ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
*****************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบารุง
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๓ และ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ดาเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไร่สะท้อน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาการเสียภาษี ขั้นตอนการดาเนินการ ช่วงเวลาดาเนินการจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายย้อม ศรีแจ้)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน

แผนการจัดเก็บรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
www. raisathon.com

คานา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอานาจหน้าที่ใน
การดาเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเองซึ่งประกอบด้วยภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
ตลอดจนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้ จะต้องคลอบคุลมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติที่จะดาเนินการจัดเก็บรายได้
ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ดาเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามกาหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วน
ตาบลไร่สะท้อน จึงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่วางไว้
จัดทาโดย
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน

แผนการจัดเก็บภาษีพัฒนารายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง และเป็นธรรม โดย
คานึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดย
มิให้เกิดผลกระทบในการชาระภาษีของประชาชนในตาบลไร่สะท้อน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลไร่สะท้อน จึงกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบเพื่อแสดงรายการทรัพย์สิน
เพื่อเสียภาษีกับประชาชนภายในตาบล และออกให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ ซึ่งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนการจัดเก็บรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมแก่ประชาชน
๒.๒ เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนางบประมาณมาพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไร่สะท้อน ได้มากขึ้น
๒.๓ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
ไร่สะท้อน
๒.๔ เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. เป้าหมาย
๓.๑ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ – ๓ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
๓.๓ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
๔. วิธีการดาเนินการ
๔.๑ ขั้นเตรียมการ
- สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทาประกาศ คาสั่ง และออก
หนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีในระยะเวลาที่
กาหนดตามกฎระเบียบ
๔.๒ ขั้นดาเนินการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ
- แจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
- ออกให้บริการรับการยื่นแบบ และชาระภาษีนอกสถานที่

-๒๔.๓ ขั้นสรุปผล
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ฯ
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๖. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๗. งบประมาณ
ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ – ๓
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘.๒ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
๘.๓ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-๓-

ภาษีบารุงท้องที่
(กาหนดระยะเวลายื่นแบบ และชาระภาษี เดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒)
หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบารุงท้องที่โดยเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.๕) เป็นรายแปลง ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคา ปานกลางของที่ดิน โดยทุก ๆ ๔ ปี จะมีการยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน และประเมินภาษีใหม่ การชาระภาษีภายในเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี
กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจานวนที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ในปีนั้นและตลอดไปจนกว่า
จะเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน
กาหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษีบารุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ณ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน
แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้ในปีแรกนั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา ๔ ปี นั้น
หลักฐานที่ต้องนาไปแสดงเพื่อชาระภาษีบารุงท้องที่
๑. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีที่ได้ชาระภาษีบารุงท้องที่มาแล้ว)
๔. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดินตามที่กฎหมายกาหนด เช่น โฉนด ,น.ส.๓ , ส.ค.๑ ฯลฯ
๕. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
๖. หนังสือมอบอานาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทาการแทน
กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภ.บ.ท.๕ ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือใบเสร็จ
รับเงินค่าภาษีปีสุดท้ายให้นามาด้วย
ขั้นตอนการชาระภาษีบารุงท้องที่
๑. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการตี
ราคาปานกลางที่ดิน
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อ
เจ้าหน้าที่พนักงานประเมิน ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
- เจ้าพนักงานประเมินทาการตรวจสอบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.๙ หรือ ภ.บ.ท.
๑๐) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม

-๔- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีที่ได้รับใบ
แจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชาระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
๒. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
- เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ต้องยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินหรือยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภ.บ.ท.๕ หรือ ภ.บ.ท.๘ แล้วแต่กรณี
- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้เป็นหลักฐาน
- เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบถึงจานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวนเท่าใด
๓. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลง
ไปหรือมีเหตุอย่างอื่นทาให้อัตราภาษีบารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
- เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบ ภ.บ.ท.๘ พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
- เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้
- เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวนเท่าใด
- การขอชาระภาษีบารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน ให้ผู้รับประเมิ นนา
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
เงินเพิ่ม
เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีบารุงท้องที่ เว้น
แต่กรณีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ของค่าภาษีบารุงท้องที่
๒. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีบารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งการประเมิน
๓. ชี้เขตแจ้งจานวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสารวจ โดยทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบารุง
ท้องที่ลดน้อยลงให้เสียภาษีเงินเพิ่มอีก ๑ เท่า ของภาษีบารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
๔. ไม่ชาระภาษีบารุงท้องที่ภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ ต่อปี หรือร้อยละ ๒ ต่อ
เดือน ของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นาเงินเพิ่มตาม
ข้อ ๑ – ข้อ ๔ มารวมคานวณด้วย
บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่
๑. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือนา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๒. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ เดือน
หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

-๕๓. ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให้ปฏิบัติ
เท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ หรือไม่มาให้ถ้อยคาหรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่
เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
การอุทธรณ์
เจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือไม่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องที่แล้ว
เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมิน
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขอ
คาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคาพิพากษาของศาล
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
วินิจฉัยอุทธรณ์
การขอคืนภาษีบารุงท้องที่
ผู้เสียภาษีบารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับคืนภายใน
๑ ปี ได้โดยยื่นคาร้องขอคืนภาษีบารุงท้องที่ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบารุงท้องที่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(กาหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชาระภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างนั้น
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ฯลฯ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ซึ่งหาผลประโยชน์โดยใช้เป็นสถานที่ประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอยู่
อาศัย หรือแสวงหารายได้ ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กาหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ณ กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
หลักฐานที่ต้องนาไปแสดง
๑. สาเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ ก / ส.ค.๑ หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ
๒. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
๔. ทะเบียนการค้า , ทะเบียนพาณิชย์ , ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
๕. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ล่วงมาแล้ว
๖. หนังสือมอบอานาจกรณีให้ผู้อื่นทาการแทน
๗. แผนที่ตั้งของโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี

-๖ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.๒) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.๒)
๓. เจ้าหน้าที่ประเมิน ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่ต้องเสีย และแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ให้ ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเงินเท่าใด
๔. เมื่อรับแจ้งการประเมินแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องนาเงินไปชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน ๓๐
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑. ผู้รับประเมินชาระค่าภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
๒. อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี
เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนาเงินค่าภาษีไปชาระภายใน
๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
๑. ถ้าชาระไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่พ้นกาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีที่ค้าง
๒. ถ้าชาระเกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน นับแต่วันที่พ้นกาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ของค่า
ภาษีที่ค้าง
๓. ถ้าชาระเกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันที่พ้นกาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๗ ของค่า
ภาษีที่ค้าง
๔. ถ้าชาระเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือน นับแต่วันที่พ้นกาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของ
ค่าภาษีที่ค้าง
การชาระค่าปรับ
ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการชาระภาษีภายในกาหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๑. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ตามความเป็นจริงตามความ รู้เห็น
ของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อของตน
กากับไว้ เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
๒. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมรายละเอียด ไม่นา
พยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคาถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับการประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

-๗๓. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคาเท็จ หรือตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือนาพยาน
หลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน ของตน
ตามที่ควรหรือโดยความเป็นเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่
หลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เมือ่ ผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่าค่าภาษี
สูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่กาหนด (ภ.ร.ด.๙)
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และเมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจ ผู้เสียภาษีมี
สิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบคาชี้ขาด

ภาษีป้าย
(กาหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชาระภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี)
หมายถึง ภาษีที่เก็บจากป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ
ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
๑. เจ้าของป้าย
๒. ในกรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย และถ้าไม่อาจ
หาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายตั้งอยู่เป็นเจ้าของป้าย
กาหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษีป้าย
๑. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตาบลไร่สะท้อน ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
๒. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
พื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่ภายใน ๑๕
วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
๓. ในกรณีที่มีการโอนย้าย (เปลี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับโอน

-๘หลักฐานที่ต้องนาไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย
๑. บัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ทะเบียนการค้า , ทะเบียนพาณิชย์
๔. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีที่ได้ชาระภาษีป้ายมาแล้ว)
๕. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
๖. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน บริษัท
๗. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาป้าย
ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
๑. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมหลักฐาน
๒. ผู้เสียภาษีต้องมาชาระเงินค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้อง
เสียเงินเพิ่ม
๓. ภาษีป้ายที่มีจานวนเงินตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชาระเป็นสามงวด ๆ ละเท่า ๆ
กัน ก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนกาหนดเวลา การผ่อนชาระภาษีให้ชาระงวดที่หนึ่ง
ก่อนครบกาหนดชาระ (ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน) งวดที่สอง ภายใน ๑ เดือนนับแต่วัน
สุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สาม ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่สอง
อัตราภาษีป้าย
๑. ป้ายที่มอี ักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา ๓ บาท : ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๒. ป้ายที่มอี ักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา ๒๐
บาท : ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๓. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา ๔๐ บาท : ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
๔. ป้ายตาม ๑ , ๒ , ๓ เมื่อคานวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ากว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท
ให้เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท
เงินเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีป้าย
เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ของค่าภาษี
๒. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายให้ถูกต้องก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
๓. ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของ
เดือนให้นับเป็น ๑ เดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิ่มตาม ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ มาคานวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย

-๙บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
๑. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือนาพยาน
หลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๒. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐
บาท
๓. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
สั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกาหนดเวลาอันสมควร ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย
เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การประเมิน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับแจ้งคาวินิจฉัย
อุทธรณ์
การขอคืนเงินภาษีป้าย
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมิสิทธิขอรับเงินคืนได้โดย
ยื่นคาร้องขอคืนภายใน ๑ ปี จับแต่วันที่เสียภาษีป้าย
****************************************************************

-๑๐แผนการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
เดือน/พ.ศ.

ภาษีบารุงท้องที่

ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑

- คัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ สารวนและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษีให้ผู้อยู่ในข่ายรับทราบ
- ออกหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

มกราคม – เมษายน ๒๕๖๒

- รับแบบแสดงรายการที่ดิน กรณียื่นเพิ่มเติม
- รับชาระภาษีบารุงท้องที่

พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒ - รับชาระภาษีพร้อมเงินเพิ่มหลังจากพ้นกาหนด ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชาระภาษี ครั้งที่ ๑
- สารวจบัญชีผู้ค้างภาษีปัจจุบัน
กรกฎาคม ๒๕๖๒

- รับชาระภาษีพร้อมเงินเพิ่มหลังจากพ้นกาหนด ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชาระภาษี ครั้งที่ ๒

สิงหาคม ๒๕๖๒

- รับชาระภาษีพร้อมเงินเพิ่มหลังจากพ้นกาหนด ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชาระภาษี ครั้งที่ ๓
- ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ

กันยายน ๒๕๖๒

- รายงานปิดงบประจาปี

เป้าหมาย
รายได้เพิ่มขึ้น

-๑๑แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
- สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษีให้ผู้อยู่ในข่ายรับทราบ
- ออกหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินให้ทราบล่วงหน้า
- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ตรวจสอบความถูกต้อง/ประเมินค่ารายปี คานาณภาษีและออก
หนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘)
- รับชาระภาษี (ชาระภาษีในทันทีหรือชาระในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน)
- รับชาระภาษีพร้อมเงินเพิ่มหลังจากพ้นกาหนด ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชาระภาษี ครั้งที่ ๑
- รับชาระภาษีพร้อมเงินเพิ่มหลังจากพ้นกาหนด ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชาระภาษี ครั้งที่ ๒
- สารวจบัญชีผู้ค้างภาษีปัจจุบัน
- รับชาระภาษีพร้อมเงินเพิ่มหลังจากพ้นกาหนด ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชาระภาษี ครั้งที่ ๓
- ออกตรวจสอบ/พบปะผู้ค้างชาระภาษี
- ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
- รายงานปิดงบประจาปี

เป้าหมาย
รายได้เพิ่มขึ้น

-๑๒แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒
มกราคม – เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒

ภาษีป้าย
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
- สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษีให้ผู้อยู่ในข่ายรับทราบ
- ออกหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินให้ทราบล่วงหน้า
- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภป.๑) ตรวจสอบความถูกต้อง/คานวณพื้นที่ป้าย คิดค่าภาษีและออก
หนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภป.๓)
- รับชาระภาษี (ชาระภาษีในทันทีหรือชาระในกาหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน)
- รับชาระภาษีพร้อมเงินเพิ่มหลังจากพ้นกาหนด ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชาระภาษี ครั้งที่ ๑
- รับชาระภาษีพร้อมเงินเพิ่มหลังจากพ้นกาหนด ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชาระภาษี ครั้งที่ ๒
- รับชาระภาษีพร้อมเงินเพิ่มหลังจากพ้นกาหนด ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชาระภาษี ครั้งที่ ๓
- ออกตรวจสอบ/พบปะผู้ค้างชาระภาษี
- ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีที่ค้างชาระในปีปัจจุบัน
- รับชาระภาษีเพิ่มเติม กรณีผู้เสียภาษีเกินกาหนดเวลา (เงินเพิ่ม)
- รายงานปิดงบประจาปี

เป้าหมาย
รายได้เพิ่มขึ้น

-๑๓แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน
คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
(ลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) สารวจเตรียมแบบพิมพ์ตา่ ง ๆ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี
ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
รับยื่นแบบและชาระค่าภาษี (ชาระภาษีในเวลาที่กาหนด)
สารวจบัญชีผู้คา้ งชาระภาษีปปี จั จุบัน
รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา(มีเงินเพิ่ม)
ออกหนังสือแจ้งไปยังผูท้ ี่ยังไม่ชาระภาษี (๓ ครั้ง)
ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ
รายงานปิดงบประจาปี

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

-๑๔แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน
คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
และสารวจเตรียมแบบพิมพ์ตา่ ง ๆ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี
ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
รับยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบหลักฐานความถูกต้อง
ประเมินค่ารายปี คิดยอดเงินภาษีและแจ้งผลการประเมิน
ชาระค่าภาษี (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งการประเมิน)
รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในกาหนด
สารวจบัญชีผู้คา้ งชาระภาษีปปี จั จุบัน
ออกตรวจสอบ/ไปพบปะผู้ค้างชาระภาษี
ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ
รายงานปิดงบประจาปี

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

-๑๕แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน
สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
และสารวจเตรียมแบบพิมพ์ตา่ ง ๆ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี
ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
รับยื่นแบบ ภ.ป.๑ ตรวจสอบหลักฐานความถูกต้อง
ประเมินขนาดพื้นทีป่ ้าย คิดยอดเงินภาษีและแจ้งผลการประเมิน
ชาระค่าภาษี (ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งการประเมิน)
รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายในกาหนด
สารวจบัญชีผู้คา้ งชาระภาษีปปี จั จุบัน
ออกตรวจสอบ/ไปพบปะผู้ค้างชาระภาษี
ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ
รายงานปิดงบประจาปี

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

-๑๖แผนปฏิบัติการการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เดือน/ปี
ตุลาคม ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒
สิงหาคม ๒๕๖๒
กันยายน ๒๕๖๒
ตุลาคม ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๒

วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมการให้บริการจัดเก็บภาษี
- สารวจผู้ค้างชาระภาษีประเภทต่าง ๆ เร่งรัดติดตามให้ชาระภาษี จัดเตรียมบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
จัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ / สถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
- จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการในการชาระภาษีให้ประชาชนในตาบลทราบ
- รับยื่นแบบเสียภาษี รับชาระภาษี / สถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
- รับยื่นแบบเสียภาษี รับชาระภาษี / สถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
- รับยื่นแบบเสียภาษี รับชาระภาษี / สถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนและออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
- รับยื่นแบบเสียภาษี รับชาระภาษี / สถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนและออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
- รับชาระภาษี / สถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อนและออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
- ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ยังไม่ชาระภาษีมาติดต่อเสียภาษี / สถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
- สารวจผู้ค้างชาระภาษีประเภทต่าง ๆ เร่งรัดติดตามให้ชาระภาษี จัดเตรียมบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
จัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ / สถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
- จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการในการชาระภาษีให้ประชาชนในตาบลทราบ

-๑๗แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
........................................
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
๑. สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
๒. ตรวจสอบและจัดทาบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป
๓. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
๔. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี
๕. รับยื่นแบบ
๖. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
๗. รับชาระภาษี / ส่งเงินรายได้ประจาวัน
๘. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชาระภาษีตามกาหนด
ผู้อานวยการกองคลัง
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ / เอกสารประกอบ
๒. แจ้งผลการประเมิน
๓. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชาระภาษี
๔. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี
๕. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี
๓. ประเมินค่ารายไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
๔. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกาหนด
๕. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของงานการจัดเก็บรายได้
๖. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาเภอ) เพื่อดาเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกาหนด
๗. ประสานกับอาเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ

-๑๘คณะผู้บริหาร
๑. พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)
๒. ลงมติชี้ขาดตามคาร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ
๓. มอบอานาจแจ้งความดาเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกาหนด
๔. มีคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(ลงชื่อ)

ผู้จัดทา/เสนอแผน
(นางเนตรา ประสารพันธ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบแผน
(นางพณณกร อินทร์พรหม)
ผู้อานวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.อ.

ผู้เห็นชอบแผน

(เสนอ ศรีถม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติแผน

(นายย้อม ศรีแจ้)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไร่สะท้อน

