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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจําปงบประมาณ 2559 
กองคลงั  (งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได ) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  มีนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดใหท่ัวถึง  และ
เปนธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมาเปนแนวทางในการจัดเก็บ
ภาษี โดยมิใหเกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในตําบลหนองปลาหมอ 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายสูงสุด  องคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาหมอ  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  มีการ ประชาสัมพันธ,การอบรมใหความรู และออกใหบริการ
รับยื่นแบบเพ่ือแสดงรายการทรัพยสินเพ่ือเสียภาษีกับประชาชนภายในตําบล  ซ่ึงจะชวยใหลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
จึงจําเปนตองจัดทําแผนการจัดเก็บรายไดประจําป 2559  ข้ึนมา 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  บรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรมแกประชาชน 
 2.2 เพ่ือใหองคกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาตําบลไดมากข้ึน 
 2.3 เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการเสียภาษีใหกับองคการบริหารสวนตําบล 
 2.4 เพ่ือใหการปฏิบัติการจัดเก็บรายไดสอดคลองกับแนวทางการบริหารบานเมืองท่ีดี 
 
3. เปาหมาย   
 3.1 การจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 1-3  จากปงบประมาณ 2558 
 3.2 ประชาชนใหความรวมมือในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.3 การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม 
 
4. วิธีการดําเนินการ 

4.1 ข้ันเตรียมการ 
  - สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ ใหครบถวน  จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และออกหนังสือแจง
เวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา เพ่ือจะไดมายื่นแบบพิมพภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎระเบียบ  โดยตรวจสอบ
และคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี ตาม ผ.ท.4  

4.2 ข้ันดําเนินการ 
- จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา 
- แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจงใหผูท่ีอยูในขายตองเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 

  - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดทราบและเขาใจ 
- อบรมใหความรูเรื่องภาษีใหกับประชาชน 

  - ออกใหบริการรับการยื่นแบบ  และชําระภาษีนอกสถานท่ี 
  

/... 4.3 หลัง 
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4.3 หลังดําเนินการแลวเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 
6. ผูรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได 
 กองคลัง  (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ) องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอโนนศิลา  จังหวัด
ขอนแกน 
 
7. งบประมาณ 
 ใชจายจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  งบประมาณรายจายประจําป 2559 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 ภาษีจากการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอเพ่ิมข้ึนรอยละ 1-3 ของ
ปงบประมาณ 2558 
 8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และใหความรวมมือในการเสียภาษี 
 8.3 การปฏิบัติงานสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารบานเมืองท่ีดี 

 
1.  ภาษีบํารุงทองที ่(กําหนดระยะเวลายื่นแบบ  และชําระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ.2559) 
  หมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจาของท่ีดิน ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน
การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยเจาของท่ีดินท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
ใหไปยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (แบบ ภบท.5) ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ   ภายในเดือนมกราคมป
แรก ท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน และทุกๆ 4 ป จะมีการยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน และประเมินใหม และชําระภาษี
ภายในเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกป 
  กรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหม หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนท่ีดินจะตองยื่นแบบแสดงรายการ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
  

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
  ผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีในปนั้นและตลอดไป
จนกวาจะเปลี่ยนแปลงเจาของท่ีดิน 
  

กําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
  ใหเจาของท่ีดินซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) ณ ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ภายในเดือนมกราคม ของปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
  แบบแสดงรายการท่ีไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา  4 ปนั้น  
  

/... หลักฐาน 
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หลักฐานท่ีตองนําไปแสดงเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
  1.  บัตรประจําตัวประชาชน 
  2.  ใบเสร็จรับเงินปท่ีผานมา (ในกรณีท่ีไดชําระภาษีบํารุงทองท่ีมาแลว) 
  3.   สําเนาทะเบียนบาน 
  4.   หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนเจาของท่ีดิน ตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน โฉนด,น.ส.3.,ส.ป.ก. ฯ 
  5.   หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท 
  6.   หนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีใหผูอ่ืนมาทําการแทน 
  กรณีท่ีเปนการเสียภาษีในปท่ีไมใชปท่ียื่นแบบ ภบท.5 ทอนท่ีมอบใหเจาของท่ีดินหรือใบเสร็จรับเงิน
คาภาษีปสุดทายใหนํามาดวย 
  

ข้ันตอนการชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
1. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีผูท่ีเปนเจาของท่ีดินตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการตี 

ราคาปานกลางท่ีดิน 

- ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานท่ี 
ตองใชตอเจาหนาท่ีพนักงานประเมิน  ภายในเดือนมกราคมของปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

- เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.9  
หรือ ภบท.10) ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

- ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณีท่ี 
ไดรับใบแจงใบประเมินหลัง เดือนมีนาคม   ตองชําระภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

2. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน   กรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิม 
เปลี่ยนแปลงไป 

- เจาของท่ีดินท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินหรือเปนผูไดรับโอนท่ีดินข้ึนใหมตองยื่น 
แบบแสดงรายการท่ีดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนท่ีดินตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแต
วันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใหแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณี 

- เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
- เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบถึงจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีในปตอไป 

จํานวนเทาใด 
3. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอน 

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
- เจาของท่ีดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใชตอเจาพนักงานประเมิน 

ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 

- เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให 
- เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

- การขอชําระภาษีบํารุงทองท่ีในปถัดไปจากปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินใหผูรับ 
ประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
  
 

/…เงินเพ่ิม 
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เงินเพ่ิม   เจาของท่ีดินผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีตองเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10  ของคาภาษีบํารุงทองท่ี 

เวนแตกรณีเจาของท่ีดินไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกอนท่ีเจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ให
เสียเงินเพ่ิมรอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองท่ี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีลด 
นอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีท่ีเจาของท่ีดินไดมาขอแกไข
แบบแสดงรายการท่ีดินใหถูกตองกอนท่ีเจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 

3. ชี้เขตแจงจํานวนท่ีดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษี 
บํารุงทองท่ีลดนอยลงใหเสียภาษีเงินเพ่ิมอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

4. ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 24 ตอป  หรือ รอยละ 2   
ตอเดือน ของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงินเพ่ิมเติมตาม ขอ 1 – 
ขอ 4 มารวมคํานวณดวย 

 
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนํา 

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 
เดือน หรือ ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อท่ีดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 
เดือน  หรือ ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

3. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซ่ึงสั่งใหมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  
หรือสั่งใหปฏิบัติการเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระหรือไมมาใหถอยคํา หรือไมสง
เอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 1,000 บาท  
หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 
   

การอุทธรณ 
   ถาเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางท่ีดิน หรือไมไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี
แลว เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยอุทธรณผานเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวันท่ีไดรับแจงประเมินแลวแตกรณี 
  การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองท่ี เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดให
ขอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล 
  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง
วินิจฉัยอุทธรณ 
  

การขอคืนภาษีบํารุงทองท่ี 
  ผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวาท่ีควรจะตองเสียผูนั้นมีสิทธิขอรับคืน
ภายใน 1 ป ไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
 

/...2. ภาษีโรงเรือน 
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2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ( กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษี เดือน มกราคม – กุมภาพันธ ของทุกป) 
  หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ กับท่ีดินใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสรางนั้น  

ผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  ผูท่ีเปนเจาของทรัพยสินโรงเรือนสิ่งปลูกสราง ตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ฯลฯ ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลเสือหึงซ่ึงหาผลประโยชน  โดยใชเปนสถานประกอบการพาณิชยตางๆ ใหเชาหรือใหผูอ่ืนอยูอาศัย  
หรือแสวงหารายได  ซ่ึงอยูในขายตองชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินกับองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
  

กําหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภรด.2) ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

 
หลักฐานท่ีตองนําไปแสดง 

1. สําเนาโฉนดท่ีดิน /น.ส.3 / น.ส.3.ก /สปก. หรือเอกสารสิทธิ์อ่ืนๆ 
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาท่ีเสียภาษี 

3. สําเนาทะเบียนบาน 

4. ทะเบียนการคา, ทะเบียนพาณิชย, ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

5. ใบเสร็จรับเงินของปท่ีลวงมาแลว 

6. หนังสือมอบอํานาจกรณีใหผูอ่ืนทําการแทน 
7. แผนท่ีตั้งของโรงเรือนและท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสรางท่ีเสียภาษี 

 
ข้ันตอนการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(ภรด.2) พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

2. พนักงานเจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบความสมบูรณแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(ภรด.2) 

3. เจาหนาท่ีประเมิน ประเมินคารายปและคาภาษีท่ีตองเสีย 

4. พนักงานเก็บภาษีแจงการประเมิน (ภรด.8) ใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีทราบวาจะตองเสียภาษีเปน
จํานวนเงินเทาใด 

5. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเม่ือไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีไปชําระภายใน 30 วัน นับ
ถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นตองเสียเงินเพ่ิม 

 
อัตราคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป 

2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป  
 

 .../ เงินเพ่ิมภาษี 
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 เงินเพ่ิมภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เม่ือไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีตองไปชําระ
ภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากท่ีไดรับแจงประเมินมิฉะนั้นตองเสียเงินเพ่ิม 

1. ชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนดใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 2.5 ของคาภาษีคาง 
2. ชําระไมเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 5 ของคาภาษีคาง 
3. ชําระไมเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 7. 5 ของคาภาษีคาง 
4. ชําระไมเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10 ของคาภาษีคาง 

  
 การชําระคาปรับ 
ผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีตอเจาหนาท่ีภายในกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท 
  
 บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพ่ือแจงรายการทรัพยสินตามความเปนจริงตามความรู
เห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาวพรอมท้ังลงวันท่ี เดือน ป และลายมือชื่อของตน
กํากับไว เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

2. ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาท่ี ไมแจงรายการเพ่ิมเติมรายละเอียด ไม
นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีซักถาม หรือไมตอบคําถามเม่ือพนักงานเจาหนาท่ี
ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

3. ผูใดยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดง  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามท่ีควรหรือโดย
ความเปนเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดท้ังสิ้นท่ีหลีกเลี่ยงการคํานวณคาราย
ปแหงทรัพยสินของตนตามท่ีควรก็ดี ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
  
 การอุทธรณภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  เม่ือผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว  ไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาท่ีโดยเห็นวาคา
ภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิอุทธรณตอ คณะผูบริหารทองถ่ินตามแบบท่ีกําหนด (ภรด.9) ภายใน 15 
วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน  และเม่ือไดรับแจงผลชี้ขาดแลวยังไมเปนท่ีพอใจก็มีสิทธิฟองรองตอศาลไดภายใน 
30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด 
 
3.  ภาษีปาย  (กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษีปาย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกป) 
 หมายถึง  ปายท่ีแสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา 
รายได  หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดไมวาจะแสดง หรือ โฆษณาไวท่ีวัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ  
หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 
  
  
 

/…ผูมีหนาท่ี 
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ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย 
1. เจาของปาย 
2. ในกรณีท่ีไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของ 

ปายนั้นไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูเสียภาษีปายถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีปาย 
  
 กําหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีปาย 

1. ใหเจาของหรือครอบครองปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไดท่ีเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  ภายในเดือนมกราคม -  
มีนาคม ของทุกป 

2. ผูใดติดตั้งปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งปายใหมแทนปายเดิมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีเพ่ิมข้ึนใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายใหม
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแกไข  

3. ในกรณีท่ีมีการโอนยาย(เปลี่ยนเจาของ)  ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอเจาหนาท่ี 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันรับโอน 
  
 หลักฐานท่ีตองนําไปแสดงเพ่ือเสียภาษีปาย 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. ทะเบียนการคา,ทะเบียนพาณิชย 
3. ใบเสร็จรับเงินปท่ีผานมา  (ในกรณีท่ีไดชําระภาษีปายมาแลว) 
4. สําเนาทะเบียนบาน 
5. ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
6. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท 
7. ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย 

 ข้ันตอนการชําระภาษีปาย 
1. ผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย(ภป.1)พรอมหลักฐาน 
2. ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันไดแจงการประเมินมิฉะนั้นตอง 

เสียเงินเพ่ิม 
  
 อัตราภาษีปาย 

1. ปายอักษรไทยลวน  ใหคิดอัตรา 3 บาท : 500  ตารางเซนติเมตร 
2. ปายอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืน ใหคิดอัตรา 20  

บาท : 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ปายตอไปนี้ใหคิดอัตรา 40 บาท: 500 ตารางเซนติเมตร 

- ปายท่ีไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม 

- ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 
 

/… 4. ปายตาม 
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4. ปายตาม 1,2,3 เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของปายแลวถามีอัตราท่ีตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200 บาท  
ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท 

5. กรณีปายท่ีติดตั้งปแรก คิดภาษีเปนรายงวด งวดละ 3 เดือน 
 - งวดท่ี 1 เริ่มตั้งแตเดือน   มกราคม -  มีนาคม คิดภาษี    100% 
 - งวดท่ี 1 เริ่มตั้งแตเดือน   เมษายน -    มิถุนายน  คิดภาษี   75% 
 - งวดท่ี 1 เริ่มตั้งแตเดือน   กรกฎาคม - กันยายน  คิดภาษี    50% 
 - งวดท่ี 1 เริ่มตั้งแตเดือน    ตุลาคม - ธันวาคม  คิดภาษี      25% 

  
 เงินเพ่ิม ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 

1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนดใหเสียเงินเพ่ิม รอยละสิบของคาภาษี 
ปายเวนแตกรณีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะไดแจงใหทราบถึงการละเวน
นั้น ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละหาของคาภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองตองทําจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปายลดนอยลง 
ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของคาภาษีปายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการ
ภาษีปายใหถูกตองกอนเจาพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน 
  3.     ไมชําระภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปายเศษ
ของเดือนนับเปนหนึ่งเดือนท้ังนี้ไมใหนําเงินเพ่ิมตามขอ 1 และ ขอ 2 มาคํานวณเปนเงินเพ่ิมตามขอนี้ดวย 
  
 บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีปาย 

1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนํา 
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ 
ปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000  
บาท 

3. ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ท่ีเปดเผยในสถานท่ี 
ประกอบกิจการ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

4. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน 
เจาหนาท่ีซ่ึงสั่งใหมาใหถอยคําหรือใหสวนบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควรตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 
  
 การอุทธรณการประเมินภาษีปาย 
  เม่ือผูเสียภาษีไดแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณการ
ประเมินตอผูบริหารทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ินตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
 
 การขอคืนเงินภาษีปาย 
  ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาท่ีควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได
โดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีเสียภาษีปาย 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.../ แผนการจัด
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แผนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ประจําป 2559 
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

เดือน/พ.ศ. ภาษีบํารุงทองท่ี (กรณีตีราคาปานกลางท่ีดินใหม ประจําป 2557-2560) เปาหมาย 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 
2558 
 
 
ธันวาคม 
2558 
 
 
 
 
มกราคม  - 
เมษายน2559 
 
 
 
 
 
มกราคม -  
พฤษภาคม 
2559 
 

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ และประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
- ใหมีการกําหนดราคาปานกลางท่ีดินท่ีเปนปจจุบัน  โดยคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางท่ีดิน 
- ติดประกาศราคาปานกลางท่ีดิน ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานจาก
คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางท่ีดิน 
 
- จัดทําประมาณการรายรับจากการประเมินท่ีคาดวาจะไดรับจากผูท่ีอยูในขายเสียภาษี 
- แตงตั้งเจาพนักงานประเมินภาษีบํารุงทองท่ีและเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจจํานวนเนื้อท่ีดิน ลักษณะการทําประโยชน 
- ประกาศแจงเจาของท่ีดินเพ่ือมายื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.๕) และประชาสัมพันธการเสียภาษี 
- ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 
 
- รับแบบแสดงรายการท่ีดิน  และตรวจสอบความถูกตอง (ภ.บ.ท.๕) 
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและลงทะเบยีนรับแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอตอเจาพนักงานประเมิน 
- ประเมินภาษีบํารุงทองท่ี 
- ติดประกาศการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.๑๐)  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการผูใหญบาน/กํานัน            
กรณีเจาของท่ีดินอยูนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลใหทําหนังสือแจงใหเจาของท่ีดินทราบ 
- รับชําระภาษี (ภายในเวลาท่ีกําหนด) 
 
- ในกรณีเจาของท่ีดินไมพอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับจากวนัติดประกาศ 
- รับเรื่องอุทธรณ/แจงผลการอุทธรณ (กรณีอุทธรณ) 
- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี  ครั้งท่ี 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รายไดเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 1-3 
% 



มิถุนายน 
2559 
 
กรกฎาคม 
2559 
 
สิงหาคม 
2559 
 
กันยายน 
2559 

- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี  ครั้งท่ี 2 
 
 
- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี  ครั้งท่ี 3 
 
 
- ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ 
 
 
- รายงานปดงบประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../ แผนการ

12 
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แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจําป 2559 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เปาหมาย 

 ต.ค. 2558 
 
พ.ย. 2558 
 
ธ.ค. 2558 
 
 
ม.ค. - ก.พ.
2559 
 
 
ม.ค. - มี.ค. 
2559 
 
เม.ย.2559 
 
พ.ค.2559 
 
มิ.ย.2559 
 
 
ก.ค.2559 
 
ก.ย.2559 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
 
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
 
- ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดทําหนังสือแจงใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา 
 
- รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือ
แจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) รับชําระภาษี 
 
 
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
 
 
- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 1 
 
- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 2 
 
- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 3 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี 
 
- ตรวจสอบผูเสียภาษีท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ  
 
- รายงานปดงบประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
รายไดเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 1-3 % 

.../ แผนการจัด
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แผนการจัดเก็บภาษีปาย ประจําป 2559 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
เดือน/พ.ศ. ภาษีปาย เปาหมาย 

 ต.ค. - พ.ย.
2558 
 
 
ธ.ค.2558 
 
 
ม.ค. - มี.ค. 
2559 
 
 
เม.ย.2559 
 
พ.ค.2559 
 
มิ.ย.2559 
 
ก.ค.2559 
 
ส.ค.2559 
 
ก.ย.2559 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
 
 
- ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดทําหนังสือแจงใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา 
 
- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจงการประเมินภาษี ภ.ป.3 
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
 
 
- มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 1 (รับชําระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
 
- มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 2 (รับชําระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
 
- มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 3 (รับชําระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี 
 
- ตรวจสอบบัญชีผูชําระภาษี 
 
- รายงานปดงบประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
รายไดเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 1-3 % 

/...แผนปฎบิัต ิ
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ประจําป 2559 
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา   จังหวัดขอนแกน 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.
ย. 

1 คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ(ลูกหนี้ตามเกณฑ
คางรับ) สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 

            

2 ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี              

3 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา              

4 รับยื่นแบบและชําระคาภาษี (ชําระภายเวลาท่ีกําหนด)           

5 สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน              

6 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา(มีเงินเพ่ิม)          

7 มีหนังสือแจงไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี (3 ครั้ง)            

8 ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ              

9 รายงานปดงบประจําป              

 
 
 

 
 
 

.../ แผนปฏิบัติ 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจําป 2559 
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา   จังหวัดขอนแกน 

ลํา
ดับ 

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมาย
เหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สํารวจและคัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ              
2 สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ              
3 ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี             

4 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา              

5 รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกตอง             

6 ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชาํระภาษี            

7 รับชําระคาภาษี (ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน)            

8 ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (3 ครั้ง)            

9 สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน             

10 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม)         

11 ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี            

12 ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ              

13 รายงานปดงบประจําป              

 
 
 

.../ แผนปฏิบัติ
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย ประจําป 2559 
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา   จังหวัดขอนแกน 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหต ุต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 สํารวจและคัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ              
2 สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ             
3 ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี             

4 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนาเพ่ือยื่นแบบ ภ.ป.1              

5 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกตอง             

6 ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชําระภาษี             

7 รับชําระคาภาษี (ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน)           

8 ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (3 ครั้ง)            

9 ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี           

10 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม)          

11 สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน              

12 รายงานปดงบ              

 
 
 

.../ แผนปฏิบัติ 
 
 
 



 
 

-18- 
แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคล่ือนท่ี ประจําป 2559 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
 

 
.../  แผนปฏิบัต ิ

 
 

ลําดับท่ี เดือน วัน เวลา และสถานท่ีการใหบริการจัดเก็บรายได 

1. ตุลาคม  เตรียมสํารวจผูคางชําระและติดตามเรงรัดลูกหนี้ภาษีประเภทตาง ๆ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพ่ือไวทํา
การจัดเก็บในป 2558   2. พฤศจิกายน  

3. ธันวาคม ประชาสัมพันธท่ี อบต.หนองปลาหมอ  และประชาสัมพันธนอกสถานท่ี 
4. มกราคม รับชําระท่ี อบต.หนองปลาหมอ  และออกบริการนอกสถานท่ี 
5. กุมภาพันธ รับชําระท่ี อบต.หนองปลาหมอ  และออกบริการนอกสถานท่ี 
6. มีนาคม รับชําระท่ี อบต.หนองปลาหมอ  และออกบริการนอกสถานท่ี 
7. เมษายน รับชําระท่ี อบต.หนองปลาหมอ  และออกบริการนอกสถานท่ี 
8. พฤษภาคม 

รับชําระภาษีท่ี อบต.หนองปลาหมอ    และออกบริการนอกสถานท่ี 
9. มิถุนายน 

10. กรกฎาคม 
11. สิงหาคม 
12. กันยายน 
13 ตุลาคม   เตรียมสํารวจผูคางชําระและติดตามเรงรัดลูกหนี้ภาษีประเภทตาง ๆ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพ่ือไวทํา

การจัดเก็บในป 2560   15 พฤศจิกายน 
15 ธันวาคม 
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แผนปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน 
ประจําป 2559 

……………………………….. 
  

เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได/เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดานจัดเก็บรายได 
  1. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
  2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณตอไป 
  3. ออกหนังสือแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 
  4. รับยื่นแบบ 
  5. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารขางตน 

6. รับชําระภาษี/สงเงินรายไดประจําวัน 
7. ประชาสัมพันธเรื่องการจัดเก็บภาษี 

  
หัวหนาสวนการคลัง 

  1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตาแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 
  2. แจงผลการประเมิน 
  3. ออกตรวจสอบและติดตามผูคางชําระภาษี 
  4. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี 

5. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  1. ประชาสัมพันธเรื่องการจัดเก็บภาษี 
  2. ตรวจสอบความถูกตองของคาภาษี 
  3. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
  4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยืน่แบบแสดงรายการภายในกําหนด 
  5. ออกหนังสือเตือนผูไมมาชําระภาษีตามกําหนด 
  6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีงานของการจัดเก็บรายได 

7. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินตอผูไมมายื่นแบบภายใน
กําหนด 

  8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 
  

 
 
 
 

.../ คณะผูบริหาร 
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