คูมือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได

ฝายพัฒนารายได
กองคลัง เทศบาลตําบลศรีบัวบาน

คํานํา
ดวยเทศบาลตําบลศรีบัวบาน เปนหนวยงานทองถิ่นที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บรายได ซึ่งรายได
จัดเก็บเองในสวนของกองคลังประกอบดวย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย โดยการปฏิบัติงาน ดานการจัดเก็บ
รายไดทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพไดนั้น จะตองมีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมทุกขั้นตอนในการ
ดําเนินการจัดเก็บรายได
คูมือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได มีเนื้อหาสําคัญประกอบไปดวย ความเปนมาและความสําคัญใน
การจัดทําคูมือ วัตถุประสงค ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหการจัดเก็บรายไดทุกประเภท
ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันตามกําหนดระยะเวลา และมีประสิทธิภาพดียิ่งขั้นตอไป
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ผูรับบริการ ผูมี
สวนไดเสีย ใหสามารถเพิ่มพูนความรูความเขาใจ และเพิ่มประสิทธิภาพของงานไดเปนอยางดี

ฝายพัฒนารายได
กองคลัง เทศบาลตําบลศรีบัวบาน

สารบัญ
เรื่อง
-

ความเปนมาและความสําคัญ
วัตถุประสงค
ขอบเขต
กระบวนการจัดเก็บภาษี
กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
กระบวนการจัดเก็บภาษีปาย
กรอบแนวคิด
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
แผนภูมิการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีปาย
แผนภูมิการจัดเก็บภาษีปาย

หนา

๑
๑
๑
๑
๑
๒
๓
๓
๗
๘
๑๐

๑. ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูม ือ
ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบลศรีบัวบาน

มีนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดใหทั่วถึงและเปนธรรม

โดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาเปนแนวทางในการจัดเก็บภาษีโดยมิ ให
เกิดผลกระทบตอการชําระภาษีของประชาชนในตําบล
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดของคณะผูบริหาร

คณะทํางานจึงไดจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงานของฝายพัฒนารายไดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดโดยคูมือปฏิบัติงานเปนเครื่องมือหนึ่งใน การ
พัฒนาบุคลากรของฝายพัฒนารายได เพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษาหาความรู และแนวทางการปฏิบัติงานได อยาง
ถูกตอง สามารถลดการตอบคําถาม ลดเวลาการสอนงาน ลดเวลาการทํางาน และลดขอผิดพลาดในการทดลอง ปฏิบัติงาน
และเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกไดทราบกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งคูมือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได ปจจุบันไดมีการ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือสั่งการและมีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชใน กระบวนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
จึงจําเปนตองมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทาง เดียวกัน

๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหมีคูมือการปฏิบัติงาน ที่เปนมาตรฐานมุงไปสูการบริการอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเอง ใหผูที่เขามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยลด การ
ตอบคําถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยงที่อาจจะเกิดในการทํางานและสามารถ พัฒนาการ
ทํางานใหเปนมืออาชีพได
๒.๓ เพื่อเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอก สามารถเขาใจ และใชประโยชนจากกระบวนงานที่มี อยูเพื่อขอรับบริการที่
ตรงกับความตองการได

๓. ขอบเขต

การจัดทําคูมือปฏิบัติ งานจัดเก็บรายไดร ายได เพื่อใชในการปฏิบัติงานเฉพาะฝ ายพัฒนารายได คื อ

กระบวนการจัดเก็บภาษีจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย

๔. กระบวนการจัดเก็บภาษี
ซึ่งแบงออกเปนการจัดเก็บภาษีทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
๑. กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เริ่มตั้งแตการสํารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
โดยการแตงตั้งเจาพนักงานสํารวจและจัดทําประกาศระยะเวลาที่จะดําเนินการสํารวจ(ปดประกาศไมนอยกวา ๑๕ วัน)
การสํารวจเพื่อใหไดขอมูลขนาดของที่ดิน (ตร.ว.), ขนาดของสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยูบนที่ดิน (ตร.ม.), สํารวจ ประเภท
ลักษณะ และอายุของสิ่งปลูกสราง เพื่อนําขอมูลกลับมาทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง และประกาศ ณ สํานักงาน

เทศบาลตําบลศรีบัวบาน พรอมจัดสงใหผูมีหนาที่เลียภาษีไดตรวจสอบขอมูล หากผูมีหนาที่เสียภาษีเห็นวาไม ถูกตองให
ยื่นคํารองขอแกไขรายการตอผูบริหารเพื่อสั่งใหเจาพนักงานสํารวจตรวจสอบ (และแจงผลการดําเนินการให ผูเลียภาษี
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับคํารอง) เมื่อบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางถูกตองแลวจึงเริ่มเขาสู กระบวนงาน
ตางๆ ดังนี้
กระบวนงานที่ ๑.๑ : กระบวนงานแจงประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เมื่อจัดทําบัญชีรายการ ที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางถูกตองแลวก็นํามาคํานวณกับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยของกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่,
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยและประกาศอัตราภาษี กอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ของป สิ้นสุดดวยการแจง การประเมิน
โดยสงแบบประเมินใหผูเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ
กระบวนงานที่ ๑.๒ : กระบวนงานคัดคาน อุทธรณ และฟองคดีภาษี หากประชาชนไดรับ หนังสือแจง
การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแลวเห็นวาไมเปนธรรมสามารถคัดคาน อุทธรณ และฟองคดีภาษีได ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
กระบวนงานที่ ๑.๓ : กระบวนงานรับชําระภาษี หากประชาชนไดรับแจงประเมินแลวตาม กระบวนงาน
ที่ ๑.๑ และไมคัดคานหรืออุทธรณตามกระบวนงานที่ ๑.๒ และมาชําระภาษีภายในเดือนเมษายน ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลศรีบัวบาน หรือโดยวิธีอื่น เชน ชําระผานธนาคาร การโอนเงินเขาบัญชีเทศบาล ฯ , ผูเสียภาษี อาจขอผอนชําระเปน
งวดๆละเทาๆกันได (หลักเกณฑเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง) , กรณีมีการประเมิน ผิดพลาดเทศบาลมีอํานาจ
ทบทวนการประเมินใหมได
กระบวนงานที่ ๑.๔ : กระบวนงานเรงรัดภาษีคางชําระ หากประชาชนไดรับแจงประเมินแลวตาม
กระบวนงานที่ ๑.๑ และไมคัดคานหรืออุทธรณตามกระบวนงานที่ ๑.๒ แตไมมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด
เจาหนาที่จะเริ่มดําเนินการจัดทําหนังสือเตือนภายในเดือนพฤษภาคม (ระยะเวลาในหนังสือแจงเตือนไมนอยกวา ๑๕ วัน)
ใหคิดเงินเพิ่มรอยละ ๑ ตอเดือน และคิดเบี้ยปรับ ดังนี้
-

ชําระภาษีหลังเดือนเมษายน แตกอนมีหนังสือแจงเตือนเสียเบี้ยปรับรอยละ ๑๐

-

ชําระภาษีภายในกําหนดของหนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ ๒๐

-

ครบกําหนด ๑๕ วัน ไมมาชําระภาษี เสียเบี้ยปรับรอยละ ๔๐ ของภาษีคางชําระ

หากพนกําหนดระยะเวลา ๑๕ ตามหนังสือแจงเตือนใหแจงลูกหนี้ภาษีคางชําระใหสํานักงานที่ดินภายในเดือน มิถุนายน
และเมื่อพนกําหนด ๙๐ วันนับแตวันไดรับหนังสือแจงเตือน เทศบาลมีอํานาจยึด อายัด ทรัพยสิน เปนอัน สิ้นสุด
กระบวนงาน

๒. กระบวนการจัดเก็บภาษีปาย เริ่มตั้งแตการประชาสัมพันธใหเสียภาษี เมื่อประชาชนไดรับ ทราบ
ขอมูลการประชาสัมพันธภาษีและมายื่นแบบเสียภาษีภายในระยะเวลาตามกฎหมายกําหนด จึงจะเริ่มเขาสู กระบวนงานที่
๓.๑ : (กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีปาย) แตหากประชาชน ไมมายื่นแบบเพื่อเสียภาษี ภายในระยะเวลาที่
กําหนด เจาหนาที่ก็จะเริ่มดําเนินการตามกระบวนงานที่ ๓.๒ : (กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่น แบบภาษีปาย) และ
หากประชาชนไดรับใบแจงการประเมินภาษีปา ย (ภ.ป.๓) จากการดําเนินงานในกระบวนงานที่ ๓.๑ แลว แตเห็นวาการ
ประเมินภาษีไมเปนธรรมสามารถอุทธรณภาษีไดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงเขาสู กระบวนงานที่ ๓.๓ :
(กระบวนงานอุทธรณภาษีปาย)

และหากประชาชนไดรับใบแจงการประเมินภาษีปาย(ภ.ป.๓)

จากการดําเนินงานใน

กระบวนงานที่ ๓.๑ แลว ไมชําระเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เจาหนาที่จะเริ่ม ดําเนินการใน กระบวนงานที่
๓.๔ : (กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชาระภาษีปาย) ซึ่งในกระบวนงานตางๆ ที่กลาว มานั้น มีรายละเอียดดังตอไปนี้
กระบวนงานที่ ๓.๑ : กระบวนงานรับยื่นแบบและประเมินภาษีปาย เริ่มตั้งแตการรับแบบพิมพ (ภ.ป.๑)
,ตรวจสอบและประเมินภาษี สิ้นสุดดวยการแจงการประเมินภาษี (ภ.ป.๓)
กระบวนงานที่ ๓.๒ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีปาย เริ่มตั้งแตการออกหนังสือ เตือน
สิ้นสุดที่การสงดําเนินคดี และกระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีแลวแตกรณี
กระบวนงานที่ ๓.๓ : กระบวนงานอุทธรณภาษีปาย เริ่มตั้งแตการรับคารองขออุทธรณภาษี
(ภ.ป.๔) , ทําคําชี้แจงการประเมิน สิ้นสุดดวยการดําเนินการตามคําชี้ขาด
กระบวนงานที่ ๓.๔ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีปาย เริ่มตั้งแตการออกหนังสือเตือน
และสิ้นสุดดวยการสงดําเนินคดี

๕. กรอบแนวคิด
๔.๑. การวิเคราะหขอมูลนําเขาและผลผลิต (Input - Output Analysis)
เปนเครื่องมือสําคัญตัวแรกที่ชวยในการทําใหเห็นทั้งภาพใหญและภาพยอยของกระบวนการ ถือเปนจุด
เริ่มของการมองลาคับขั้นตอนตางๆ ใหออกมาเปนภาพชัดเจน
ผลผลิต

ปจจัยนําเขา
(Input)

(Output)

-บุคลากร

Processing

-งบประมาณ
-ความคาดหวังของ

-การจัดเก็บภาษีที่ดิน

ผูรับบริการ

และ สิ่งปลูกสราง

-กฎหมาย

-เทศบาลตําบลศรีบัวบานมี
รายไดเพิ่มขึ้น -การจัดเก็บ
รายไดมีประสิทธิภาพ
-ประชาชนผูเสียภาษีไดรบ
ั การ

-นโยบายของผูบริหาร
-สภาพเศรษฐกิจ
-การเมือง

บริการ ที่สะดวก รวดเร็ว และเปน
ธรรม

บุคลากร หมายถึง ขาราชการและลูกจาง ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลตําบลศรีบัวบาน
ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการดานภาษี
งบประมาณ หมายถึง แผนการดําเนินงานในการจัดหาเงินมาใชในการบริหารงานรายได
ความคาดหวังของผูรับบริการ หมายถึง การไดรับบริการจากเจาหนาที่ที่มีมาตรฐานการ บริการ
เดียวกัน โดยมีการประเมินภาษีตามอัตราคาเชามาตรฐานกลางที่เทศบาลตําบลศรีบัวบานกําหนด ทําใหจัดเก็บภาษีได
ถูกตองตามที่ระเบียบกฎหมายไดกําหนดไว
กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ หนังสือสั่ง
การ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษี
นโยบายของผูบริหาร หมายถึง นโยบายการบริหาร นโยบายดานเศรษฐกิจการทองเที่ยวของภูมิภาค
อยางแทจริง
เศรษฐกิจ หมายถึง สภาพความเปนอยูทางการคาของผูเสียภาษีภายในพื้นที่ มีผลตอการยื่นเสียภาษี

การเมือง หมายถึง สภาพปญหาความวุนวายทางการเมืองของประเทศ และนโยบายทางการเมือง
ของรัฐบาล ที่มีผลตอการจัดเก็บภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
“ที่ดิน” หมายความวา พื้นดิน และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีนํ้าดวย
“สิ่งปลูกสราง” หมายความวา โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ที่บุคคล อาจเขาอยู
อาศัยหรือใชสอยได หรือที่ใชเปนที่เก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและให หมายความ
รวมถึงหองชุดหรือแพที่บุคคลอาจใชอยูอาศัยไดหรือที่มีไวเพื่อหาผลประโยชนดวย
ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเปน เจาของ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางหรือเปนผูครอบครองหรือทาประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของรัฐ ซึ่งเปนผูมี
หนาที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และใหหมายความรวมถึงผูมีหนาที่ชาระภาษีแทนผูเสียภาษี ตามพระราชบัญญัตินี้
ดวย
กําหนดระยะเวลาเลียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เจาหนาที่ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จัดเก็บ และทําการประเมินภาษีภายในเดือนมกราคม
และแจงประเมินไปยังผูเสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ และผูเสียภาษีมาชําระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป
ขั้นตอนการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
๑. ผูมีหนาที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เทศบาลตําบลศรีบัวบาน
จัดสงไป ใหวาถูกตองครบถวนหรือไม หากไมถูกตองก็ทําการยื่นคํารองขอแกไขตอผูบริหารทองถิ่น
๒. เทศบาลตําบลศรีบัวบานประกาศราคาประเมินและอัตราภาษี ภายในเดือนมกราคม
๓. พนักงานประเมิน ทําการคํานวณและประเมินภาษีที่ตองเสีย และแจงประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ
๔. หากผูเสียภาษีไมเห็นดวยกับการประเมินใหยื่นคําคัดคานการประเมินภาษีฯ ตอผูบริหารทองถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับ
แตไดรับการแจงประเมิน กรณีผูบริหารไมเห็นชอบกับคํารองของผูเสียภาษีใหผูเสียภาษีมีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีโดยยื่นอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจง
๕. ผูมีหนาที่เสียภาษีเมื่อไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีไปชําระภายในเดือนเมษายน มิฉะนั้นตองเสีย
เงินเพิ่ม และคาปรับ

อัตราคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
๑.เกษตรกรรม (หนวยลานบาท)
๐ - ๗๕ = ๐.๐๑ %
> ๗๕ - ๑๐๐
= ๐.๐๓ %
> ๑๐๐ - ๕๐๐
= ๐.๐๕ %
> ๕๐๐ - ๑,๐๐๐
= ๐.๐๗ %
> ๑,๐๐๐ ขนไป = ๐.๑ % ๒.ที่อยูอาศัย (หนวยลานบาท)
หลังหลัก (เจาของที่ดิน+สิ่งปลูกสราง) ๐ - ๒๕ = ๐.๐๓ %
> ๒๕ - ๕๐ = ๐.๐๕ %
>

๕๐ ขึ้นไป

= ๐.๑ %

หลังหลัก (เจาของสิ่งปลูกสราง)
๐ - ๔๐ = ๐.๐๒ %
๔๐ - ๖๕

= ๐.๐๓ %

> ๖๕ - ๙๐

= ๐.๐๕ %

>

>

๙๐ ขึ้นไป

= ๐.๑ %

หลังอื่น
๐ - ๕๐ = ๐.๐๒ %
๕๐ - ๗๕

= ๐.๐๓ %

> ๗๕ - ๑๐๐

= ๐.๐๕ %

>

>

๑๐๐ ขึ้นไป

= ๐.๑ %

๓.พาณิชยกรรม (อื่นๆ) (หนวยลานบาท)
๐ - ๕๐ = ๐.๓ %
๕๐ - ๒๐๐

= ๐.๔ %

> ๒๐๐ - ๑,๐๐๐

= ๐.๕ %

> ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐

= ๐.๖ %

> ๕,๐๐๐ ขนไป

= ๐.๗ %

>

๔.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ (หนวยลานบาท)
๐ - ๕๐
= ๐.๓ %
> ๕๐ - ๒๐๐
= ๐.๔ %
> ๒๐๐ - ๑,๐๐๐
= ๐.๕ %
> ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐
= ๐.๖ %
> ๕,๐๐๐ ฃึน้ ไป
= ๐.๗ %

การคิดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ถาผูเลียภาษีไมมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด จะตองเสียภาษีคางชําระรวมทั้งเบี้ยปรับและ
เงินเพิ่ม ดังนี้
๑.ถาผูเสียภาษีมิไดมาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๑ ตอเดือนของจํานวนภาษี
คางชําระ เศษของเดือนใหนับเปน ๑ เดือน โดยใหเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มีการชําระภาษีแต
ไมใหเกินกวาภาษีที่ตองชําระ
๒.ถาผูเสียภาษีมิไดมาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด แตตอมาไดมาชําระภาษีกอนที่จะไดรับหนังสือแจง
เตือน ใหคิดเบี้ยปรับรอยละ ๑๐ ของจํานวนภาษีคางชําระ
๓.ถาผูเสียภาษีมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจงเตือน ใหคิดเบี้ยปรับรอยละ ๒๐ ของ
จํานวนภาษีที่คางชําระ
๔.ถาผูเสียภาษีมาชําระภายหลังจากที่กําหนดในหนังสือแจงเตือน ใหคิดเบี้ยปรับรอยละ ๔๐ ของจํานวนภาษี
ที่คางชําระ
๔.กรณีที่ผูบริหารทองถิ่นใหขยายกําหนดเวลาชําระภาษี และไดมีการชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายให
นั้น ใหคิดเงินเพิ่มลดลงเหลือรอยละ ๐.๔ตอเดือน เศษของเดือนใหนับเปน ๑ เดือน
๖.เบี้ยปรับอาจงดได ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสรางถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผูมีหนาที่เสียภาษี
จะตองยื่นคํารองเปนหนังสือตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อของดเบี้ยปรับของภาษีที่คางชําระ และใหผูบริหารทองถิ่นมี
อํานาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแตวันที่ศาลหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งใหยึด อายัด แลวแตกรณี
การอุทธรณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว ไมเห็นดวยในการประเมินเนื่องจากเห็นวาการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไมถูกตองมีสิทธิคัดคานและขอใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินโดยยื่นตอ
ผูบริหารภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับการประเมินภาษีและแจงกลับมายังผูเลียภาษีตอไป หากผูบริหารไมเห็นดวย กับ

คําคัดคาน ผูเสียภาษีมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีโดยยื่นอุทธรณตอผูบริหาร
ทองถิ่นภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณการประเมินภาษีโดยฟองเปนคดีตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
มาตรา ๘๓ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของผูบริหาร ทองถิ่น
หรือเจาหนาที่ซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผูบริหารทองถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา
๔๔ หรือหนังสือเรียกหรือคําสั่งของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาที่ซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑)
หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท มาตรา ๘๕ ผูใดไมแจงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสรางตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๓ ตอง ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๖ ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารทองถิน่ ตามมาตรา ๖๒ หรือทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน
หรือโอนไปใหแกบุคคลอื่นซึ่งทรัพยสินที่ผูบริหารทองถิน่ มีคําสั่งใหยึดหรืออายัด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาทความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับผูอุทธรณ
มาตรา ๘๘ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเปนเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเลียภาษี ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือ
การกระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
มาตรา ๙๐ ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหาร
ทองถิน่ มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดเมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบ
วัน ใหถือวาคดีเลิกกัน ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถาผูกระทําผิดไมยินยอมตามที่
เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไปเงินคาปรับที่ไดจาก
การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใด ใหตกเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น

แผนภูมิการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ผูเสียภาษีไดรับหนังสือแจงการประเมิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ผูเสียภาษีเดินทางมาชําระเอง ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลศรีบัวบาน / ชําระผานธนาคาร

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร / ตรวจสอบ
ยอดเงินฝากบัญชีของเทศบาล(กรณีโอนเงิน)
๕ นาที /ราย

เจาหนาที่จัดเก็บเงินพรอม
ออกใบเสร็จรับเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรฯ (e-LAAS)
๑ นาที / ราย

(หมายเหตุ : ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดในกรณีที่นําเอกสารมาครบถวนและถูกตอง)

ภาษีปาย หมายถึง ปายที่แสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือ ประกอบ
กิจการอื่นเพื่อหารายได หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายไดไมวาจะแสดง หรือ โฆษณาไวที่วัตถุ ใดๆ ดวย
อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
๑. เจาของปาย
๒. ในกรณีที่ไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นไดใหถือวาผู
ครอบครองปายนั้นเปนผูเลียภาษีปายถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
หรือที่ดินที่ปายตั้งอยูเปนผูมีหนาที่เลียภาษีปาย
กําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีปาย
๑.ใหเจาของหรือผูครอบครองปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไดที่ฝายพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลตําบล
ศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกป
๒. ผูใดติดตั้งปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งปายใหมแทนปายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย
ขอความ ภาพ อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายใหมภายใน๑๕ วันนับตั้งแตวันที่
ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแกไข
๓. ในกรณีที่มีการโอนยาย (เปลี่ยนเจาของ) ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล
ศรีบัวบาน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันรับโอน
หลักฐานที่ตองนําไปแสดงเพื่อเสียภาษีปาย
๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. ทะเบียนการคา,ทะเบียนพาณิชย
๓. ใบเสร็จรับเงินปที่ผานมา (ในกรณีที่ไดชําระภาษีปายมาแลว)
๔. สําเนาทะเบียนบาน
๕. ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
๖. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท
๗. ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย
ขั้นตอนการชําระภาษีปาย

๑. ผูมีหนาที่ตองเลียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย(ภ.ป.๑)พรอมหลักฐาน
๒. ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน ๑๕ วันนับแตวันไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตอง เสียเงินเพิ่ม
อัตราภาษีปาย
๑. ปายอักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา ๓ บาท : ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๒. ปายอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใหคิดอัตรา ๒๐บาท : ๕๐๐ ตาราง
เซนติเมตร
๓. ปายตอไปนี้ใหคิดอัตรา ๔๐ บาท: ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
-

ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม

-

ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือตํ่ากวาอักษรตางประเทศ

๔. ปายตาม ๑, ๒, ๓ เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลวถามีอัตราที่ตองเลียภาษีตํ่ากวาปายละ ๒๐๐ บาท ใหเสียภาษี ปาย
ละ ๒๐๐ บาท
๕. กรณีปายที่ติดตั้งปแรก คิดภาษีเปนรายงวด งวดละ ๓ เดือน
-

งวดที่ ๑ เริ่มตั้งแตเดือน มกราคม - มีนาคม คิดภาษี ๑๐๐%

-

งวดที่ ๑ เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน - มิถุนายน คิดภาษี ๗๕%

-

งวดที่ ๑ เริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม - กันยายน คิดภาษี ๕๐%

-

งวดที่ ๑ เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม - ธันวาคม คิดภาษี ๒๕%
เงินเพิ่ม
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้

๑. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่ม รอยละสิบของคาภาษีปายเวนแตกรณีเจาของ
ปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสียเงินเพิ่มรอย ละ
หาของคาภาษี
๒. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองตองตามจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่ม รอยละ
สิบของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเดิม เวนแตกรณีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปาย ใหถูกตองกอน
เจาพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน
๓.ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปายเศษของเดือนนับเปนหนึ่ง

เดือนทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตามขอ ๑ และ ขอ ๒ มาคํานวณเปนเงินเพิ่มตามขอนี้ดวย
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีปาย
ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ๑. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวาง
โทษปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ๒. ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ที่
เปดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ตองระวาง โทษปรับตั้งแต ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งใหมาให
ถอยคําหรือใหสวนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควรตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน ๖ เดือน หรือปรับตั้งแต ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณการประเมินภาษีปาย
เมื่อผูเสียภาษีไดแจงการประเมิน (ภ.ป.๓) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณการ
ประเมินตอผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณภายใน ๓๐ วัน นับแตที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาลภายใน ๓๐ วันนับแตวันรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ
การขอคืนเงินภาษีปาย
ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอรับเงิน คืน
ไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน ๑ ป นับแตวันที่เสียภาษีปาย

แผนภูมิการจัดเก็บภาษีปา ย

(หมายเหตุ : ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดในกรณีที่นําเอกสารมาครบถวนและถูกตอง)

