวยการกองคลัง 

 

 

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตําบลกุดชมภู 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 

 

       (ลงช่ือ)   นภษร  โพธิง์าม  .ผูเห็นชอบแผน 

                                                   (นางสาวนภษร  โพธิ์งาม) 

                                                 รองปลัดเทศบาลตําบลกุดชมภู 

 

 

 



 

 

 

 

 

ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลกุดชมภู 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

 

 

       (ลงชื่อ)   อภชิาติ   เศรษฐมาตย   ผูเห็นชอบแผน 

                                                  (นายอภิชาติ  เศรษฐมาตย) 

                                                   ปลัดเทศบาลตําบลกุดชมภู 

 

 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลกุดชมภู 

............................................................................................ 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

                                          

 

                                                (ลงช่ือ)           ผูอนุมัติแผน 

                                                       (นายอภชิาติ  เศรษฐมาตย) 

                                                       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาที่ 

                                                     นายกเทศมนตรีตําบลกุดชมภู 

  

 

 

 

 

                                                    

อภิชาติ   เศรษฐมาตย์ 



  

 



 

 

 

 


