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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจําปงบประมาณ 2560
ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
1. หลักการและเหตุผล

ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบล ทาเยี่ยม มีนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดใหทั่วถึง และเปนธรรมโดย
คํานึงถึงสภาวะดานสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาเปนแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดยมิให
เกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในตําบลทาเยี่ยม ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีบรรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมายสูงสุด เทศบาลตําบล ทาเยี่ยม จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการออกใหบริการ
รับยื่นแบบเพื่อแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษีกับประชาชนภายในตําบล ซึ่งจะชวยใหลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จึงจําเปนตองจัดทําแผนการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ 2560 ขึ้นมา

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
แกประชาชน
2.2 เพื่อใหองคกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมาพัฒนา
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
ไดมากขึ้น
2.3 เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการเสียภาษีใหกับ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
2.4 เพื่อใหการปฏิบัติการจัดเก็บรายไดสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

3. เปาหมาย

3.1 การจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม เพิ่มขึ้น รอยละ 8 ของปงบประมาณ 2560
3.2 ประชาชนใหความรวมมือในการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
3.3 การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม

4. วิธีการดําเนินการ

4.1 ขั้นเตรียมการ
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ ใหครบถวน จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และออกหนังสือแจง
เวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา เพื่อจะไดมายื่นแบบพิมพภายในระยะเวลาที่กําหนดตามกฎระเบียบ โดยตรวจสอบ
และคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี ตาม ผ.ท.4
4.2 ขั้นดําเนินการ
- จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา
- แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- แจงใหผูที่อยูในขายตองเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดทราบและเขาใจ
- ออกใหบริการรับการยื่นแบบ และชําระภาษีนอกสถานที่
/4.3 หลังดําเนินการ...

-24.3 หลังดําเนินการแลวเสร็จ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
จัดเก็บภาษีที่จัดเก็บไดในปที่ผานมา)

(จากยอดจัดเก็บภาษีที่เก็บไดในปปจจุบัน เทียบกับยอด

5. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 1

ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

6. ผูรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได

ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

7. งบประมาณ
ใชจายจาก

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

8.1 ภาษีจากการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม เพิ่มขึ้นรอยละ 8 ของปงบประมาณ 2560
8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และใหความรวมมือในการเสียภาษี
8.3 การปฏิบัติงานสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

/1. ภาษีบํารุงทองที.่ ..
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1. ภาษีบํารุงทองที่ (กําหนดระยะเวลายื่นแบบ และชําระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2560)

หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจาของที่ดิน ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่โดยเจาของที่ดินที่อยูในเขตเทศบาลตําบล ทาเยี่ยม ใหไปยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน (แบบ ภบท.5) ณ สํานักงาน เทศบาลตําบล ทาเยี่ยม ภายในเดือนมกราคมปแรก ที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดิน และทุกๆ 4 ป จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และประเมินใหม และชําระภาษีภายในเดือน
มกราคม – เมษายน ของทุกป
กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหม หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ดินจะตองยื่นแบบแสดงรายการ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่

ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ในปนั้นและตลอดไป
จนกวาจะเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน

กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่

ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม ภายในเดือนมกราคม ของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน
แบบแสดงรายการที่ไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ป นั้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สํานักงาน

หลักฐานที่ตองนําไปแสดงเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่

บัตรประจําตัวประชาชน
ใบเสร็จรับเงินปที่ผานมา
(ในกรณีที่ไดชําระภาษีบํารุงทองที่มาแลว)
สําเนาทะเบียนบาน
หลักฐานที่แสดงถึงการเปนเจาของที่ดิน ตามที่กฎหมายกําหนด เชน โฉนด,น.ส.3.,ส.
ค.1 ฯ
หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท
หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ใหผูอื่นมาทําการแทน
กรณีที่เปนการเสียภาษีในปที่ไมใชปที่ยื่นแบบ ภบท.5 ทอนที่มอบใหเจาของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงิน
คาภาษีปสุดทายใหนํามาดวย

ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงทองที่

1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูที่เปนเจาของที่ดินตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการตี
ราคาปานกลางที่ดิน
- ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่
ตองใชตอเจาหนาที่พนักงานประเมิน ภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
- เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.9
หรือ ภบท.10) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม
- ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณีที่
ไดรับใบแจงใบประเมินหลัง เดือนมีนาคม ตองชําระภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
/2.การยื่นแบบ...

-4เปลี่ยนแปลงไป

2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิม

- เจาของที่ดินที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเปนผูไดรับโอนที่ดินขึ้นใหมตองยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ดินตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับ
แตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใหแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณี
- เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
- เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบถึงจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีในปตอไป
จํานวนเทาใด
3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอน
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป
- เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
- เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให
- เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
- การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับ
ประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป

เงินเพิ่ม

เจาของที่ดินผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่
เวนแตกรณีเจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น
ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลด
นอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไข
แบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน
3. ชี้เขตแจงจํานวนที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ลดนอยลงใหเสียภาษีเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอป หรือ รอยละ 2
ตอเดือน ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงินเพิ่มเติมตาม
ขอ 1 – ขอ 4 มารวมคํานวณดวย

บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่

1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6
เดือน หรือ ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1
เดือน หรือ ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ
/หรือสั่งให…

-5หรือสั่งใหปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระหรือไมมาใหถอยคํา หรือไมสง
เอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 1,000 บาท
หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

การอุทธรณ

ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือไมไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่
แลว เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยอุทธรณผานเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ไดรับแจงประเมินแลวแตกรณี
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดให
ขอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล
ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
วินิจฉัยอุทธรณ

การขอคืนภาษีบํารุงทองที่

ผูเสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสียผูนั้นมีสิทธิขอรับคืน
ภายใน 1 ป ไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที่

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

( กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษี เดือน มกราคม

–

กุมภาพันธ ของทุกป)
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ กับที่ดินใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสรางนั้น

ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผูที่เปนเจาของทรัพยสินโรงเรือนสิ่งปลูกสราง ตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอื่น ฯลฯ ในเขตเทศบาล
ตําบล ทาเยี่ยม ซึ่งหาผลประโยชน โดยใชเปนสถานประกอบการพาณิชยตางๆ ใหเชาหรือใหผูอื่นอยูอาศัย
หรือแสวงหารายได ซึ่งอยูในขายตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาลตําบลทาเยี่ยม

กําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป

หลักฐานที่ตองนําไปแสดง
1.
2.
3.
4.
5.

สําเนาโฉนดที่ดิน /น.ส.3 / น.ส.3.ก /ส.ค.1 หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสียภาษี
สําเนาทะเบียนบาน
ทะเบียนการคา, ทะเบียนพาณิชย, ใบอนุญาตกอสรางอาคาร
/5. ใบเสร็จ...

-66. ใบเสร็จรับเงินของปที่ลวงมาแลว
7. หนังสือมอบอํานาจกรณีใหผูอื่นทําการแทน
8. แผนที่ตั้งของโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางที่เสียภาษี

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ภรด.2) พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทาเยี่ยม ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
2. พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความสมบูรณแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภรด.2)
3. เจาหนาที่ประเมิน ประเมินคารายปและคาภาษีที่ตองเสีย
4. พนักงานเก็บภาษีแจงการประเมิน (ภรด.8) ใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีทราบวาจะตองเสียภาษีเปน
จํานวนเงินเทาใด
5. ผูมีหนาที่เสียภาษีเมื่อไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีไปชําระภายใน 30 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นตองเสียเงินเพิ่ม

อัตราคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป
2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป

เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีตองไปชําระ
ภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากที่ไดรับแจงประเมินมิฉะนั้นตองเสียเงินเพิ่ม
1. ชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนดใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีคาง
2. ชําระไมเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีคาง
3. ชําระไมเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 7. 5 ของคาภาษีคาง
4. ชําระไมเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีคาง

การชําระคาปรับ

ผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีตอเจาหนาที่ภายในกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท

บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตามความเปนจริงตามความรู
เห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาวพรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป และลายมือชื่อของตน
กํากับไว เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
2. ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติมรายละเอียด
ไมนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถาม หรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
/3. ผูใดยื่น...

-73. ผูใดยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตน
ตามที่ควรหรือโดยความเปนเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่
หลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน
500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

การอุทธรณภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว ไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่โดยเห็นวา
คาภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิอุทธรณตอ คณะผูบริหารทองถิ่นตามแบบที่กําหนด (ภรด.9) ภายใน
15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน และเมื่อไดรับแจงผลชี้ขาดแลวยังไมเปนที่พอใจก็มีสิทธิฟองรองตอศาลได
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด

3. ภาษีปาย (กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษีปาย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกป)

หมายถึง ปายที่แสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหา
รายได หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายไดไมวาจะแสดง หรือ โฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น

ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
1. เจาของปาย
2. ในกรณีที่ไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของ
ปายนั้นไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูเสียภาษีปายถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปาย
กําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีปาย
1. ใหเจาของหรือครอบครองปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไดที่เจาพนักงานจัดเก็บรายได
กองคลัง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกป
2. ผูใดติดตั้งปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งปายใหมแทนปายเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายใหม
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแกไข
3. ในกรณีที่มีการโอนยาย(เปลี่ยนเจาของ) ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอเจาหนาที่
ของเทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันรับโอน
หลักฐานที่ตองนําไปแสดงเพื่อเสียภาษีปาย
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. ทะเบียนการคา,ทะเบียนพาณิชย
3. ใบเสร็จรับเงินปที่ผานมา (ในกรณีที่ไดชําระภาษีปายมาแลว)
/4. สําเนา...

-84.
5.
6.
7.

สําเนาทะเบียนบาน
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท
ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย

ขั้นตอนการชําระภาษีปาย
1. ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย(ภป.1)พรอมหลักฐาน
2. ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันไดแจงการประเมินมิฉะนั้นตอง
เสียเงินเพิ่ม
อัตราภาษีปาย
1. ปายอักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา 3 บาท : 500 ตารางเซนติเมตร
2. ปายอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น ใหคิดอัตรา 20
บาท : 500 ตารางเซนติเมตร
3. ปายตอไปนี้ใหคิดอัตรา 40 บาท: 500 ตารางเซนติเมตร
- ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม
- ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
4. ปายตาม 1,2,3 เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200 บาท
ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท
5. กรณีปายที่ติดตั้งปแรก คิดภาษีเปนรายงวด งวดละ 3 เดือน
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน มกราคม
- มีนาคม คิดภาษี 100%
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน - มิถุนายน คิดภาษี 75%
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม - กันยายน คิดภาษี 50%
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม - ธันวาคม คิดภาษี
25%
เงินเพิ่ม

ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่ม รอยละสิบของคาภาษี
ปายเวนแตกรณีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวน
นั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละหาของคาภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองตองตามจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปายลดนอยลง
ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการ
ภาษีปายใหถูกตองกอนเจาพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน
3. ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปายเศษ
ของเดือนนับเปนหนึ่งเดือนทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตามขอ 1 และ ขอ 2 มาคํานวณเปนเงินเพิ่มตามขอนี้ดวย
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีปาย
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนํา
/พยานหลักฐาน…

-9พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป
หรือ ปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,00 บาท
3. ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่
ประกอบกิจการ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
4. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือใหสวนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณการประเมินภาษีปาย
เมื่อผูเสียภาษีไดแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณการ
ประเมินตอผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ
การขอคืนเงินภาษีปาย
ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอรับเงินคืน
ไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีปาย

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



/แผนการจัดเก็บ...

เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม พฤศจิกายน
2559
ธันวาคม 2559

มกราคม เมษายน 2560
มกราคม พฤษภาคม2560

มิถุนายน 2560

-10แผนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ภาษีบํารุงทองที่
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ และประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
- ใหมีการกําหนดราคาปานกลางที่ดินที่เปนปจจุบัน โดยคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางที่ดิน
- ติดประกาศราคาปานกลางที่ดิน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานจาก
คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางที่ดิน
- จัดทําประมาณการรายรับจากการประเมินที่คาดวาจะไดรับจากผูที่อยูในขายเสียภาษี
- แตงตั้งเจาพนักงานประเมินภาษีบํารุงทองที่และเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจจํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน
- ประกาศแจงเจาของที่ดินเพื่อมายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และประชาสัมพันธการเสียภาษี
- ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา

เปาหมาย

รายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ 8 %

- รับแบบแสดงรายการที่ดิน และตรวจสอบความถูกตอง (ภ.บ.ท.5)
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เสนอตอเจาพนักงานประเมิน
- ประเมินภาษีบํารุงทองที่
- ติดประกาศการประเมินภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.10) ณ สํานักงานเทศบาลตําบล และที่ทําการผูใหญบาน/กํานัน
กรณีเจาของที่ดินอยูนอกเขตสํานักงานเทศบาลตําบลใหทําหนังสือแจงใหเจาของที่ดินทราบ
- รับชําระภาษี (ภายในเวลาที่กําหนด)
- ในกรณีเจาของที่ดินไมพอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับจากวันติดประกาศ
- รับเรื่องอุทธรณ/แจงผลการอุทธรณ (กรณีอุทธรณ)
- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษี ครั้งที่ 1
/เดือน/พ.ศ…..

-11เดือน/พ.ศ.
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

ภาษีบํารุงทองที่

เปาหมาย

- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษี ครั้งที่ 2
- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษี ครั้งที่ 3
- ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ
- รายงานปดงบประจําป

/แผนการจัดเก็บ...

เดือน/พ.ศ.
ต.ค. 2559

-12แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปประมาณ 2560
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)

พ.ย. 2559

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ

ธ.ค. 2559

- ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
- จัดทําหนังสือแจงมใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา

ม.ค. - ก.พ.2560

- รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจงการ
ประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) รับชําระภาษี

ม.ค. - มี.ค. 2560

- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา)

เม.ย.2560
พ.ค.2560
มิ.ย.2560
ก.ค.2560
ส.ค.2560
ก.ย.2560

เปาหมาย

รายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ 8 %

- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 1
- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 2
- รับชําระภาษีเงินเพิ่มหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 3
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี
- ตรวจสอบผูเสียภาษีที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ
- รายงานปดงบประจําป

/ แผนการจัดเก็บ…

เดือน/พ.ศ.
ต.ค. - พ.ย.2559
ธ.ค.2559
ม.ค. - มี.ค. 2560

-13แผนการจัดเก็บภาษีปาย ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ภาษีปาย
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ

เปาหมาย

- ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
- จัดทําหนังสือแจงใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา

เม.ย.2560

- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจงการประเมินภาษี ภ.ป.3
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา)

พ.ค.2560

- มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 1 (รับชําระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25)

มิ.ย.2560

- มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 2 (รับชําระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25)

ก.ค.2560

- มีหนังสือเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 3 (รับชําระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25)

ส.ค.2560

- ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี

ก.ย.2560

- ตรวจสอบบัญชีผูชําระภาษี

รายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ 8 %

- รายงานปดงบประจําป
/แผนปฏิบัติ...

-14แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ลําดับ

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

1
2

คัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ(ลูกหนี้ตามเกณฑ
คางรับ) สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี

3

ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา

4

รับยื่นแบบและชําระคาภาษี (ชําระภายเวลาที่กําหนด)

5

สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน

6

รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา(มีเงินเพิ่ม)

7

มีหนังสือแจงไปยังผูที่ยังไมชําระภาษี (3 ครั้ง)

8

ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ

9

รายงานปดงบประจําป

ระยะเวลาการปฏิบัติการ

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

/ แผนปฏิบัติ…

-15แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ลํา
หมาย
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน
ดับ
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. เหตุ
1 สํารวจและคัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ
2 สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
3 ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
4 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา
5

รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกตอง

6

ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชําระภาษี

7

รับชําระคาภาษี (ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)

8

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

9

สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน

10 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
11 ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี
12 ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ
13 รายงานปดงบประจําป

/ แผนปฏิบัติ...

-16แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาการปฏิบัติการ
หมาย
ลําดับ
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1 สํารวจและคัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ
2 สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
3 ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
4 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนาเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.1
5

รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกตอง

6

ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชําระภาษี

7

รับชําระคาภาษี (ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)

8

ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (3 ครั้ง)

9

ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี

10

รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)

11

สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน

12

รายงานปดงบ

/ แผนปฏิบัติ...

- 17 แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ 2560
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

วัน เวลา และสถานที่การใหบริการจัดเก็บรายได
เตรียมสํารวจผูคางชําระและติดตามเรงรัดลูกหนี้ภาษีประเภทตาง ๆ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไวทําการจัดเก็บใน
ป 2560
ประชาสัมพันธที่ ทต.ทาเยี่ยม และประชาสัมพันธนอกสถานที่
รับชําระที่ ทต.ทาเยี่ยม และออกบริการนอกสถานที่
รับชําระที่ ทต.ทาเยี่ยม และออกบริการนอกสถานที่
รับชําระที่ ทต.ทาเยี่ยม และออกบริการนอกสถานที่
รับชําระที่ ทต.ทาเยี่ยม และออกบริการนอกสถานที่
รับชําระภาษีที่ ทต.ทาเยี่ยม

และออกบริการนอกสถานที่

เตรียมสํารวจผูคางชําระและติดตามเรงรัดลูกหนี้ภาษีประเภทตาง ๆ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไวทําการจัดเก็บใน
ป 2560

/ แผนปฏิบัติ...

-18แผนปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ 2560
………………………………..
เจาพนักงานจัดเก็บรายได/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณตอไป
3. ออกหนังสือแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา
4. รับยื่นแบบ
5. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารขางตน
6. รับชําระภาษี/สงเงินรายไดประจําวัน
7. ประชาสัมพันธเรื่องการจัดเก็บภาษี
หัวหนากองคลัง
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตาแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ
2. แจงผลการประเมิน
3. ตรวจสอบและติดตามผูคางชําระภาษี
ปลัดเทศบาล
1. ตรวจสอบความถูกตองของคาภาษี
2. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ
3. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนด
4. ออกหนังสือเตือนผูไมมาชําระภาษีตามกําหนด
5. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานของการจัดเก็บรายได
6. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี
7. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ
กําหนด

8. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินตอผูไมมายื่นแบบภายใน
9. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ

คณะผูบริหาร
1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม)
2. ลงมติชี้ขาดตามคํารอง และแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ
3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบภายในกําหนด
4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน

/ประมาณการ...

-19ประมาณการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ 2560
ภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย)
รายการ
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. ภาษีบํารุงทองที่
3. ภาษีปาย
รวม
ประมาณการจัดเก็บเพิ่มขึ้น 8 %
รวมประมาณการที่จะจัดเก็บเพิ่มขึ้นในป 2560

(ลงชื่อ)

จํานวนเงินรายไดตาม ทะเบียนคุมผูอยูในขาย
ตองเสียภาษี ประจําปงบประมาณ 2560
4,052,906.60
97,148.90
166,816.00
4,316,871.50
345,349.72
4,662,221.22

กัลยาณี เหียมไธสง
(นางสาวกัลยาณี เหียมไธสง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูจัดทํา/เสนอแผน

(ลงชื่อ)

ฐิติรัตน พันธุโยศรี
ผูตรวจสอบแผน
(นางสาวฐิติรัตน การแข็ง)
หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองคลัง
(ล พ.จ.อ. วัชนันท วรางคพิสุท
ผูเห็นชอบแผน
(วัชนันท วรางคพิสุทธิ)์
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตําบลทาเยี่ยม
(ล )

สมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ ผูอนุมัติแผน
(นายสมศักดิ์ ธรรมวุฒิพงศ)
นายกเทศมนตรีตําบลทาเยี่ยม

