แผนการจัดเก็บรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2566

กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คานา
ด้วยองค์การบริห ารส่ วนตาบลบ่อหิ น เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการ
จัดเก็บ รายได้ ที่ต้องจัดเก็บ เองซึ่งประกอบด้ว ย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่
จะดาเนินการจัดเก็บรายได้
ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและรายได้ทุกประเภทดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ทันตาม กาหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน จึงได้กาหนดแนว
ทางการ ปฏิ บั ติง านด้ า นการจั ด เก็ บ รายได้ ประจ าปี 2566 ขึ้ น เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติ บ รรลุ เ ป้ า หมายสู ง สุ ด
ตามที่วางไว้

จัดทาโดย งานจัดเก็บรายได้
กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจาปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง และเป็น
ธรรมโดยคานึงถึงสภาวะด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการ
จัดเก็บภาษี โดย มิให้เกิดผลกระทบในการชาระภาษีของประชาชนในตาบลบ่อหิน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุดองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลบ่อหิ น จึ งกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการออกให้ บริการรับยื่นแบบเพื่อแสดง รายการ
ทรัพย์สินเพื่อ เสียภาษีกับประชาชนภายในตาบล ซึ่งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงจาเป็นต้องจัดทา
แผนการจัดเก็บรายได้ประจาปี 2566 ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินปฏิบัติได้ตามระเบียบกฎหมาย
บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2.2 เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนางบประมาณมาพัฒนาตาบลได้มากขึ้น
2.3 เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อหิน
2.4 เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี
3. เป้าหมาย
3.1 เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชาระภาษีถูกต้องครบถ้วน การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 %
3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
4. วิธีการดาเนินการ
4.1 ขั้นเตรียมการ
- สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดทาคาสั่ง จัดทาประกาศ และออกหนังสือ แจ้ง
เวียนให้ ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภ ายในกาหนดเวลา โดยตรวจสอบและคัดลอก
รายชื่อ ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ผ.ท.4
4.2 ขั้นดาเนินการ
- จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการชาระภาษี
- ออกพื้นที่สารวจภาษี
- ออกให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่
4.3 หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
/5.ระยะเวลา...

-25. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
7. งบประมาณ
ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้รับชาระภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 %
8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กาหนดระยะเวลาชาระภาษี เดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี)
“ที่ดิน” หมายถึง พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย (แม่น้าและทะเลไม่ถือเป็น
ที่ดิน)
ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่
1.ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง (ตราจองที่ตราว่าได้ทา
ประโยชน์ น.ส.3)
2.ที่ดิน ที่ไม่เป็ น กรรมสิ ทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น สปก. และที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทาประโยชน์
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือ
ใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและให้ห มายความรวมถึง
ห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
นิยามคาว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของคาว่า ”โรงเรือน
หรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังนั้นการพิจารณา
ว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด
กรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่ อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ถือเป็น
สิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
“ห้องชุด” หมายถึง ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดผู้ซึ่ง
เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสาหรับ
ปีนั้น การเสียภาษีของผู้เสียภาษีไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลทาให้ ที่ดิน
หรือ สิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างนั้น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
วันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว
/ผู้มีหน้าที่...

-3ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
1. ผู้ ที่ เ ป็ น เจ้ า ของหรื อ ครอบครองที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง อยู่ ใ นวั น ที่ 1 มกราคมของปี ใ ด
มีหน้าที่เสียภาษีสาหรับปีนั้น
2. บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เช่ น ทรั พ ย์ สิ น ของพรรค
การเมือง ซึ่งเป็นนิติบุคคล ทรัพย์สินของบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นต้น
3. ผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ
เข้าไปทาประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์นาทรัพย์สิน ไปให้เช่าผู้เช่า
ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
4. ผู้มีหน้าที่ชาระภาษีแทน ได้แก่
1.ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
2.ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยสาบสูญ
3.ผู้ แ ทนโดยชอบธรรม ผู้ อ นุ บ าลหรื อ ผู้ พิ ทั ก ษ์ ในกรณี ที่ ผู้ เ สี ย ภาษี เ ป็ น ผู้ เ ยาว์ คนไร้
ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
4.ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
5.ผู้ชาระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชาระบัญชี
6.เจ้าของร่วมคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน
5. กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูก
สร้ างนั้ น เป็ น ผู้ เสี ย ภาษี กรณีที่ดิน หรื อสิ่ ง ปลู กสร้างที่ต นเป็นเจ้ าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของ ส านักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินของสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สานักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดินและเอกชนเป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของสิ่ง
ปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ
การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อม
ส่งรายละเอียดการคานวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย
2. การส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง ประเมิ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส่ ง ให้ แ ก่ ผู้ เ สี ย ภาษี โ ดยตรง หรื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบี ย นตอบรั บ โดยให้ ส่ ง ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ห รือสถานที่ทาการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของบุคคลนั้น ถ้าไม่ พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ทาการ ที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษี นั้นก็ได้
3. ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ ให้ปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือ สถานที่ทา
การของผู้เสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้ เมื่อเวลา ล่ วงพ้นไปไม่น้อยกว่า 7 วัน
นับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับ หนังสือแล้ว
4. กรณีที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พบว่ ามี ก ารประเมิ น ภาษี ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี มีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้ โดย
ทบทวนได้เพียง 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลาการ ชาระภาษี โดยมีขั้นตอน ดังนี้
/-กรณีที่ต้องชาระ...

-4-กรณีที่ต้องชาระเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสีย ภาษีและให้ผู้เสีย
ภาษีชาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน
-กรณีที่มีการชาระภาษีเกินกว่าจานวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี หนังสือแจ้งให้ผู้
เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมิน ภาษีผิดพลาด เพื่อให้มารับเงินที่ชาระ
เกินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การชาระภาษี
1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว
ผู้เสียภาษีต้องนาเงินมาชาระต่อพนักงานเก็บภาษีภ ายในเดือนเมษายน ณ สานักงานที่ทาการขององค์การ
บริหาร ส่วนตาบลบ่อหินโดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชาระภาษี
2. ผู้เสียภาษีอาจชาระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชาระผ่านธนาคาร หรือ
โดยวิธีการอื่นใด เช่น ชาระภาษีผ่านจุดบริการ เป็น ต้นกรณีชาระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่ง
ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ถือว่าวันที่ หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชาระภาษีกรณีชาระโดยผ่านทาง
ธนาคารหรือวิธีการอื่นใดให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการชาระเงินค่าภาษีผ่านจัดบริการ
เป็นวันที่ชาระภาษี
การผ่อนชาระภาษี
ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชาระภาษีก็ได้โดยวงเงินที่จะขอผ่อนชาระจะต้องมีจานวนตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้น
ไป และต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือน เมษายน ซึ่งกาหนดเวลาในการผ่อน
ชาระได้ ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่าๆ กัน ดังนี้
งวดที่ 1 ชาระภายในเดือน เมษายน
งวดที่ 2 ชาระภายในเดือน พฤษภาคม
งวดที่ 3 ชาระภายในเดือน มิถุนายน
การเร่งรัดภาษีค้างชาระ
ถ้าผู้เสียภาษีไม่ชาระภาษีภายในเดือนเมษายน หรือไม่ชาระภาษีภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนชาระ
หรือไม่ชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเพิ่มเติม ให้ถือเป็นภาษีค้างชาระที่จะต้อง
ติดตามเร่งรัดภาษีค้างชาระดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้
1. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชาระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาชาระภาษี
ค้างชาระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
2. ถ้าผู้ เสีย ภาษีไม่มาช าระภายในระยะเวลาที่กาหนดในหนังสื อเจ้งเตือน ให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างชาระให้สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขต
ท้องที่ของสานักงานที่ดินหรือสานักงานที่สาขานั้นทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
/3. การจดทะเบียน...

-53. การจดทะเบี ยนสิทธิและนิ ติกรรมโอนกรรมสิ ทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะทาไม่ได้ หากปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามี ภาษีค้างชาระ
สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้น หากต่อมาผู้เสียภาษีได้มาชาระภาษีค้าง ชาระพร้อมเบี้ยปรับและเงิน
เพิ่มแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบดาเนินการแจ้งให้ สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาทราบ
เพื่อถอนการอายัดดังกล่าวต่อไปการคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียภาษีค้างชาระรวมทั้ง เบี้ยปรับและเงิน
เพิ่ม ดังนี้
1. ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด แต่ต่อมาได้มาชาระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือ
แจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจานวนภาษีค้างชาระ
2. ถ้าผู้เสียภาษีมาชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20
ของจานวนภาษีค้างชาระ
3. ถ้าผู้เสียภาษีมาชาระภาษีภายหลังจากที่กาหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของ
จานวนภาษีค้างชาระ
4. ผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจานวน
ภาษีค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้น กาหนดเวลาชาระภาษีจนถึงวันที่มีการ
ชาระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระ
5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกาหนดเวลาชาระภาษี และได้มีการชาระภาษีภายใน กาหนดเวลาที่
ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพิ่มลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
6. เบี้ยปรับอาจงดได้ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีจะต้องยื่นคาร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่ อของดเบี้ยปรับของ ภาษีที่ค้างชาระและให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาลหรือ เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายมีคาสั่งให้ยึดอายัดที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่ กรณีการขอรับเงินเพิ่มกรณีที่ผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสี ยภาษี
เกินกว่าจานวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดย ดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้เสียภาษียื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ชาระภาษี พร้อมทั้งส่ง
เอกสารหลักฐาน หรือคาชี้แจงใด ๆ ประกอบคาร้องด้วย
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาคาร้องให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
3. ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งคืนเงิน
ให้แก่ ผู้ยื่นคาร้อง โดยแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีคาสั่ง
4. กรณีที่ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่นเห็ นว่า องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นประเมิ นภาษีผิ ดพลาด ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดื อน
ของเงินที่ ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคาร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่
ต้องไม่เกิน จานวนเงินที่ได้รับคืน
5. ถ้าผู้ ยื่นคาร้ องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับ แจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/การอุทธรณ์...

-6การอุทธรณ์
1. ผู้เสียภาษียื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับ แต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการ
เรียกเก็บภาษี
2. ผู้บริหารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องดังกล่าว และแจ้งคาสั่ง
พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า
3. หากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน จะถื อว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับ
คาร้องของผู้เสียภาษี
4. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้งจานวนภาษีที่จะต้องเสียเป็นหนังสือ
ไปยัง ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชาระภาษีคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้งดังกล่าว
5. กรณี ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ าณาไม่ เ ห็ น ชอบกั บ ค าร้ อ งของผู้ เ สี ย ภาษี ผู้ เ สี ย ภาษี มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์
ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
6. ให้ผู้บ ริหารท้องถิ่น ส่งคาอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภ ายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ดังกล่าว
7. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีอานาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือเรียก หากผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก โดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินจะยกอุทธรณ์นั้นก็ได้
8. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รั บแจ้ งคาอุทธรณ์จากผู้บ ริหารท้องถิ่น และต้องแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผ ลเป็น
หนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ โดยจะเรียกเก็บ ภาษีเกินกว่าจานวนภาษีที่ทา
การประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่
9. หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์อ อกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ ครบกาหนด
ระยะเวลา 60 วัน และให้ มีห นังสื อแจ้ งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบ กาหนดระยะเวลาให้ ผู้
อุทธรณ์ทราบด้วย
10.ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป ให้
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นกาหนด ระยะเวลาดังกล่าว
11.กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้ อุทธรณ์ ให้แจ้งคา
วินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มีคาสั่งคืนเงิน และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีคาสั่ง
คืนเงิน
12.ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืน
เงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้นนับแต่ วันที่ชาระภาษีถึง
วันที่มีคาวินิจฉัยให้คืนเงินแต่ต้องไม่เกินจานวนเงินที่ได้รับคืน
13.ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
/14.ผู้อุทธรณ์..

-714.ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยฟ้อง
เป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
15.การคัดค้านและการอุทธรณ์ ไม่เป็นการทุเลาการชาระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะยื่นคาร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชาระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีแล้ว ในกรณี
นี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น จากจานวนภาษีที่ต้องเสียในปีก่อน
และจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรได้
16.ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระทา การ
ใด ๆ เพื่อประวิงการช าระภาษี หรื อจะกระทาการโอน ขาย จาหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สิ น ทั้งหมดหรือ
บางส่วนเพื่อให้พ้นอานาจการยึดหรือายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจเพิกถอนคาสั่ง ให้ทุเลาการชาระภาษีนั้นได้
2. ภาษีป้าย (กาหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชาระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี)
“ป้าย” หมายถึงป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อ
หารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก
หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่
1. เจ้าของป้าย
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ
ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า
เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลาดับ
กาหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษีป้าย
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ได้ที่เจ้าหน้าที่งาน
จัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ภายในเดือน มีนาคม
ของทุกปี
2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขป้าย อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่ ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3. ในกรณีที่มีการโอนย้าย(เปลี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน
หลักฐานที่ต้องนาไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
6. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาป้าย
/ขั้นตอนการชาระ...
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ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้
2.1 กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชาระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษี
เป็นจานวน เท่าใด
2.2 กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจานวนเงินภาษีที่จะต้องชาระแก่ผู้เสียภาษี
3. ผู้เสียภาษีต้องมาชาระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้องเสีย
เงินเพิ่ม
4. การชาระภาษีป้ายเจ้าของป้ายมีหน้าที่ชาระภาษีป้าย ชาระเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก
1) ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2) สถานที่ชาระภาษี
- สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
- หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
3) การชาระภาษีวิธีอื่น
- ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น
- ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ส่งไปยังสถานที่ตาม (2)
4) การผ่อนชาระ
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผ่อนชาระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน
3. แจ้งความจานงเป็นหนังสือก่อนครบกาหนดเวลาชาระหนี้
ป้ายที่ติดตั้งปีแรก
- คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
- เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี
งวด 1 มกราคม – มีนาคม
= 100 %
งวด 2 เมษายน – มิถุนายน
= 75 %
งวด 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม
= 25 %

/อัตราภาษี...
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ลักษณะ
บาท
ป้ายประเภท 1
(ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความได้ (ป้ายไฟวิ่ง)
10
(ข) อักษรไทยล้วน (ป้ายติดทั่วไป)
5
ป้ายประเภท 2
(ก) อักษรไทยกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนรูปภาพ และหรือปนเครื่องหมายอื่นที่
เคลื่อนทีห่ รือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายวิ่งไฟ)
52
(ข) อักษรไทยกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนรูปภาพ และหรือปนเครื่องหมายอื่น (ป้ายติด
26
ทั่วไป)
ป้ายประเภท 3
(ก) ป้ายไม่มีอักษรภาษาไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษร 52
ต่างประเทศที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายวิ่งไฟ)
(ข) ป้ายไม่มีอักษรภาษาไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษร 50
ต่างประเทศ(ป้ายติดทั่วไป)
****ป้ายใดเสียต่ากว่า 200 ให้เสีย 200

การคานวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และคานวณภาษีป้าย
1 การคานวณพื้นที่ป้าย
1.1 ป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได้
1.2 ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกาหนดได้ โดยถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็น ขอบเขตเพื่อ
กาหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด แล้วคานวณตาม 1 คานวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร
การคานวณภาษีป้าย
ให้คานวณโดยนาพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000 ตาราง
เซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 (ป้ายติดทั่วไป) ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้
** 10,000 หาร 500 คูณ 26 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 26 = 520)

ส่วนกว้างทีส่ ุด x ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย

/เงินเพิ่ม...
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ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
1. ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้าย
เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการ
ละเว้น นั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสีย ภาษีป้ายลดน้อยลงให้
เสี ย เงิน เพิ่มร้อยละสิ บของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติมเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
3. ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของ
เดือนนับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิ่มตาม 1 และ 2 มาคานวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย ไม่ ชาระภาษี
ป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน
ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิ่มตาม 1 และ 2 มาคานวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย
บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
1. ผู้ ใ ดแจ้ ง ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ ให้ ถ้ อ ยค าเท็ จ ตอบค าถามด้ ว ยถ้ อ ยค าอั น เป็ น เท็ จ หรื อ น า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
1 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5 ,000 บาท ถึง 50,000 บาท
3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกาหนดเวลาอัน สมควรต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย
เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมิน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งคา
วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้ง
คาวินิจฉัยอุทธรณ์
การขอคืนเงินภาษีป้าย
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้น มีสิทธิขอรับเงินคืน
ได้โดยยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย
****************************************************************

แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เดือน/พ.ศ.

ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
- สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 - ติดประกาศกาหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสารวจ โดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ ที่ทาการขององค์การบริหารส่วนตาบล
- แต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพื่อให้ มีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
- สารวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
- ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ
- ส่งข้อมูลที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ
ธันวาคม 2565
ดาเนินการผ่านทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์
- กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท. ดาวน์โหลดข้อมูลราคาประเมินรอบใหม่ เริ่มใช้งานวันที่ 1 มกราคม 2566
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 -จัดทาบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- อปท. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ/แจ้งการประเมิน
มีนาคม-เมษายน 2566 - รับชำระภาษี (ภายในเวลาที่กาหนด)
- ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังค้างชาระ แต่ต่อมาได้มาชาระภาษีก่อนทีจ่ ะได้รับ
พฤษภาคม 2566
หนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบีย้ ปรับร้อยละ 10 ของจานวนภาษีค้างชาระ
- ถ้าผู้เสียภาษีมาชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีค้างชาระ
- ถ้าผู้เสียภาษีมาชาระภาษีภายหลังจากที่กาหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจานวนภาษีค้างชาระ
- ผู้เสียภาษีที่มไิ ด้ชาระภาษีภายในเวลาทีก่ ำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจานวนภาษีค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็น
1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลาชาระภาษีจนถึงวันที่มีการชาระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระ
มิถุนายน 2566
- ออกหนังสือแจ้งเตือน ดาเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดบัญชีทรัพย์สิน ตาม มาตรา 62 เมื่อพ้น 90 วันนับแต่ผู้รับการแจ้ง
ประเมิน ได้รับเอกสารการ แจ้งเตือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-รายงานผู้ค้างชาระภาษี ให้สานักงานที่ดินทราบ
กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 - ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ
- รายงานปิดงบประจาปี
กันยายน 2566

เป้าหมาย

รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3-5 %

แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจาปี 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม-พฤศจิกายน
2565
ธันวาคม 2565
มกราคม-มีนาคม 2566
เมษายน-มิถุนายน 2566

เมษายน-กรกฎาคม 2566
เมษายน-กันยายน 2566
เมษายน-สิงหาคม 2566
กันยายน 2566

ป้าย/ค่าธรรมเนียม
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
- สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
- จัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและกาหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมิน
ภาษี ภ.ป.3
- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือชาระในกำหนดเวลา)
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชาระภาษีครั้งที่ 1 (รับชำระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25)
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชาระภาษีครั้งที่ 2 (รับชำระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25)
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชาระภาษีครั้งที่ 3 (รับชาระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25)
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
- รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
- สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบัน
-ดาเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชาระภาษี
-รายงานปิดงบประจาปี

เป้าหมาย

รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3-5 %

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ลาดับ

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

1

แต่งตั้งเจ้าพนักงานสารวจ และประกาศกาหนดระยะเวลาสารวจที่ดิน

2

และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขต อปท.
จัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4

ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข

5

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

6
7

กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท. ดาวน์โหลดข้อมูลราคา
ประเมินรอบใหม่ เริ่มใช้งานวันที่ 1 มกราคม 2566
จัดทาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

8

อปท.ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จัดเก็บ/แจ้งการประเมิน

9

ผู้เสียภาษีชาระภาษีภายในเดือน เมษายน 2566

10 ติดตามทวงถามยอดลูกหนี้ภาษีที่ค้างชาระ
11 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

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจาปี 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ลาดับ

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

1
2
3

สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี

4

ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1

5

รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง

6

ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับชาระภาษี

7

รับชำระค่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งผลการประเมิน)

8

ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนด (3 ครั้ง)

9

ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้คา้ งชาระภาษี

10

รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกาหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)

11

สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบัน

12

รายงานปิดงบ

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

