คูมือ
การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี

ของเทศบาลตําบลบอแกว
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
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คํานํา
การบริหารการจัดเก็บ ภาษีเ ปนกระบวนการสนั บสนุน ที่สําคัญ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ
เทศบาลตําบลบอแกว จึ งไดพิจารณาจั ดทําคูมือการปฏิบั ติงานดานกระบวนการบริ หารการจัด เก็บภาษีให
สมบูรณยิ่ง ขึ้น เพื่อสนับสนุน การปฏิบั ติงานตามกระบวนการของเทศบาลตําบลบ อแกว ใหเกิด คุณ คา แก
ผูรั บบริการ ผูมีสว นได เสีย และประสิทธิภาพการทํ างานของกรุงเทพมหานคร คูมื อการปฏิบัติง านดาน
กระบวนการบริ หารการจัด เก็ บภาษี มีสาระสํา คัญ ของความเปน มา และ ความสํ าคั ญในการจัด ทํา คูมื อ
วัตถุประสงค ขอบเขต แสดงผังงาน (Flow Chart) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนาที่ค วามรับผิดชอบ และ
ระบบติดตาม ประเมินผล มุงหวังใหเกิดมาตรฐานการปฏิบั ติงาน เพื่อสนับสนุน กระบวนการสรา งคุณค า
หลักของเทศบาลตําบลบอแกวใหดียิ่งขึ้น ตอไป หวังเปนอยางยิ่งว า คูมือนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน
ดานการจัดเก็บรายได ผูรับบริการ ผูมีสวน ไดเสีย ใหสามารถเพิ่มความรูความเขาใจ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงานไดเปนอยางดี

กองคลัง
เทศบาลตําบลบอแกว
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วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
๑. เพื่อใหมีคูมือการปฏิบัติงาน ที่เปนมาตรฐานมุงไปสูการบริการอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเอง ใหผูที่เขามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยลด การ
ตอบ คําถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยงที่อาจจะเกิดในการทํางาน และ
สามารถพัฒนาการทํางานใหเปนมืออาชีพได
๓. เพื่อเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอก สามารถเขาใจ และใชประโยชนจากกระบวนงาน ที่มีอยู
เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความตองการได

ขอบเขต
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานของกองคลัง เพื่อใชในการปฏิบัติงานเฉพาะการจัดเก็บรายได ของเทศบาล
ตําบลบอแกว ซึ่งแบงกระบวนการปฏิบัติงาน ภารกิจหลัก คือ กระบวนการจัดเก็บภาษี จะแสดงขั้นตอนการ
ทํางานในรูปแบบ Flow Chart โดยแสดงรายละเอีย ดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตามและ
ประเมินผล ผูรั บผิดชอบ แบบฟอรม และเอกสารอา งอิงของแตล ะขั้ น ตอน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุ ดการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ภารกิจหลัก: กระบวนการจัดเก็บภาษี ซึ่งแบงออกเปนการจัดเก็บภาษีทั้ง ๓ ประเภท ดังนี้
๑. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. การจัดเก็บภาษีปาย
3. การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่

-3โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลบอแกว
ปลัดเทศบาลตําบลบอแกว
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 6)











จนท.วิเคราะหฯ 3-5/6ว
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
จพง.ธุรการ 2-4/5
บุคลากร 3-5/6ว
นิติกร 3-5/6ว
จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2-4/5
พนักงานประสานงานชนบท
(ลูกจางประจํา)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2-5/6ว

กองคัลง
(นักบริหารงานคลัง 7)






จพง.จัดเก็บรายได 2-4/5
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว
จนท.บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว

กองชาง
(นักบริหารงานชาง 7)



นายชางโยธา 2-4/5/6ว

กองการศึกษา
(นักบริการงานทั่วไป 6)






นายชางโยธา 2-4/5

นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว
เจาพนักงานธุรการ 2-4/5
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นายตฤณกร อินใจ
ผูอํานวยการกองคลัง

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

งานพัสดุและทรัพยสิน

พนักงานเทศบาล
 นางจารุณี บุญคํามูล

พนักงานเทศบาล
 นางจารุณี บุญคํามูล

พนักงานเทศบาล
 นางสาวธนัชชา อริยะวงศ

ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ

 นางอภิณธพร เรืองรินทร
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานจางตามภารกิจ
 นางบุญญารัตน เมืองดาน
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

รักษาราชการแทนเจาพนักงานจัดเก็บรายได
พนักงานจางตามภารกิจ
 นายชนะพรรธน อริยะวงศ
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได

พนักงานจางตามภารกิจ
 นางสาวจิตลดา ไชยวงศ
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ

-5หนาที่และความรับผิดชอบ ใน กองคลัง
มอบหมายให นายสวกฤต อินใจ ตําแหนง หัวหนากองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7 )
(เลขที่ตําแหนง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑) โดยรับผิดชอบทุกงานในสวนกองคลัง ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากองคลัง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของ
งานคอนขางสูงมาก เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบเทาไดระดับ
เดียวกัน ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการคลังของเทศบาล และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบริหารงานการคลังในลักษณะผูชํานาญการและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
พิจารณา ศึกษา วิเ คราะห ทําความเห็ น เสนอแนะ และดําเนิน การปฏิบั ติงานบริ หารงาน
การคลังที่ตองใชความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายดาน เชน งาน
การคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งาน
พัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกตอง เกี่ยวกับ
การเบิกจาย งานรั บรองสิท ธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิ บัติเ กี่ย วกั บการเบิกจาย การเก็ บ
รักษาทรั พยสิ น ที่มีคา และหลั กฐานแทนตัวเงิน พิจ ารณาตรวจสอบรายงานการเงินต าง ๆ รายงานการ
ปฏิบัติงาน สรุ ปเหตุผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ พิจารณาวิ นิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตอ งวางแผนงาน
ดา นต าง ๆ ให ก ารปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานที่ สั ง กั ด หน ว ยงานการคลั ง ปฏิ บั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทํ ารายงานประเมินผลการใช จา ยเงิน งบประมาณ พิจารณา
ปรับ ปรุงแกไข ศึกษาวิเคราะห เกี่ยวกับรายไดรายจายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห การประมาณ
รายรับรายจาย กําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
ของเทศบาล สืบหาแหลงที่มาของรายได ดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง
ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแ นะนํ าวิธี การปฏิบั ติ งาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหลงที่มาของรายได
ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีตาง ๆ ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อ การจาง
รวมเปนกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน เปนกรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจาง เปน
กรรมการตรวจรับ พัสดุ ฯลฯ เสนอขอมูลทางดานการคลั งเพื่อพิจารณาปรับ ปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน
เปน ตน ฝ กอบรมและให คํา ปรึ กษาแนะนํ า ตอบป ญหาและชี้ แ จงเกี่ย วกับ งานในหน าที่ เขาร ว มประชุ ม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย และแผนงานของหนวยงานที่
สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยมี
งานการเงินและบัญชี
๑. นางจารุณี บุญคํามูล ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี (เลขที่ตําแหนง ๐๔-๐๓๐๗๐๐๑)
๒. นางสาวอภิณธพร เรืองรินทร ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (เลขที่ตําแหนง ๐๔-๐
2๐9-๐๐๑) มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
๑. ทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจายและ Statement ของ
ธนาคารรวมทั้งสมุดจายเช็คใหถูกตองตรงกันจัดทําทะเบียนคุมเงิน คาใชจาย ๕ % และเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภทไดแก งบถายโอนเงินผูดูแลเด็ก เงินคาอาหารกลางวัน คาอาหารเสริม (นม) คาเชาบาน
บุคลากร/เงินภาษีหัก ณ ที่จายลง รับและตัดจายใหเปนปจจุบันงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

-6๒. รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ทุก ๓ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของ
เดือน (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม)
๓. การรับฎีกาเบิกเงินจากกองตาง ๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก และตัดยอดเงินงบประมาณการ
นําฎีกาที่งานการเงินและบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ
๔. การนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จายเงินประกันสังคม, เงินคาใชจาย ๕ % , เงินกูสวัสดิการธนาคาร
ออมสิน เงินสหกรณออมทรัพยกรมฯ พนักงานดําเนินการ ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน วันที่ ๑๐ ของ
ทุกเดือน
๕. การนําสงเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป
๖. การโอนเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง ผูบริหารและคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเขาธนาคาร
๗. การจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค ลงรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน จัดทําสําเนาคูฉบับและตัว
จริงใหเก็บไวกับฎีกาเบิกเงินสําเนาแยกแฟมไวตางหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานใหผูมีสิทธิรับเงินตามเช็ค มา
รับไปโดยเร็วตองไมเกิน ๑๕ วัน หลังจากผูมีอํานาจลงนามในเช็คแลว หรือดําเนินการออกไปจาย ใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว
๘. ติดตามการเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล, คาเชาบาน, คาจางเหมาบริการ, คาเลาเรียนบุตร
, เงินสํารองจาย, คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไมควรเกิน ๕ วันทําการหลังจากรับฏีกาการเบิก
๙. การนําฎีกาที่ลงรับจากงานอื่น ๆ มาตัดยอดเงินงบประมาณตรวจสอบวามีเงินหรือไม หาก
งบประมาณใกลหมดใหแจงสํานักปลัด เพื่อดําเนินการโอนเงินกอนการเบิกจาย แลวขอสําเนา ใบโอนและ
รายงานการประชุมเก็บใสแฟมไว ๑ ชุด
๑๐. การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจายเงิน ไดแกวันที่ , ลายมือชื่อ, ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน
หรือหลักฐานการจาย ใบแจงหนี้ ใบสงของ ตองประทับตราตรวจถูกตอง
๑๑. การจัดทําฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกาเงินนอกงบประมาณฎีกาเงินสะสมพรอมรายละเอียดตาง
ๆ ใหครบถวน
๑๒. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานบริหารงานทั่วไป
๑.นางสาวอภิณธพร เรืองรินทร ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (เลขที่ตําแหนง ๐4-๐๒๐๙-๐๐1)
มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. งานติดตอ นัดหมาย ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. จัดงานรับรองและงานพิธีตาง ๆ
๓. งานจัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิชาการและรายงานอื่น ๆ
๔. งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ
๕. งานควบคุมและบริหารงานหลายดาน เชน งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบ
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ งานแจกจายเอกสาร งานทะเบียนแบบแผน งานรวบรวม
ขอมูลสถิติ
งานสัญญา
๖. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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๑. นางจารุณี บุญคํามูล ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี (เลขที่ตําแหนง ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑)
รักษาราชการแทน เจาพนักงานจัดเก็บรายได
๒. นายชนะพรรธน อริยะวงศ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
๑. จัดเก็บรายไดที่เทศบาลตําบลบอแกวจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายไดออก
ใบเสร็จรับเงินพรอมทั้งนําใบสงเงินสรุปฯ โดยประสานกับงานการเงินเรื่องรับเงินโอนตางจังหวัด และกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น นํามารวมในใบนําสงเงิน กอนสงเงินใหงานการเงิน กรณีรับ เงินสดหรือเช็ค
ตางจังหวัดกอนนําฝากธนาคารและสงหลักฐานใหงานการบัญชีเพื่อจะใชสอบยันใหตรงกัน
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดตาง ๆ ของผูมาชําระคาภาษีทุก
ประเภท กับทะเบียนลูกหนี้ใหถูกตองครบถวนและทําใหเปนปจจุบันมีการจําหนายชื่อ ลูกหนี้ลงเลมที่
เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับชําระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มี การรับเงิน
๓. งานประเมินจัดเก็บรายไดการแตงตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทํา
รายงานการประชุม, จัดทํารายละเอียดแบงโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกําหนด
อัตราในการจัดเก็บทุกป
๔. รายงานการใชใบเสร็จรับเงินทุกชนิด (ยกเวนภาษีบํารุงทองที่) พรอมเจาะปลุใบเสร็จรับเงิน
สิ้นปงบประมาณ และภาษีบํารุงทองที่เมื่อสิ้นปปฏิทิน
๕. รายงาน กค.๑ และ กค.๒ สิ้นปงบประมาณ
6. จําหนายลูกหนี้คางชําระออกจากบัญชี เรงรัดการจัดเก็บรายได มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้
โดยตรง
7. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้คาภาษี ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
8. จัดทําทะเบียนจัดเก็บรายไดตาง ๆ เชน จัดเก็บคาสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อาการฆาสัตว ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย ฯลฯ
9. ติดตามการชําระเงิน และทําสัญญาเชนทรัพยสินตาง ๆ ของเทศบาล
10. การจัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีประจําป
11. งานเรงรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจําเดือน
12. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
๑. นางสาวธนัชชา อริยะวงศ ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ (เลขที่ตําแหนง ๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑)
๒. นางสาวจิตลดา ไชยวงศ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
๓. นางบุญญารัตน เมืองดาน ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
๑. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตามแผนฯ และขั้นตอนตาง ๆ ตามระเบียบพัสดุ โดยวิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา วิธี E-Acution และวิธีกรณีพิเศษ เมื่อจัดซื้อจัดหาพัสดุไมเปนไปตามแผนตอง
ดําเนินการปรับแผนและแจงใหสวนตาง ๆ ไดทราบ
๒. จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามแบบ ผด.๑, ผด.๒,
ผด.๓, ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖
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ตาง ๆ
๔. จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ
๕. ทําบัญชีควบคุมการเบิกจายพัสดุ การยืมพัสดุ ติดตามทวงถาม เมื่อครบกําหนดคืน
๖. ทํารายงานพัสดุประจําเดือนและรายงานพัสดุคงเหลือประจําปใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ
๗. รวบรวมขอมูลและสถิติที่เกี่ยวของกับงานพัสดุ
๘. กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป ตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป
๙. ดําเนินการจัดหาพัสดุทุกสวน/ฝาย ตามขั้นตอนจองระเบียบพัสดุ เมื่อจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
แผนตองดําเนินการปรับแผนและแจงใหสวนตาง ๆ ไดทราบ

๑๐. ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบใบสําคัญ ชวยเก็บและจายพัสดุครุภัณฑ อุปกรณและ
เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ
๑๑. เก็บรวบรวมและรักษาเอกสาร หลักฐาน การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ
๑๒. งานรับ - สง หนังสือราชการกองคลัง
๑๓. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานกิจการสภา
๑. นางบุญญารัตน เมืองดาน ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
๑. งานธุรการ
๒. งานจัดทําคําสั่งและประกาศของสภาเทศบาล
๓. งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี
๔. งานดูแลรักษา จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณในการจัดการประชุมสภาเทศบาล
๕. การจัดทําเอกสารการประชุมสภาเทศบาล
๖. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๗. งานทะเบียนประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
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แนวทางการปฏิบัติงาน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ กับที่ดินที่
ใช ประโยชนต อเนื่องไปกับ โรงเรือน หรื อสิ่ง ปลู กสรางนั้ นทรั พย สินที่ ตองเสีย ภาษีโ รงเรื อนและที่ดิน ได แก
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง และที่ดินซึ่งใชตอเนื่อง กับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้น และในปที่ผานมาไดมีการ
ใชประโยชนในทรัพยสินนั้น เชน ใหเชา ใชเปนที่ทําการ คาขาย ที่ไวสินคา ที่ประกอบอุตสาหกรรม ใหญาติ
บิดา มารดา บุตร หรื อผูอื่นอยูอาศัย หรือใช ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได และไมเขาขอยกเว นตาม
กฎหมาย หลักการสําคัญ
1. ตองมีทรัพยสิน ไดแก
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และ
-ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
2. ไมเขาขอยกเวน ตามมาตรา 9,10
ขอสังเกต
-คาภาษี ผูรั บประเมินชํา ระภาษีป ละครั้งตามค ารายปของทรัพยสินในอัต รารอยละ 12.5 ของคา
รายป
-คารายป จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ในกรณีใหเชา ใหถือคาเชาคือคา
-เงินเพิ่ม เปนมาตรการทางแพง เพื่อใหมีการชําระภาษีภายในกําหนด ตามมาตรา 43 ซึ่งพนักงาน
เก็บภาษีสามารถเรียกเก็บผูมีหนาที่เสียภาษีไดเอง
-คาปรับ เปนโทษทางอาญาซึ่งมีกําหนดไวในมาตรา 46 , 47 และ 48โดยพนักงานสอบสวน
ฝายปกครองเปนผูมีหนาที่เปรียบเทียบปรับ และทองถิ่นไปขอรับเงินคาปรับมาเปนรายไดของตนเอง
- พนักงานเจาหนาที่ คือ ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับแบบฯ ประเมินภาษีและปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด
- พนักงานเก็บภาษี คือ ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่จัดเก็บ รับชําระ รวมทั้งเรงรัดใหชําระภาษี
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ทรัพยสินที่ไดรับยกเวนภาษีไมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก
1. พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน
2. ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพยสินของการรถไฟแหง
ประเทศ ไทยที่ใชในกิจการของการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการที่ไมใชเพื่อเปนผล
กําไร สวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
4. ทรัพยสินซึ่งเปน ศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียวหรือเปนที่อยูของสงฆ

-105. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งปดไวตลอดป และเจาของไมไดอยูเอง หรือใหผูอื่นอยู

นอกจากคนเฝาในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน
6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติที่ผูเชาซื้ออยูอาศัยเอง และมิไดใชเปนที่เก็บ
สินคาหรือ ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได
7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยูเองหรือใหผูแทนอยูเฝารักษา และซึ่งมิไดใช
เปนที่ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม
การลดคาภาษีหรือปลดภาษี
1. เมื่อปรากฎวาผูรับประเมินไดเสียหายเพราะทรัพยสินวางลงหรือชํารุด ตองซอมแซมสวนสําคัญ
2. ผูรับประเมินยื่นคํารอง
3. ลดคาภาษีลงตามสวนที่เสียหาย หรือปลดคาภาษีทั้งหมดก็ได
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. เจาของทรัพยสิน
2. เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางและเจาของที่ดินเปนคนละเจาของ เจาของโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางเปนผู มีหนาที่เสียภาษีสําหรับทรัพยสินนั้นทั้งหมด
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี
เจาของทรัพยสินตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบอแกว ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
การคํานวณภาษี การประเมินคารายป และอัตราภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากคารายปของทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป เชน บาน
ใหเชา มีคาราย ป 12,000 บาท คาภาษีจะเทากับ 12,000X12.5/100 เปนเงิน 1,500 บาท คารายป
ของทรัพยสิน หมายถึง จํานวนเงิน ซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ เชน บานใหเชาเดือนละ
1,000 บาท คารายปของบานหลังนี้ก็คือ 12,000 บาท (หมายถึง คาเชาทั้งปของบานหลังนี้ 1,000 X
12 = 12,000 บาท)
การประเมินคารายปมีหลักเกณฑการประเมินตามลําดับ ดังนื้
1. กรณีที่ทรัพยสินนั้นมีการใหเชาและคาเชาสมควร ใหนําคาเชามาคิดเปนรายป
2. กรณีท รัพยสินใหเชาและคาเชาไมสมควรหรื อหาคาเชาไมไดเนื่องจากเจาของทรัพยสินประกอบ
กิจการเอง ให ประเมินคารายปโดยเทียบเคียงกับคารายปของทรัพยสินในปที่ผานมา หรือเทียบเคียงกับค า
รายป ของ ทรัพยสินใน บริเ วณใกลเคียงกันที่มีลั กษณะของทรัพยสิน ขนาด พื้น ที่ ทําเล ที่ ตั้ง และบริการ
สาธารณะที่ ทรั พย สิน นั้น ได รับ ประโยชน คล ายคลึ งกั นในเขตองค กรปกครองสว นท องถิ่น นั้น ซึ่ งในเรื่อ งนี้
กระทรวงมหาดไทยได กํา หนดแนวทางปฏิบั ติ ใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่ นจั ดทํา ราคาคา เชา มาตรฐาน
กลางเฉลี่ยตอตารางเมตรตอเดือนตามทําเลในองคกรปกครอง สวนทองถิ่น และตามประเภทของทรัพยสิน
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กรณีไมสามารถเทียบเคียงตามขอ 2 ไดอาจประเมินคารายปของทรัพยสินโดยใชมูลคา
ทรัพยสินมา ประกอบการประเมินได
คาภาษี
1. ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป
2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป คาภาษี = คารายป X 12.5 %
คารายป
คารายป คือ จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ กรณีใหเชาใหถือคาเชาคือ
คารายปกรณีมีเหตุ
- คาเชามิใชจํานวนเงินอันสมควร
- หาคาเชาไมได เนื่องจากดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจประเมินคา รายปตามหลักเกณฑที่ รมว.มท. กําหนด
ลดคารายป
- มาตรา 11โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางฯ ถูกรื้อถอนทําลายโดยประการอื่นใหลดยอดคารายป
ตามสวนที่ลูก ทําลายตลอดเวลาที่ยังมิไดทําขึ้น และยังใชไมได
- มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ทําขึ้นระหวางปถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและสําเร็จจนควร
อยูไดแลว เปน เกณฑคํานวณคารายป
- มาตรา 13
1. เจาของโรงเรือนติดตั้งสวนควบที่สําคัญขึ้นในโรงเรือนนั้น
2. มีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินคา
3. เพื่อใชดําเนินการอุตสาหกรรม
4. ลดคารายปลงเหลือ 1 ใน 3
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประเมินเทียบเคียงกับคารายปของทรัพยสินที่ใหเชา ที่มีลักษณะของทรัพยสิน ขนาด ทําเล ที่ตั้ง
และบริการ สาธารณะ ที่ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชนคลายคลึงกัน
สรุป หลักเกณฑการประเมินคารายป
1. ทรัพยสินใหเชา คาเชาสมควรถือคาเชาคือคารายป
2. ทรัพยสินใหเชา คาเชาไมสมควร หรือหาคาเชาไมไดประเมินโดยเทียบเคียง
- คารายปที่ลวงมาแลว
- คารายปของทรัพยสินที่ใหเชา
3. กรณีเทียบเคียงตาม 2. ไมไดอาจใชมูลคาทรัพยสินมาประกอบการประเมินคารายปได
4.คํานึงภาระภาษีของประชาชน

-12ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี
เจาของทรัพยสินตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณ
สํานักงานของ องคกร ปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตั้งอยูภายในเดือน
กุมภาพันธของทุกป
หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษี
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผูมีหนาที่เสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่น
แบบแสดง รายการ เพื่อเสียภาษี (ภรด. 2) เทาที่จําเปนเพียงเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเทานั้น
1. กรณีเปนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม เชน
1) สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสียภาษี
2) สําเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน
3) สัญญาเชาโรงเรือน/สัญญาเชาที่ดิน
4) ทะเบียนพาณิชย- ทะเบียนการคา – ทะเบียนภาษีมลคาเพิ่ม
5) ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร
6) หนังสือรับรองหาง / บุคคล / งบดุล
7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน
8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา
9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใชประโยชนของทรัพยสิน
10) แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่เสียภาษี หนังสือมอบอํานาจ

(กรณีมีผูอื่นมายื่นแบบ ภรด. 2แทน)
11) ในกรณีที่โรงเรือนมีผูถือ กรรมสิทธิ์ รวมกันหลายคน ใหผูถือกรรมสิทธิ์ รวมลงลายมือ
ชื่อในแบบ ภรด.2 ในฐานะผูรับประเมินทุกคน หรือจะมอบอํานาจใหคนใดคนหนึ่งก็ได การมอบตองทําเปน
หนังสือและปดแสตมป ตามกฎหมาย
2. กรณีเปนผูเสียภาษีรายเกาที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาแลวขั้นตอนในการชําระภาษี
1) ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน (ภรด.2) พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู
2) พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบแสดงรายการเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
3) พนักงานเจาหนาที่ประเมินคารายปและคาภาษีที่จะตองเสีย
4) พนักงานเก็บภาษีแจงการประเมิน (ภรด.8) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบวาจะตองเสียภาษี
เปนจํานวนเงินเทาใด
5) ผูมีหนาที่เสียภาษี เมื่อ ไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีไปชําระ
ภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตองเสียเงินเพิ่ม

-13เงินเพิ่ม
ผูมี หน าที่เ สีย ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน เมื่ อไดรับ แจง การประเมินแลวจะต องนําเงิ นค าภาษีไ ปชํา ระ
ภายใน30วัน นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตองเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้
1. ถาชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีที่คาง
2. ถาเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีที่คาง
3. ถาเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน ใหเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีที่คาง
4. ถาเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน ใหเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีที่คาง
บทกําหนดโทษ
1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตามความเปนจริง ตามความรู
เห็ นของตน ใหครบถว น และรั บรองความถู กต องของข อความดั งกล าวพรอมทั้งลงวัน ที่ เดือน ป และลง
ลายมือชื่อของตนกํากับไว เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
2. ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติมรายละเอียด
ยิ่งขึ้นเมื่อเรียกรอง ไมนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถาม หรือไม
ตอบคําถามเมื่อ พนักงานเจาหนาที่ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการ ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
รอยบาท
3. ผูใดยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสิน
ของตนตามที่ควรก็ดีหรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด
ทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายาม หลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณการประเมินภาษี
เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว ไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่ โดยเห็นวา
คาภาษีสูง เกินไป หรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณไดโดยยื่นอุทธรณตามแบบที่กําหนด (ภรด. 9)
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินและเมื่อไดรับแจงผลการชี้ขาดแลวยังไมเปนที่พอใจก็มีสิทธิ
นําเรื่องรองตอศาลได ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงความ ใหทราบคําชี้ขาด
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ภาษีบํารุงทองที่
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
ภาษีบํารุ งทองที่ หมายถึง ภาษีที่จัด เก็บจากเจ าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี
อัตราภาษีบํ ารุง ทองที่ที่ดิ นที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก ที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุค คล ไมวาจะ
เปนบุ คคลธรรมดาหรือนิติ บุ คคลซึ่ งมีก รรมสิ ทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิ ครอบครองอยูในที่ดิน ที่ไมเปนกรรมสิท ธิ์
ของเอกชน ที่ดินที่ตอง เสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่ มีนํ้าดวย โดยไมเปน
ที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวน ภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน
ที่ดินที่เจาของที่ดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ไดแก
1. ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
2. ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย
มิไดหา ผลประโยชน
3. ที่ดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะโดยมิไดหา
ผลประโยชน
4. ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบ
ศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน
6. ที่ดินที่ใชเปนสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
7. ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือน ที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแลว
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการใชเพื่อสาธารณะประโยชน
10. ที่ดินที่ตั้งขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองคการ
ระหวางประเทศ อื่นในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง
11. ที่ดินที่เปนที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน
12. ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับปนั้น กําหนด
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.ร) ณ สํานักงานของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลาง
ของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ปนั้น
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1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการตีราคา

ปานกลาง
1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.ร) พรอมดวย

หลักฐานที่ตอง ใชตอเจาหนาที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลาง
ของที่ดิน
2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.
9หรือ ภบท.10) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายใน
เดือนมีนาคม
3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแต
กรณีไดรับใบแจงประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงประเมิน
4) การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
1) เจาของที่ดินที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเปนผูไดรับโอนที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไปแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินตอเจาพนักงานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบ ภบท. 5 หรือ ภบท. 8 แลวแต
กรณี
2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวน
เทาใด
3. การยื่ น แบบแสดงรายการที่ ดิ น กรณี เ ปลี่ ย นแปลงการใช ที่ ดิ น อั น เป น เหตุ ใ ห ก ารลดหย อ น
เปลี่ยนแปลงไป หรือ มีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป
1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงาน
ประเมินภาย ใน 30 วัน นับแตวันทําการเปลี่ยนแปลงการ ใชที่ดิน
2) เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให
3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไป
จํานวนเทาใด
4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
ให ผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป
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เจาของที่ดินผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุง
ทองที่เวนแต กรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึง
การละเวนนั้น ใหเสีย เงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง
ใหเสียเงิน เพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีเจาของที่ดินไดมาขอแกไข
แบบแสดงรายการที่ดิน ใหลูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน
3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ ลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงินเพิ่มตาม ขอ 1 - ขอ 4 มารวมคํานวณดวย
บทกําหนดโทษ
1. ผู ใ ดแจ ง ข อ ความอั น เป น เท็ จ ให ถ อ ยคํ า เท็ จ ตอบคํ า ถามด ว ยถ อ ยคํ า อั น เป น เท็ จ หรื อ นํ า
พยานหลั กฐานเท็ จมา แสดงเพื่อหลี กเลี่ย งหรื อพยายามหลี กเลี่ย งการเสี ยภาษีบํ ารุ งท องที่ ต องระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 6 ป หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใ ดจงใจไม มาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํา นวนเนื้อที่ ดิน ตองระวางโทษจําคุก ไม เกิน 1
เดือน หรือปรับ ไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูใ ดขัด ขวางเจา พนักงานซึ่ งปฏิบัติ การสํา รวจเนื้อที่ ดิน หรือ ปฏิ บัติห นา ที่เพื่อ การเร งรัด ภาษี
บํารุงทองที่คา งชําระหรือขัดขวางเจาพนั กงานประเมินในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุก ไม
เกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. ผูใดฝาฝนของคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ
หรือสั่งให ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ หรือไมมาใหถอยคํา
หรือไมสงเอกสารอัน ควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียกตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดื อ นหรื อ ปรั บ
ไม เ กิ น 1,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
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ภาษีปาย
การจัดเก็บภาษีปาย
1. ปายที่ตองเสียภาษี
1.1 ปายที่ตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบ

การคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมาย ที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ
1.2 ไมเปนปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปาย
2. ปายที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีปาย ไดแก
2.1 ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
2.2 ปายที่แสดงไวที่สินคา หรือที่สิ่งหอทุมหรือบรรจุสินคา
2.3 ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว
2.4 ปายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว
2.5 ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายใน
อาคารซึ่งเปนที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได และแตละปายมีพื้นที่ไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) กําหนดวาตองเปนปายที่มีพื้นที่ไมเกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2542) แตไมรวมถึง ปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
2.6 ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น ตามกฎหมาย
วา ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
2.7 ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ
2.8ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร
เพื่อ การเกษตรและสหกรณและบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2.9 ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่แสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
2.10 ปายของผูประกอบการเกษตร ซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
2.11 ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ
2.12 ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ
2.13 ปายที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษี ปาย พ.ศ. 2510 กําหนดปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปายคือ
(1) ปายที่แสดงหรือติดตั้งไวที่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนน หรือ
รถแทรกเตอร
(2) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวลอเลื่อน
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ตารางเซนติเมตร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ไดแก
3.1 เจาของปาย
3.2 ในกรณีที่ไมมีผูอื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหา
ตัวเจาของปายนั้นไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปาย
นั้นไดใหถือ วาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสีย ภาษี
ปายตามลําดับ
4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย
4.1 เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีปายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.) ภายใน
เดือน มีนาคมของทุกป
4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทน
ปายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหเจาของปายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปาย ภายใน 15 วัน นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี
5. หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษีปาย
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผูมีหนาที่เสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบ
แสดงรายการ เพื่อเสียภาษี (ภป.1) เทาที่จําเปนเพียงเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเทานั้น
5.1 กรณีปายที่ติดตั้งใหม ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ติดตั้งใหม ไดแก
1) บัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) ทะเบียนภาษีมลคาเพิ่ม
4) หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท
5 ) ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย
5.2 กรณีปายรายเกา ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปายไวแลว
ควรนํา ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายครั้งกอนมาแสดงดวย
6. ขั้นตอนการชําระภาษี
6.1 ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) พรอมดวยหลักฐาน
6.2 พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปน 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีที่ผูเสียภาษีปายประสงคจะชําระภาษีปายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย
ถาพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและประเมินภาษีปายไดทันทีใหแจงผูเสียภาษีปายวาจะตองเสียภาษีเปน
จํานวนเทาใด
2) กรณีผูเสียภาษีปายไมพรอมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย พนักงาน
เจาหนาที่จะมีหนังสือแจงการประเมิน (ภป.3) แจงจํานวนเงินภาษีที่จะตองชําระแกผูเสียภาษี

-206.3 ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินมิฉะนั้น
จะตองเสียเงินเพิ่ม
6.4 การชําระภาษีปาย
- เจาของปายมีหนาที่ชําระภาษีปายเปนรายป ยกเวนปายที่แสดงปแรก
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
(2) สถานที่ชําระภาษี
- สถานที่ที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว
- หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
(3) การชําระภาษีวิธีอื่น
- ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจายสวนทองถิ่น
- สงโดยไปรษณียลงทะเบียน
- สงไปยังสถานที่ตาม (2)
(4) การผอนชําระหนี้
1. ภาษีปาย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผอนชําระเปน 3 งวดเทา ๆ กัน
3. แจงความจํานงเปนหนังสือกอนครบกําหนดเวลาชําระหนี้
- ปายติดตั้งปแรก
- คิดภาษีปายเปนรายงวด -งวดละ 3 เดือน
- เริ่มเสียตั้งแตงวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดทายของป งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 %
งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 % งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 % งวด 4 ตุลาคม - ธัน วาคม =
25 %
6.5 ฐานภาษีและอัตราภาษีปาย
ฐานภาษีและอัตรา คือเนื้อที่ของปายและประเภทของปายรวมกัน ถาเปนปายที่มีขอบเขตกําหนด
ได การคํานวณพื้นที่ปายใหเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนยาวที่สุดเปนขอบเขตของปาย ถาเปนปายที่ไมมี
ขอบเขตกําหนดได ใหถือเอา ตัวอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนด
สวนกวางที่สุดและยาวที่สุด แลวคํานวณเปนตารางเซนติเมตร ถาเกินครึ่ง ใหนับเปน 500 ตาราง
เซนติเมตร ถาต่ํากวาปดทิ้ง ประกอบกับประเภทของปาย คํานวณเปนคาภาษี.ปายที่ตองชําระ โดยกําหนด
อัตราภาษีปายดังนี้
(1) ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร
(2) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นใหคิด
อัตรา 20 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร
(3) ปายดังตอไปนี้ ใหคิดอัตรา 40 บาท ตอ หารอยตารางเซนติเมตร
(ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม
(ข) ปายทีมีอักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ

-21(4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายที่ไดเสียภาษีแลว
อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหคิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะ
จํานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(5) ปายทุกประเภทเมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลว ถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200 บาท
ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท
7. เงินเพิ่ม
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
7.1 ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษี
ปายเวนแตกรณีที่เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึง
การละเวนนั้น ให เสียเงินเพิ่มรอยละหาของคาภาษีปาย
7.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีปายลด
นอยลงใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไข
แบบแสดงรายการภาษีปาย ใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน
7.3 ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย
เศษของเดือนให นับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคํานวณเปนเงินเพิ่มตามขอ
นี้ดวย
8. บทกําหนดโทษ
8.1 ผู ใ ดแจ ง ข อ ความอั น เป น เท็ จ ให ถ อ ยคํ า เท็ จ ตอบคํ า ถามด ว ยถ อ ยคํ า อั น เป น เท็ จ หรื อ นํ า
พยานหลักฐานเท็จมา แสดงเพื่อหลีกเลี่ ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 1 ปหรือปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
8.2 ผู ใ ดจงใจไม ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ป า ยต อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต 5,000 บาท 50,000 บาท
8.3 ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการตอง ระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
8.4 ผู ใ ดขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเจ า หน า ที่ หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งาน
เจาหนาที่ซึ่ง สั่งให มาให ถอยคําหรือใหลงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอัน
สมควร ตองระวางโทษจําคุกไม เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
9. การอุทธรณการประเมิน
เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการ
ประเมิน ตอ ผู บริ หารทอ งถิ่ น หรื อผูไ ดรั บมอบหมาย โดยต องยื่น อุท ธรณ ภายใน 30 วั น ตั้ งแตนั บแตวั นที่
ไดรับแจงการประเมินผู อุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวัน
รับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ

ระเบียบวาระที่ 4
เจาหนาที่เทศบาล

นาย.................
เจาหนาที่เทศบาล

เรื่องอื่นๆ
ไดกลาวชี้แจงเรื่องกําหนดการชําระภาษี ของเทศบาลตําบลบอแกว แจงใหผู
ครอบครองหรือเปนเจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชําระภายในเดือน กุมภาพันธ
ภาษีปาย ชําระภายในเดือน มีนาคม
ภาษีบํารุงทองที่ชําระ ภายในเมษายน และเทศบาลตําบลบอแกวไดออกหนวย
ใหบริการประชาชนในสวนของการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่มาพรอมกับการจัดเวที
ประชาคมครั้งนี้ ดวย
ถาจะใหเทศบาลออกหนวยใหบริการจัดเก็บภาษีทุกประเภทเลยไดหรือไม
จะนําขอเสนอที่ไดกลับไปนําเรียนทานผูบริหารเพื่อหาแนวทางในการออกหนวย
บริการประชาชนตอไป

