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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
เรื่อง      แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60 

---------------------------------- 

                ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว   ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โดยอาศัยตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. ๒๕๐๘   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓  และพระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ ก าหนดให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดในการจัดเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ด าเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าว  เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี  และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลาการเสีย
ภาษี  ขั้นตอนการด าเนินการ   ช่วงเวลาด าเนินการจัดเก็บ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  จึงขอประกาศใช้
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่   ๑  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕59 

 

                                                                  (ลงชื่อ)            
                                      ( นายจรัส  ศรีรัตนกูล ) 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 



 
 
 

 
        ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง  ซึ่งประกอบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆฯลฯ ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้  จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนการ
ปฎิบัติงาน  ที่จะด าเนินการจัดเก็บรายได้ 

  
        ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ฯลฯ  ทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ถูกต้อง  ทันตามก าหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว  จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ขึ้นเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่วางไว้ 

 
 

จัดท าโดย 
 

           (ลงชื่อ)     
 (นางพัชดาพร  สุราษฎร์) 
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
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คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง  และเป็น
ธรรมโดยค านึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดย
มิให้เกิดผลกระทบในการช าระภาษีของประชาชนในต าบลบ้านพร้าว 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว  จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสีย
ภาษีกับประชาชนภายในต าบล  ซึ่งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้
ประจ าปีงบประมาณ 2560  ขึ้นมา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน 
 2.2 เพ่ือให้องค์กรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าว ได้มากขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พร้าว 
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

3. เป้าหมาย   
 3.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1-3  ของปีงบประมาณ  2560 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 

  - ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และออกหนังสือแจ้ง
เวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎระเบียบ  โดยตรวจสอบและ
คัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ผ.ท.4  

4.2 ขั้นด าเนินการ 
- จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  - ออกให้บริการรับการยื่นแบบ  และช าระภาษีนอกสถานที่ 

.../4.3 หลังด าเนินการ 
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4.3 หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560 
 
6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
 งานจัดเก็บรายได้   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
7. งบประมาณ 
 ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2560 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1-3 ของปีงบประมาณ  
2560 
 8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
 8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1.  ภาษีบ ารุงท้องที่ (ก าหนดระยะเวลายื่นแบบ  และช าระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2560) 
  หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิ น
การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยเจ้าของที่ดินที่อยู่ใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว ให้ไปยื่น
แบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภบท.5)  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว   ภายในเดือนมกราคมปีแรก ที่
มีการตีราคาปานกลางที่ดิน และทุกๆ 4 ปี จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และประเมินใหม่ และช าระภาษีภายใน
เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี 
  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีนั้นและตลอดไปจนกว่า
จะเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน 
  

ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ได้ยื่น
ไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา  4 ปี นั้น  
  

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  1.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  2.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีท่ีได้ช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่มำแล้ว) 
  3.   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4.   หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น โฉนด,น.ส.3.,ส.ค.1 ฯ 
  5.   หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
  6.   หนังสือมอบอ านาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาท าการแทน 
  กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีปีสุดท้ายให้น ามาด้วย 
  

ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการต ี

ราคาปานกลางที่ดิน 
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ 

ต้องใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมิน  ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
- เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภบท.9  

หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของทีด่ินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีท่ี 

ได้รับใบแจ้งใบประเมินหลัง เดือนมีนาคม   ต้องช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
.../2.การยื่นแบบ 
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2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน   กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิม 
เปลี่ยนแปลงไป 

- เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ต้องยื่น 
แบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงจ านวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแต่
วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยให้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี 

- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
- เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบถึงจ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีในปีต่อไป 

จ านวนเท่าใด 
3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อน 

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอ่ืนท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
- เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
- เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 
- เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
- การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับ 

ประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
  
เงินเพิ่ม   เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ไมย่ื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10  ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 

2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลด 
น้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 

3. ชี้เขตแจ้งจ านวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษี 
บ ารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียภาษีเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีบ ารุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม 

4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี  หรือ ร้อยละ 2   
ต่อเดือน ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่น าเงินเพ่ิมเติมตาม ข้อ 1 – 
ข้อ 4 มารวมค านวณด้วย 

 
บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า 

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 
เดือน  หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3. ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  
.../หรือสั่งให้ 
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หรือสั่งให้ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระหรือไม่มาให้ถ้อยค า หรือ ไม่ส่ง
เอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
   

การอุทธรณ์ 
   ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือไม่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว 
เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขอ
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาล 
  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
วินิจฉัยอุทธรณ์ 
  

การขอคืนภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิขอรับคืนภายใน 
1 ปี ได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
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2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ( ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษี เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี) 
  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ กับที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สร้างนั้น 

  
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

  ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ฯลฯ ในเขต องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว ซึ่งหาผลประโยชน์  โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่าหรือให้ผู้อ่ืนอยู่อาศัย  
หรือแสวงหารายได้  ซึ่งอยู่ในข่ายต้องช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
  

ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 
หลักฐานที่ต้องน าไปแสดง 

1. ส าเนาโฉนดที่ดิน /น.ส.3 / น.ส.3.ก /ส.ค.1 หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
5. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ล่วงมาแล้ว 
6. หนังสือมอบอ านาจกรณีให้ผู้อ่ืนท าการแทน 
7. แผนที่ตั้งของโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี 

 
ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ภรด.2) 

3. เจ้าหน้าที่ประเมิน ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีท่ีต้องเสีย 
4. พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็น

จ านวนเงินเท่าใด 
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 วัน นับถัด

จากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม 
 
 

.../อัตรา 
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ค่าภาษ ี

1. ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  

ค่าภาษี =  ค่ารายปี  x  12.5 % 
 

 ค่ารายปี 
  ค่ารายปี  คือ จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ กรณีให้เช่าให้ถือค่าเช่าคือ ค่ารายปี 
กรณีมีเหตุ 

- ค่าเช่ามิใช่จ านวนเงินอันสมควร 
- หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากด าเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ รมว.มท.ก าหนด 
 
 เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีต้องไปช าระ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากท่ีได้รับแจ้งประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม 

1. ช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 2.5 ของค่าภาษีค้าง 
2. ช าระไม่เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยล่ะ 5 ของค่าภาษีค้าง 
3. ช าระไม่เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยล่ะ 7. 5 ของค่าภาษีค้าง 
4. ช าระไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยล่ะ 10 ของค่าภาษีค้าง 

  
 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริงตามความรู้เห็น
ของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อของตนก ากับไว้ 
เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติมรายละเอียด ไม่
น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม หรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

3. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดง  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ ควรหรือโดย
ความเป็นเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่หลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปี
แห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
 การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเห็นว่าค่า
ภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ คณะผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนด (ภรด.9) ภายใน 15 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  และเมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 
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3.  ภาษีป้าย  (ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี) 
 หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหา 
รายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ  
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
  
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 

1. เจ้าของป้าย 
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ 

ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้ายถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้าย 
  
 ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย 

1. ให้เจ้าของหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  ภายในเดือนมกราคม -  
มีนาคม ของทุกปี 

2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

3. ในกรณีที่มีการโอนย้าย(เปลี่ยนเจ้าของ)  ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน 
  
 หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ 
3. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  (ในกรณีท่ีได้ช ำระภำษีป้ำยมำแล้ว) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
7. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 

  
 ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 

1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)พร้อมหลักฐาน 
2. ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้อง 

เสียเงินเพ่ิม 
 อัตราภาษีป้าย 

1. ป้ายอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500  ตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา 20  

บาท : 500 ตารางเซนติเมตร 
.../3. ป้าย 
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3. ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท: 500 ตารางเซนติเมตร 
- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ 
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

4. ป้ายตาม 1,2,3 เมื่อค านวณพื้นท่ีของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200  
บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

5. กรณีป้ายท่ีติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   มกราคม -  มีนาคม คิดภาษี    100% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   เมษายน -  มิถุนายน  คิดภาษี   75% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   กรกฎาคม - กันยายน  คิดภาษี    50% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   ตุลาคม - ธันวาคม  คิดภาษี      25% 

  
 เงินเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่าภาษี 
ป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องต้องตามจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
  3.     ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของ
เดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 
  
 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 

1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า 
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ  
ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

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

3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ 
ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอันสมควรต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
  
 การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
  เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 
/..การขอ.. 
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 การขอคืนเงินภาษีป้าย 
  ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้
โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
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4.ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
               “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมี
กลิ่นเหม็น  
 
                “มูลฝอย”  หมาย ความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่
อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์   รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก  ถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน 
 
                “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 
                “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืน  ซ่ึง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 

     ขั้นตอน ระยะเวลาการยื่นช าระค่าธรรมเนียม       บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ภายใน 4 นาที 

 
 
            
 
 

 
                                    ภายใน  1  นาที 

    
 
 
 
            

                         
                                    ภายใน  3  นาที 

  
 
 
 

 
หลักฐานประกอบการยื่นขอช าระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

1. บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินเก่า  (ถ้ามี) 

/..อัตรา 

 
ผู้รับบริการยื่นความประสงค ์

ต่อเจ้าหน้าท่ี 
 

 

 
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 

ผู้รับบริกำรยื่นควำมประสงค์  
ต่อเจ้ำหน้ำที่ 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน 

รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน 
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 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

1. อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย มาตรา 20 (4) 
1.1 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่ปฏิกูลครั้งละ (5 ท่อ Ø 80 ซม. X 40 ซม./ท่อน)   100 บาท  
1.2  หากเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเพ่ิม ลบ.ม.ละ       50  บาท 

2.  อัตราค่าเก็บขนมูลฝอยประจ าเดือน 

          2.1  อัตราค่าเก็บขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร 

-  วันหนึ่งไม่เกิน  20 ลิตร              เดือนละ 20 บาท 

-  วันหนึ่งเกิน  20 ลิตร แต่ไม่เกิน  40 ลิตร    เดือนละ         40      บาท 

-  วันหนึ่งเกิน  40 ลิตร แต่ไม่เกิน  60 ลิตร    เดือนละ         60      บาท 

-  วันหนึ่งเกิน  60 ลิตร แต่ไม่เกิน  80 ลิตร    เดือนละ         80      บาท 

-  วันหนึ่งเกิน  80 ลิตร แต่ไม่เกิน  100 ลิตร   เดือนละ       100      บาท 

-  วันหนึ่งเกิน  100 ลิตร แต่ไม่เกิน  200 ลิตร   เดือนละ       300      บาท 

-  วันหนึ่งเกิน  200 ลิตร แต่ไม่เกิน  300 ลิตร   เดือนละ       500      บาท 

-  วันหนึ่งเกิน  300 ลิตร แต่ไม่เกิน  400 ลิตร   เดือนละ       700      บาท 

-   วันหนึ่งเกิน  400 ลิตร แต่ไม่เกิน  500 ลิตร   เดือนละ       900      บาท 

2.2 ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรขึ้นไป 

- วันหนึ่งเกิน 1     ลูกบาศก์เมตร                  เดือนละ       2,000      บาท 

-    วันหนึ่งเกิน 1     ลูกบาศก์เมตร    ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์หรือเศษของลูกบาศก์เมตร    
     เดือนละ       2,000      บาท 
 
 
 
 
 
 
 

/..2.3 ค่าเก็บ 
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2.3  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวหนึ่ง ๆ 

-    ไม่เกิน        1         ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ                 150      บาท 

-     เกิน           1         ลกูบาศก์เมตร    ค่าเก็บและขนทุก ๆ   ลูกบาศก์  เมตรหรือเศษของ 
      ลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ        150  บาท 

3.  อัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท า
เป็นธุรกิจหรือประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

3.1  รับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ฉบับละ          5,000  บาท 

3.2  รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ฉบับละ  5,000  บาท 

  
-------------------------------- 
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คู่มือก าหนดมาตรฐานการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี ประจ าปี  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  ต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

เดือน/พ.ศ. ภาษีบ ารุงท้องท่ี (กรณีตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ ประจ าปี  2557-2560) เป้าหมาย 
ตุลาคม - 
พฤศจิกายน  
2556 
 
 

ธันวาคม  
2556 
 
 
 

มกราคม  - 
เมษายน 
2557 
 

มกราคม -  
พฤษภาคม
2557 
 
 
 

มิถุนายน  
2557 

- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- ให้มีการก าหนดราคาปานกลางที่ดินที่เป็นปัจจุบัน  โดยคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางที่ดิน 
- ติดประกาศราคาปานกลางที่ดิน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานจาก
คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางที่ดิน 
 

- จัดท าประมาณการรายรับจากการประเมินที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษี 
- แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินภาษีบ ารุงท้องที่และเจ้าพนักงานส ารวจท าการส ารวจจ านวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการท าประโยชน์ 
- ประกาศแจ้งเจ้าของที่ดินเพ่ือมายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 
- ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
 

- รับแบบแสดงรายการที่ดิน  และตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.บ.ท.๕) 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
- ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ 
 

- ติดประกาศการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๑๐)  ณ ส านักงานเทศบาลต าบล และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน            
กรณีเจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตส านักงานเทศบาลต าบลให้ท าหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบ 
- รับช าระภาษี (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
- ในกรณีเจ้าของที่ดินไม่พอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวนัติดประกาศ 
- รับเรื่องอุทธรณ์/แจ้งผลการอุทธรณ์ (กรณีอุทธรณ์) 
 

- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  ครั้งที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1-3 % 

.../เดือน/พ.ศ. 
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เดือน/พ.ศ. ภาษีบ ารุงท้องท่ี (กรณีตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ ประจ าปี  2557-2560) เป้าหมาย 
 
กรกฎาคม  
2557 
 
สิงหาคม  
2557 
 
กันยายน  
2557 

 
- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  ครั้งที่ 2 
 
 
- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  ครั้งที่ 3 
 
 
- ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ 
- รายงานปิดงบประจ าปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../แผนการจัด 
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คู่มือก าหนดมาตรฐานการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป้าหมาย 
 ต.ค.  2559 
 

พ.ย.  2559 
 

ธ.ค.2559 
 
 

ม.ค. - ก.พ.2560 
 
 

ม.ค. - มี.ค.  
2560 
 

เม.ย.2560 
 

พ.ค.2560 
 

มิ.ย.2560 
ก.ค.2560 
 

ส.ค.2560 
 

ก.ย.2560 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 

- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
 

- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดท าหนังสือแจ้งมให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
 

- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษีและมีหนังสือ
แจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) รับช าระภาษี 
 

- รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันทีหรือช าระในก าหนดเวลา) 
 
 

- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 1 
 

- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 2 
 

- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 3 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
 

- ตรวจสอบผู้เสียภาษีท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  
 

- รายงานปิดงบประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1-3 % 

.../ แผนการจัด
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คู่มือก าหนดมาตรฐานการจดัเก็บภาษีป้าย ประจ าปี  2560 
องค์การบริหรส่วนต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

เดือน/พ.ศ. ภาษีป้าย เป้าหมาย 
 ต.ค. - พ.ย.
2559 
 
ธ.ค.2559 
 
 
ม.ค. - มี.ค.  
2560 
 
เม.ย.2560 
 
พ.ค.2560 
 
มิ.ย.2560 
 
ก.ค.2560 
 
ส.ค.2560 
 
ก.ย.2560 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี
- จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
 
- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ภ.ป.3 
- รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันทีหรือช าระในก าหนดเวลา) 
 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 1 (รับช าระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 2 (รับช าระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 3 (รับช าระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
 
- ตรวจสอบบัญชีผู้ช าระภาษี 
 
- รายงานปิดงบประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1-3 % 

 
.../ แผนปฏิบัติ 
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คู่มือก าหนดมาตรฐานการจดัเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ ประจ าปี  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
เดือน/พ.ศ. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ เป้าหมาย 

 ต.ค. - พ.ย.
2559 
 
ธ.ค.2559 
 
 
ต.ค. 2559 
 
 
ธ.ค. 2559 
 
 
 
ม.ค. 2560 
 
 
 
ก.พ.. 2560 
 
 
มี.ค. 2560 
 
 

- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
 
 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
 
 
- รับแบบค าขออนุญาตให้บริการถังขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
 
- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
 
- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ออกพ้ืนที่ 
- รับช าระ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
 
- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1-3 % 
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เม.ย. 2560 
 
 
พ.ค. 2560 
 
 
 
มิ.ย.2560 
 
 
ก.ค. 2560 
 
 
ส.ค. 2560 
 
 
ก.ย. 2559 

- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ออกพ้ืนที่ 
- รับช าระ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
 
- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
- รายงานปิดงบประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1-3 % 
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คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี ประจ าป ี 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว   อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

ล าดับ 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 

1 คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ(ลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้าง
รับ) ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

            

2 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี              

3 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              

4 รับยื่นแบบและช าระค่าภาษี (ช าระภายเวลาที่ก าหนด)           

5 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน              

6 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา(มีเงินเพ่ิม)          

7 มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี (3 ครั้ง)            

8 ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ              

9 รายงานปิดงบประจ าปี              

 
 

 
 

.../ แผนปฏิบัติ 
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คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวล าภู 
ล าดั
บ 

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. 
1 ส ารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ              
2 ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ              
3 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี             

4 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              

5 รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง             

6 ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับช าระภาษี            

7 รับช าระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)            

8 ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด (3 ครั้ง)            

9 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน             

10 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม)         

11 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี            

12 ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ              

13 รายงานปิดงบประจ าปี              

 
 
 

.../ แผนปฏิบัติ
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คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวล าภู 

ล าดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
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 ส ารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์
เสียภาษีในปีงบประมาณ  

            

2 ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ             
3 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี             

4 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้
ทราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1 

             

5 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

            

6 ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/
รับช าระภาษี 

            

7 รับช าระค่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 

          

8 ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ 
ภ.ป.1 ภายในก าหนด (3 ครั้ง) 

           

9 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี           

10 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกิน
ก าหนดก าเวลา (มีเงินเพิ่ม) 

         

11 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน              

12 รายงานปิดงบ              

         .../ แผนปฏิบัติ  
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คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ ประจ าปี  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวล าภู 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรมแยกปฎิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลาปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1 จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ ต.ค.2559 – ก.ย. 2560  
2 รับขออนุญาตการให้บริการถังขยะ ต.ค.2559 – ก.ย. 2560  
3 เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 

3.1 ออกพ้ืนที่  ประจ าเดือน มกราคม 2560 
     หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว 
     หมู่ที่ 2 บ้านหัน 
     หมู่ที่ 3 บ้านโคกม่วย 
     หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา 
     หมู่ที่ 5 บ้านบก 
     หมู่ที่ 6 บ้านโนนเรียง 
     หมู่ที่ 7 บ้านศรีสุข 
     หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูง 
     หมู่ที่ 9 บ้านพันดอน 
     หมู่ที่ 10 บ้านห้วยค้อ 
     หมู่ที่ 11 บ้านหวัขัว 
     หมู่ที่ 12 บ้านโนนส าราญ 
     หมู่ที่ 13 บ้านนาล้อม 
     หมู่ที่  14  บ้านท่าโพธิ์ชัย 
     หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังทอง 
3.2 รับช าระ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 

 
 

วันที่  11  ของเดือน 
วันที่  12  ของเดือน 
วันที่  13  ของเดือน 
วันที่ 16  ของเดือน 
วันที่  17 ของเดือน 
วันที่ 18 ของเดือน 
วันที่  19 ของเดือน 
วันที่  20  ของเดือน 
วันที่ 23  ของเดือน 
วันที่ 24  ของเดือน 
วันที่  25  ของเดือน 
วันที่  26 ของเดือน 
วันที่  27 ของเดือน 
วันที่  30 ของเดือน 
วันที่  31 ของเดือน 

 
 
 
 

ถ้าวันออกพื้นที่เป็นวันหยุด 
ราชการให้เลื่อนไปใน 

วันท าการถัดไป 
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ล าดับ

ที ่
กิจกรรมแยกปฎิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลาปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
4.1 ออกพ้ืนที่  ประจ าเดือน พฤษภาคม  2560 
     หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว 
     หมู่ที่ 2 บ้านหัน 
     หมู่ที่ 3 บ้านโคกม่วย 
     หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา 
     หมู่ที่ 5 บ้านบก 
     หมู่ที่ 6 บ้านโนนเรียง 
     หมู่ที่ 7 บ้านศรีสุข 
     หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูง 
     หมู่ที่ 9 บ้านพันดอน 
     หมู่ที่ 10 บ้านห้วยค้อ 
     หมู่ที่ 11 บ้านหัวขัว 
     หมู่ที่ 12 บ้านโนนส าราญ 
     หมู่ที่ 13 บ้านนาล้อม 
     หมู่ที ่ 14  บ้านท่าโพธิ์ชยั 
     หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังทอง 
4.2 รับช าระ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 

 
 

วันที่  2  ของเดือน 
วันที่  3  ของเดือน 
วันที่  4  ของเดือน 
วันที่  5 ของเดือน 
วันที่ 8  ของเดือน 
วันที่  9 ของเดือน 

วันที่  11  ของเดือน 
วันที่ 12  ของเดือน 
วันที่ 15  ของเดือน 
วันที่  16  ของเดือน 
วันที่ 17  ของเดือน 
วันที่  18 ของเดือน 
วันที่  19 ของเดือน 
วันที่  22 ของเดือน 
วันที่  23 ของเดือน 

 
 

ถ้าวันออกพื้นที่เป็นวันหยุด 
ราชการให้เลื่อนไปใน 

วันท าการถัดไป 

5 เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
5.1 ออกพ้ืนที่  ประจ าเดือน กันยายน 2560 
     หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว 
     หมู่ที่ 2 บ้านหัน 
     หมู่ที่ 3 บ้านโคกม่วย 
     หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา 

 
 

วันที่  1  ของเดือน 
วันที่  4  ของเดือน 
วันที่  5  ของเดือน 
วันที่  6  ของเดือน 

 
 

ถ้าวันออกพื้นที่เป็นวันหยุด 
ราชการให้เลื่อนไปใน 

วันท าการถัดไป 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรมแยกปฎิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลาปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

      หมู่ที่ 5 บ้านบก 
     หมู่ที่ 6 บ้านโนนเรียง 
     หมู่ที่ 7 บ้านศรีสุข 
     หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูง 
     หมู่ที่ 9 บ้านพันดอน 
     หมู่ที่ 10 บ้านห้วยค้อ 
     หมู่ที่ 11 บ้านหัวขัว 
     หมู่ที่ 12 บ้านโนนส าราญ 
     หมู่ที่ 13 บ้านนาล้อม 
     หมู่ที่  14  บ้านท่าโพธิ์ชยั 
     หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังทอง 
     5.2 รับช าระ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 

วันที่ 7  ของเดือน 
วันที่ 8 ของเดือน 

วันที่  11  ของเดือน 
วันที่ 12  ของเดือน 
วันที่ 13  ของเดือน 
วันที่  14  ของเดือน 
วันที่ 15  ของเดือน 
วันที่  18 ของเดือน 
วันที่  19 ของเดือน 
วันที่  20 ของเดือน 
วันที่  21 ของเดือน 
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แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ 
องค์การบริห
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คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ประจ าปี  2560 
……………………………….. 

  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  1. ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
  2. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 
  3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
  4. รับยื่นแบบ 
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 

6. รับช าระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
7. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 

  

ผู้อ านวยการกองคลัง 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตาแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 
  2. แจ้งผลการประเมิน 
  3. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างช าระภาษี 
  4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

5. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
  1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
  3. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
  4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 
  5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาช าระภาษีตามก าหนด 
  6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานของการจัดเก็บรายได้ 

7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 
  8. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

  

คณะผู้บริหาร 
 

  1. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
  2. ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
  3. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 
  4. มีค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

   
 
 

.../(ลงชื่อ) 
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           (ลงชื่อ)                                                            ผู้จัดท า / เสนอคู่มือ 
(นางพัชดาพร  สุราษฎร์) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
 

      (ลงชื่อ)                                                       ผู้ตรวจสอบคู่มือ 
(นางศศิธร  อินทรพิมพ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 

    (ลงชื่อ)                                              ผู้เห็นชอบคู่มือ 
(นางสาวอุไร  ผางดี) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 
 

                            (ลงชื่อ)                                                            ผู้อนุมัติคู่มือ 
(นายจรัส  ศรีรัตนกูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


