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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะล ุ
อําเภอสวี    จังหวัดชุมพร 



คํานํา 
 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  เป็นหน่วยงานท้องถ่ินท่ีซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินการ
จัดเก็บรายได้ท่ีต้องจัดเก็บเอง  ซ่ึงประกอบด้วย   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องท่ี  ซ่ึงการ
จัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้ จะต้องครอบคลุมถึงข้ันตอน กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจัดเก็บ
รายได้ 

ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ทันตาม
กําหนดระยะเวลาและจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  จึงได้กําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ข้ึน เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   
หลักการและเหตุผล,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย,วิธีดําเนินการ,ระยะเวลาดําเนินการ ฯลฯ  ๑ - ๒ 

 
ตอนท่ี ๑ 

ภาษีบํารุงท้องท่ี          ๓ - ๕ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน         ๕ – ๗ 
ภาษีป้าย          ๗ - ๙ 

 
ตอนท่ี ๒ 

แผนการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี        ๑๐ - ๑๑ 
แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       ๑๒ 
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย         ๑๓ 

 
ตอนท่ี ๓ 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี       ๑๔ 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      ๑๕ 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย        ๑๖ 
แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนท่ี       ๑๗ 
แผนปฏิบัติตามหน้าท่ีรับผิดชอบ        ๑๘ - ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑ - 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   

กองคลงั  
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ท่ัวถึง  และ
เป็นธรรม  โดยคํานึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  มาเป็นแนวทางใน
การจัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในตําบลเขาทะลุ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
สูงสุด  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบ
เพ่ือแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษีกับประชาชนภายในตําบล  ซ่ึงจะช่วยให้ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  จึง
จําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ข้ึนมา 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีรายได้เพ่ิมข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถนํางบประมาณ
มาพัฒนาตําบลได้มากข้ึน 
 ๒.๓ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ 
 ๒.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓-๕  ของปีงบประมาณ 
๒๕๕9 
 ๓.๒ ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลมากข้ึน 
 ๓.๓ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน 
๔. วิธีการดําเนินการ 

๔.๑ ข้ันเตรียมการ 
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และออกหนังสือแจ้ง
เวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในกําหนดเวลา   
๔.๒ ข้ันดําเนินการ 

- จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
  - แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

/ แจ้งให้... 



- ๒ - 
  - แจ้งให้ผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี มาชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 
  - จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  - ออกให้บริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี 

๔.๓ หลังดําเนินการแล้วเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕9 - ๓๐ กันยายน ๒๕60 
๖. ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้   
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
๗. งบประมาณ 
 จํานวน  - บาท 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓-๕ ของ
ปีงบประมาณ  ๒๕๕9 
 ๘.๒ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
 ๘.๓ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 ๑.  ภาษีบํารุงท้องท่ี  (กําหนดระยะเวลาชําระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี) 

หมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจ้าของท่ีดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน  
การยื่นแบบแสดงรายการ เพ่ือเสียภาษีบํารุงท้องท่ีโดยเจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ   
  กรณีเป็นเจ้าของท่ีดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนท่ีดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 
  ผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี ๑ มกราคมของปีใด มีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ีในปีนั้นและ
ตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนเจ้าของ 
 กําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 
  ให้เจ้าของท่ีดินซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ี ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.๕) ท่อนท่ี
มอบให้เจ้าของท่ีดิน เพ่ือเสียภาษีบํารุงท้องท่ี ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ภายในเดือน
มกราคม - เมษายนของทุกปี 
 หลักฐานท่ีต้องนําไปแสดงเพ่ือชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 
  ๑. บัตรประจําตัวประชาชน 

 
 
 

/ ๒. ใบเสร็จ... 



- ๓ - 
  ๒. ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผ่านมา (ในกรณีท่ีได้ชําระภาษีบํารุงท้องท่ีมาแล้ว) 
  ๓. สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๔. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเป็นของท่ีดิน เช่น โฉนด , น.ส.๓ , ส.ป.ก. 
  ๕. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 
  ๖. หนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีให้ผู้อ่ืนมาทําการแทน 
  กรณีท่ีเป็นการเสียภาษีในปีท่ีไม่ใช่ปีท่ียื่น แบบ ภ.บ.ท. ๕ ท่อนท่ีมอบให้เจ้าของท่ีดินหรือ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปีสุดท้ายมาด้วย 
 ข้ันตอนการชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 
  ๑. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหม่หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 
  - เจ้าของท่ีดินท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนท่ีดินข้ึนใหม่  ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินหรือยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงจํานวนท่ีดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ภายในกําหนด 
๓๐ วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภ.บ.ท.๕  
  ๒. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน  กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อน
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  - เจ้าของท่ีดินยื่นคําร้องตามแบบ ภ.บ.ท.๘  พร้อมด้วยหลักฐานท่ีต้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมิน  ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
  - การขอชําระภาษีบํารุงท้องท่ีในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน  ให้
ผู้รับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 เงินเพ่ิม   เจ้าของท่ีดินผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ีต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
  ๓. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในกําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีบํารุง
ท้องท่ี  เว้นแต่กรณีเจ้าของท่ีดินได้ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึง
การละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๕ ของค่าภาษีบํารุงท้องท่ี 

๔. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกต้อง  ทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีลด 
น้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีบํารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของท่ีดินได้มาขอ
แก้ไขแบบแสดงรายการท่ีดินให้ถูกต้องก่อนท่ีเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 
  ๕. ชี้เขตแจ้งจํานวนท่ีดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสีย
ภาษีบํารุงท้องท่ีลดน้อยลง  ให้เสียภาษีเงินเพ่ิมอีก ๑ เท่า ของภาษีบํารุงท้องท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

๖. ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ  ๒๔ ต่อปีของจํานวน 
เงินท่ีต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นําเงินเพ่ิมเติมตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๔ มา
รวมคํานวณด้วย 
 

 
 

/ บทกําหนด... 



- ๔ - 
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ี 

๑. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ  ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ  หรือนํา 
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท้องท่ี ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๒. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อท่ีดิน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  
๑ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ๓. ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานซ่ึงสั่งให้มาให้ถ้อยคําหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ
หรือสั่งให้ปฏิบัติการเท่าท่ีจําเป็น  เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องท่ีค้างชําระหรือไม่มาให้ถ้อยคํา
หรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 การอุทธรณ์ 
   ถ้าเจ้าของท่ีดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางท่ีดิน หรือได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุง
ท้องท่ีแล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยอุทธรณ์ผ่านเจ้า
พนักงานประเมินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวันท่ีได้รับแจ้งประเมิน
แล้วแต่กรณี 
  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบํารุงท้องท่ี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ขอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาของศาล 
  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 การขอคืนภาษีบํารุงท้องท่ี 
  ผู้เสียภาษีบํารุงท้องท่ีโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสียหรือเสียเกินกว่าท่ีควรจะต้องเสีย  ผู้นั้นมีสิทธิ
ขอรับคืนภายใน ๑ ปี ได้โดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 
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๒.  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษีเดือนมกราคม –  
กุมภาพันธ์ ของทุกปี)  หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ กับท่ีดินใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
 
 
 
 
 

/ ผู้มีหน้าท่ี... 



- ๕ - 
 ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  ผู้ท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ซ่ึงหาผลประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่าหรือให้ผู้อ่ืนอยู่
อาศัยในข่าย  ต้องชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินกับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 กําหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.๒) ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

หลักฐานท่ีต้องนําไปแสดง 
๑. สําเนาโฉนดท่ีดิน /น.ส.๓ / น.ส.๓.ก /ส.ป.ก. หรือเอกสารสิทธิ์อ่ืนๆ 
๒. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี 
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๔. ทะเบียนการค้า , ทะเบียนพาณิชย์ , ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
๕. ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีล่วงมาแล้ว 
๖. หนังสือมอบอํานาจกรณีให้ผู้อ่ืนทําการแทน 
๗. แผนท่ีตั้งของโรงเรือนและท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเสียภาษี 

ข้ันตอนการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  ๑. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน (ภ.ร.ด.๒) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี 
  ๒. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะทําการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน (ภ.ร.ด.๒) 

  ๓. เจ้าหน้าท่ีประเมิน ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีท่ีต้องเสีย 
  ๔. พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีทราบว่าจะต้องเสีย
ภาษีเป็นจํานวนเงินเท่าใด 
  ๕. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเม่ือได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนําเงินค่าภาษีไปชําระภายใน ๓๐ 
วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพ่ิม 

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
๑. ผู้รับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
๒. อัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี  

 เงินเพ่ิมภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เม่ือได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนําเงินค่าภาษี   

 
 
 

/ ไปชําระ.. 



- ๖ - 
ไปชําระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากท่ีได้รับแจ้งประเมิน  มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพ่ิม 

๑. ชําระไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันพ้นกําหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีค้าง 
๒. ชําระเกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๕ ของค่าภาษีค้าง 
๓. ชําระเกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๗. ๕ ของค่าภาษีค้าง 
๔. ชําระเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีค้าง 

 การชําระค่าปรับ 
 ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีต่อเจ้าหน้าท่ีภายในกําหนดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน๒๐๐ 
บาท 
 บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  ๑. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริงตาม
ความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมท้ังลงวันท่ี เดือน ปี และ
ลายมือชื่อของตนกํากับไว้ เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองร้อยบาท 
  ๒. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ไม่แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม ไม่
นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคําถามเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซักถาม หรือไม่ตอบคําถามเม่ือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
  ๓. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด้วยคําอันเป็นเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน
ของตนตามท่ีควรหรือโดยความเป็นเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ี
หลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามท่ีควรก็ดี ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  เม่ือผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดย
เห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ คณะผู้บริหารท้องถ่ินตามแบบท่ีกําหนด 
(ภ.ร.ด.๙) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน  และเม่ือได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นท่ีพอใจก็
มีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งความให้ทราบคําชี้ขาด 
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  ๓.  ภาษีป้าย  (กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษีป้าย เดือนมกราคม - มีนาคม ของ
ทุกปี) หมายถึง ป้ายท่ีแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือ
หารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใดๆ ด้วยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

 
 
 

/ ผู้ใด... 



- ๗ - 
 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย 

๑. เจ้าของป้าย 
  ๒. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัว
เจ้าของป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย  ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้
ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดต้ังหรือแสดงอยู่เป็นผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย 
ตามลําดับ 
 กําหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีป้าย 
  ๑. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ
รายได้  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ภายในเดือนมกราคม -  
มีนาคม ของทุกปี 

๒. ผู้ใดติดต้ังป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังป้ายใหม่แทนป้ายเดิม 
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนท่ีป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึน  ให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแต่วันท่ีติดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
  ๓. ในกรณีท่ีมีการโอนย้าย (เปลี่ยนเจ้าของ)  ให้ผู้รับโอน  แจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อ
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี จังหวัดชุมพร  ภายใน ๓๐ 
วัน นับต้ังแต่วันรับโอน 
 หลักฐานท่ีต้องนําไปแสดงเพ่ือเสียภาษีป้าย 

๑. บัตรประจําตัวประชาชน 
๒. ทะเบียนการค้า , ทะเบียนพาณิชย์ 
๓. ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผ่านมา  (ในกรณีท่ีได้ชําระภาษีป้ายมาแล้ว) 
๔. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๕. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
๖. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 
๗. ใบอนุญาตติดต้ังป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําป้าย 

 ข้ันตอนการชําระภาษีป้าย 
๑. ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมหลักฐาน 

  ๒. ผู้เสียภาษีต้องมาชําระเงินค่าภาษีป้าย  ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมิน  
มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพ่ิม 
 อัตราภาษีป้าย 

๑. ป้ายอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา ๓ บาท : ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 
  ๒. ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา 
๒๐  บาท : ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

 
 

/ ๓. ป้าย... 



- ๘ - 
๓. ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา ๔๐ บาท : ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 
 - ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ 

- ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศ 
  ๔. ป้ายตาม ๑ , ๒ , ๓ เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของป้ายแล้ว  ถ้ามีอัตราท่ีต้องเสียภาษีตํ่ากว่าป้ายละ 
๒๐๐ บาท ให้เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท 

๕. กรณีป้ายท่ีติดต้ังปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ ๓ เดือน 
 - งวดท่ี  ๑  เริ่มต้ังแต่เดือน มกราคม - มีนาคม คิดภาษี ๑๐๐% 
 - งวดท่ี  ๒  เริ่มต้ังแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน  คิดภาษี  ๗๕% 
 - งวดท่ี  ๓  เริ่มต้ังแต่เดือน  กรกฎาคม - กันยายน  คิดภาษี  ๕๐% 
 - งวดท่ี  ๔  เริ่มต้ังแต่เดือน  ตุลาคม - ธันวาคม  คิดภาษี  ๒๕% 

 เงินเพ่ิม ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
  ๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกําหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่า
ภาษีป้าย  เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ทราบ
ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 
  ๒. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง  ทําให้จํานวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายลด
น้อยลง  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 
  ๓. ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกําหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไม่ให้นําเงินเพ่ิมตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ มาคํานวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 
 บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 

๑. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  ให้ถ้อยคําเท็จ  ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ   หรือนํา 
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
๑ ปี หรือ ปรับต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ๒. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง 
๕๐,๐๐๐   บาท 

๓. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้    ณ    ท่ีเปิดเผยในสถานท่ี 
ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี    หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี  ซ่ึงสั่งให้มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับป้าย  มาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอัน
สมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับต้ังแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 
 
 

/ การอุทธรณ์... 



- ๙ - 
 การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
  เม่ือผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภ.ป. ๓) แล้ว  เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ
อุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ท่ี
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถ่ินต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันรับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 การขอคืนเงินภาษีป้าย 
  ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าท่ีควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับ
เงินคืนได้โดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันท่ีเสียภาษีป้าย 
 

�������������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๐ - 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ภาษีบํารุงท้องที่) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร 
 

เดือน / พ.ศ. ภาษีบํารุงท้องที่ / ค่าธรรมเนียม เป้าหมาย 
ตุลาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๕9 
 

ธันวาคม  ๒๕๕9 
 
 

มกราคม  ถึง 
เมษายน  ๒๕60 
 

พฤษภาคม ๒๕60 
 

มิถุนายน ๒๕60 
 

กรกฎาคม ๒๕60 
 

สิงหาคม ๒๕60 
 

 
กันยายน ๒๕60 

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
 
 

- จัดทําประมาณการรายรับจากการประเมินที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษี 
- ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
 

- รับชําระภาษี (ภายในเวลาที่กําหนด) 
 
 

- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกําหนด ร้อยละ ๒ ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษี  ครั้งที่ ๑ 
 

- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกําหนด ร้อยละ ๒ ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษี  ครั้งที่ ๒ 
 

- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกําหนด ร้อยละ ๒ ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษี  ครั้งที่ ๓ 
 

- ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ 
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
 

- รายงานปิดงบประจําปี 

 
 
 
 
 
 
 

รายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๓ - ๕ % 

 



 
 

- ๑๑ - 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร 
 

เดือน / พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ค่าธรรมเนียม เป้าหมาย 
ตุลาคม  ๒๕๕9 
 

พฤศจิกายน  ๒๕๕9  
 

ธันวาคม  ๒๕๕9  
 
 

มกราคม  ถึง 
กุมภาพันธ์  ๒๕60  
 

มีนาคม  ๒๕60  
 

เมษายน  ๒๕60  
 

พฤษภาคม  ๒๕60  
 

มิถุนายน  ๒๕60  
 

กรกฎาคม  ๒๕60  
 

สิงหาคม  ๒๕60  
 
 
 
 
 

กันยายน ๒๕60 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)  
 

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  
 

- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี  
- จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า  
 

- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด. ๒ ) และตรวจสอบความถูกต้อง/ประเมินค่ารายปีและกําหนดค่าภาษี 
และมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด. ๘ ) รับชําระภาษี  
 

- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา)  
 

- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งที่ ๑  
 

- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งที่ ๒  
 

- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพ้นกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งที่ ๓  
 

- แจ้งความต่อพนักงานฝ่ายสอบสวนฝ่ายปกครอง(อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีต่อผู้ไม่ยื่นแบบ  
 

- คัดลอกผู้เสียภาษีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ / ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี  
 

- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
 

- รายงานปิดงบประจําปี 

 
 
 
 
 
 
 

รายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๓-๕ % 



 
 

- ๑๒ - 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ภาษีป้าย) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ   อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร 
 

เดือน / พ.ศ. ป้าย / ค่าธรรมเนียม เป้าหมาย 
ตุลาคม  ๒๕๕9 
 

พฤศจิกายน  ๒๕๕9 
 

ธันวาคม  ๒๕๕9  
 

 
มกราคม  ถึง 
 

มีนาคม   ๒๕60  
 

 
เมษายน  ๒๕60  
 

พฤษภาคม  ๒๕60  
 

มิถุนายน   ๒๕60  
 

กรกฎาคม  ๒๕60  
 

สิงหาคม   ๒๕60  
 

กันยายน   ๒๕60 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
 

- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินให้ทราบล่วงหน้า 
 

- รับแบบ  ภ.ป.๑  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและกําหนดค่าภาษีและ 
   มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ภ.ป.๓ 
 

- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
 

- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งที่ ๑ (รับชําระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.๒๕) 
 

- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งที่ ๒ (รับชําระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.๒๕) 
 

- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งที่ ๓ (รับชําระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.๒๕) 
 

- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
 

- ตรวจสอบบัญชีผู้ชําระภาษี 
 

- รายงานปิดงบประจําปี 

 
 
 
 
 
 
 

รายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๓-๕ % 

 



 
 

- ๑๓ - 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ภาษีบํารุงท้องที่) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ    อําเภอสวี    จังหวัดชุมพร 
 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

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

๑ 
คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ภาษีในปีงบประมาณ 
(ลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) สํารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

            

๒ ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี              

๓ ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              

๔ รับชําระค่าภาษี (ชําระภายเวลาที่กําหนด)           

๕ สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปีปัจจุบัน              

๖ 
รับชําระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา  
(มีเงินเพิ่ม) 

         

๗ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษี (๓ ครั้ง)            

๘ ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ              

๙ รายงานปิดงบประจําปี              

 
 



 
- ๑๔ - 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ    อําเภอสวี     จังหวัดชุมพร 

 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ สํารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ               
๒ สํารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ              

๓ ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี             

๔ ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              

๕ รับแบบ ภ.ร.ด.๒ (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง             

๖ ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับชําระภาษี            

๗ รับชําระค่าภาษี (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)            

๘ ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในกําหนด (๓ ครั้ง)            

๙ สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปีปัจจุบัน            

๑๐ รับชําระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)         

๑๑ ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชําระภาษี            

๑๒ ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ              

๑๓ รายงานปิดงบประจําปี              



 
- ๑๕ - 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ภาษีป้าย) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ    อําเภอสวี     จังหวัดชุมพร 

 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ สํารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ               
๒ สํารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ              

๓ ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี              

๔ ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.๑              

๕ รับแบบ ภ.ป.๑ (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง             

๖ ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับชําระภาษี             

๗ รับชําระค่าภาษี (ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)           

๘ 
ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายในกําหนด  
(๓ ครั้ง) 

           

๙ ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชําระภาษี           

๑๐ รับชําระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)          

๑๑ สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปีปัจจุบัน              

๑๒ รายงานปิดงบประจําปี              

 



- ๑๖ - 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (การให้บริการชําระภาษีนอกสถานที่) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ลําดับที่ เดือน วัน เวลา และสถานที่การให้บริการจัดเก็บรายได้ 

๑ ตุลาคม   ๒๕๕9 
เตรียมสํารวจผู้ค้างชําระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่าง ๆ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 
เพื่อไว้ทําการจัดเก็บในปี ๒๕๕9 ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕9 

๓ ธันวาคม  ๒๕๕9 ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ 
๔ มกราคม  ๒๕60 รับชําระที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  และออกบริการนอกสถานที่ 
๕ กุมภาพันธ์  ๒๕60 รับชําระที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  และออกบริการนอกสถานที่ 
๖ มีนาคม  ๒๕60 รับชําระที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  และออกบริการนอกสถานที่ 
๗ เมษายน  ๒๕60 รับชําระที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  และออกบริการนอกสถานที่ 
๘ พฤษภาคม  ๒๕60 

รับชําระภาษีที่ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชําระภาษี   

๙ มิถุนายน  ๒๕60 
๑๐ กรกฎาคม  ๒๕60 
๑๑ สิงหาคม  ๒๕60 
๑๒ กันยายน  ๒๕60 

 


