การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาทีส่ ําคัญตามกฎหมายในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การ
ใหบริการทางสังคม การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ฯลฯ โดยมีจุดมุงหมาย เพือ่ พัฒนาความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น การดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาว จําเปนตองมีรายไดเพียงพอตอการใชจาย ซึ่งเปนภาระคอนขางมากสําหรับ อบต. กฎหมาย
ไดกําหนดให อบต. มีรายไดบางประเภทเปนของตนเองเพื่อใหสามรถบริหารกิจการภายใต ขอบเขตอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวได เชน รายไดจากภาษีอากร รายไดจากคาธรรมเนียมตาง ๆ รายไดจากเงินอุดหนุน เงินกู
เปนตน
โครงสรางรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
อบต. จะมีโครงสรางรายได ดังนี้
1. ภาษีอาการ ประกอบดวย
1.1 ภาษีอากรที่ อบต. จัดเก็บเอง
- ภาษีปาย
- ภาษีบํารุงทองที่
- ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
- อากรฆาสัตว
1.2 ภาษีไดรับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย
- ภาษีสุราและสรรพสามิต
- ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ขณะนี้ยังไมไดรับขณะนี้รอการแกไข พ.ร.บ. จัดสรรภาษีมูลคาเพิม่ )
1.3 ภาษีและคาธรรมเนียมที่ไดรับจัดสรรจากจังหวัด
- ภาษีและคาธรรมเนียม
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและใบอนุญาตการเลนการพนัน
- อบต.ตองออกขอบังคับตําบลเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิม่ ไมเก ิน 10% ของคาธรรมเนียม
3. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายที่ดิ น
4. รายไดจากทรัพยากรธรรมชาติ
- อากรรังนกอีแอน ไดเฉพาะ 9 จังหวัดภาคใต คือประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุง กระบี่ ตรัง
พังงา สตูล และตราด
- คาธรรมเนียมน้ําบาดาล
- คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม
- อากรประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตรการประมง
5. รายไดจากภาคหลวงแรและคาภาคหลวงปโตรเลียม
- อบต. ไดรับการจัดสรรปละ 4 งวด โดยมีหลักเกณฑการจัดสรรของแร 30% จากคาภาคหลวง และ
ปโตรเลียม 20% จากคาภาคหลวง

6. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
7. รายไดจากเงินทีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
- ไดรับในอัตรา 5% ของเงินทีเก็บไดตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติในเขต อบต. ใด ให อบต. นั้นทุกแหง
เทากันแบงการจัดสรรเปน 4 งวด จัดสรรใหภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับเงิน
8. เงินกู
9. รายไดประเภทอื่น ๆ
- คาปรับจราจรทางบก เมือ่ มีการปรับใหผูทําการเปรียบเทียบปรับนําคาปรับสงเปนรายไ ดให อบต. ทั้งจํานวน
โดยจายเงินรางวัลใหผูแจงความนําจับ และเจาหนาทีผ่ ูจบั คนละ 17.5% องเงินที่เปรียบเทียบปรับ ถาไมมผี ู
แจงความนําจับ ใหจายเจาหนาที่ผูนําจับ 25%
- รายไดจากทรัพยสนิ
- รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
- เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มผี ูอุทิศให
- รายไดอื่นตามทีร่ ัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐตองให
ฯลฯ
การจัดเก็บรายไดของอบต. ไมวาจะเปนภาษีอากร คาธรรมเนียมตาง ๆ จะตองมีกฎหมายใหอํานาจไว ปจจุบัน
มีกฎหมายหลายฉบับทีเ่ กี่ยวของกับการจัดเก็บรายไดของ อบต. แตรายไดที่กฎหมายใหอํานาจทองถิ่นจัดเก็บ
เองทีส่ ําคัญ ๆ ไดแก ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีปาย และคาธรรมเนียมคาใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. การสาธารสุข
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ อบต. จัดเก็บเอง
1. ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากการถือครอง และการทําประโยชนในที่ดินภาษีบํารุงทองที่มี
ลักษณะเปนภาษีทรัพ ยสินประเภทหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากเจาของที่ดนิ
- กฎหมายที่ใหอํานาจทองถิ่นจัดเก็บภาษีประเภทนี้ คือ พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่ 2508
- ภาษีบํารุงทองทีเ่ ก็บใน อบต. ใด ก็ถือเปนรายไดของ อบต.นัน้
- ผูมหี นาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก เจาของที่ดิน ซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลโดยอาจมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิ น หรือครอบครองที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ถาบุคคลหลายคนเปนเจาของรวมกัน
ใหบุคคลเหลานั้นมีหนาที่รบั ผิดชอบรวมกันในการเสียภาษี
- ฐานภาษี ภาษีบํารุงทองที่ ใชราคาประมาณกลางของที่ดิน เปนฐานในกาปรระเมินภาษีโดยตองเปนราคาปาน
กลางที่ดินตามที่คณะ กรรมการตีราคาปานกลางที่ดินกําหนดขึ้นทุก ๆ 4 ป ปจจุบันใชราคาปานกลางของป
2521 ถึง พ.ศ. 2524
- ที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ (ม. 8) ไดแกที่ดินเปนที่ตงั้ พระราชวัง ที่ดินสาธารณะ ที่ดินสวนราชการ
ทองถิ่น ที่ดินเพือ่ การพยาบาล การศึกษา ที่ดินใชในศาสนกิจ สุสนที่มิไดรบั ประโยชนตอบแทน ที่การรถไฟ
ประปา การไฟฟา ที่ดินที่ใชตอเนือ่ งกับโรงเรือนที่ตอ งเสียภาษีโรงเรือนและที ดิน ฯลฯ
- อัตราภาษี กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีทาย พ.ร.บ. ภาษีบาํ รุงทองที่ พ.ศ. 2508

- ระยะเวลาการชําระภาษี ตั้งแตเดือนมกราคม ? เดือนเมษายน ของทุกป
- เงินเพิ่ม เจาของที่ดินไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ภายในกําหนดตองเสียเงินเพิม่ รอยละ 10 ของ
จํานวนเงินที่ตอ งเสียภาษีบํารุงทองที่ ถายน ภบท. 5 ไมถูกตอง ตองเสียเงินเพิม่ รอยละ 10 ของจํานวนเงินที่
ตองเสียภาษีฯ และถาชี้เขตแจงจํานวนที่ดิน ทําใหจํานวนทีด่ ินที่ตองเสียภาษีฯ ลดนอยลง ตองเสียเงินเพิม่ อีก
หนึ่งเทาของภาษีบํารุงทองที่ทปี่ ระเมินเพ ิ่มเติม

สรุปการบริหารการจดเก็บภาษีบํารุงทองที่
ก. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) (เฉพาะปแรกที่ตีราคาปานกลางฯ)
1. จัดทําประกาศ อบต. ประธานกรรมการบริหาร อบต. จัดทําประกาศ อบต. ใหเจาของที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงทอ งทีป่ ระจําป พ.ศ. 2541 ? 2544 ตอเจาพนักงานประเมิน (ภ.บ.ท. 2) ณ
สํานักงาน อบต. ที่ที่ดินของผูเสียภาษีบํารุงทองที่ตั้งอยู หรือสถานที่อื่นที่ อบต. กําหนดโดยประกาศลวงหนาไม
นอยกวา 30 วัน (ม. 29)
- ตองดําเนินการภายในเดือนมกราคมของปแรกของการตีราคาปานกลางของท ี่ดินตาม ม.16 (พ.ศ. 2541)
(ครั้งตอไป พ.ศ. 2545)
- ภ.บ.ท. 5 ใชไดทุกปในรอบระยะ 4 ป ของการตีราคาปานกลาง (พ.ศ. 2541 ? 2544)
2. แตงตั้งเจาพนักงาน ประธานกรรมการบริหาร อบต.ออกคําสั่ง อบต. แตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจา
พนักงานสํารวจ (ภ.บ.ท.15)
3. ผวจ. ออกคําสัง่ จังหวัด มอบหมายใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ด ิน
(ภ.บ.ท.5) แทนเจาของที่ดิน (ภ.บ.ท.3ป (ม.24 วรรค 2)
4. เจาพนักงานสํารวจจัดทําประกาศ ใหเจาของที่ดินชีเ้ ขต และแจงจํานวนเนื้อที่ดินแกเจาพนักงานสํารวจ
5. เจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ตอเจาพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปแรก
ของการตีราคาปาน กลางของที่ดิน (พ.ศ. 2541) (ม.24 และ ม.30)
5.1 กรณีเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดินและจํานวนเนื้อที่ดิน เจาของที่ดินตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.
5) ตอเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง (ภ.บ.ท. 8 ก) (ม.31)
5.2 กรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินเปนเหตุใหการลดหยอนตาม ม.32 หรืออัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนไป
เจาของที่ดินตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ตอเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแตวันที่
เปลี่ยนแปลง (ภ.บ.ท. 3 ก) (ม.31)
6. เจาพนักงานสํารวจดําเนินการสํารวจ เมื่อสํารวจรายการที่ดินเสร็จแลวรวบรวมสงเจาพนักงานประเมินเพ ื่อ
ดําเนินการตอไป (ภ.บ.ท. 16)
ข. การประเมินและคํานวณภาษีบํารุงทองที่ (เฉพาะปแรกทีต่ ีราคาปานกลางฯ)
ประธานกรรมการบริหาร อบต. ออกคําสัง่ อบต. แตงตั้งเจาพนักงานประเมินและใหอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. รับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) จากเจาของที่ดิน หรือเจาพนักงานสํารวจ (ม.24?27,ม.31? 32)

2. ตรวจสอบความถูกตองของ ภ.บ.ท.5 โดยเขาไปในที่ดินหรือสถานทีเ่ กี่ยวของแกการจัดเก็บภีบํารุงท องที่
(ม.47(1)) หรือมีหนังสือเรียกผูม ีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี
เอกสารมาตรวจสอบได (ม47(2)) โดยตรวจความถูกตองดานจํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการใชที่ดิน ที่ดินที่ไม
ตองชําระภาษี จํานวนที่ดินที่ตองชําระภาษี และการลงลายมือชือ่
3. อํานาจแจงการประเมินยอนหลัง ไมเกิน 10 ป นับแตวันที่ทราบวาเจาของที่ดิน ยังมิไดยนแบบ ภ.บ.ท. 5
ตาม มาตรา 24
4. คํานวณจํานวนเนื้อที่ดินที่ตองชําระภาษี
จํานวนเนื้อทีท่ ั้งหมด ?
หัก ที่ดินตาม ม.8(8) ? ม.8(8) คือที่ดินที่ใชตอเนื่องกับ
จํานวนที่ดินที่ยื่นชําระภาษี ? โรงเรือนที่ตองเสียภาษีโรงเรือนฯ
หัก ไดรับลดหยอนตาม ม.22 ?
จํานวนที่ดินที่ตองชําระภาษี X
5. คํานวณภาษีบํารุงทองที่
ราคาปานกลางของที่ดินไรละ ?
อัตราภาษีบํารุงทองที่ไรละ Y
ภาษีบํารุงทองทีจ่ ํานวน X,Y
6. ลงลายมือชื่อใน ภ.บ.ท. 5 แลวมอบแบบ ภ.บ.ท.5 สวนของเจาของที่ดินให
7. จัดทําทะเบียนที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.6)
8. จัดทําประกาศ อบต. แจงการประเมิน เพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่ ประจําป 2541 ? 2544 (ภ.บ.ท.10) (ม.33)
ค. การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
1. แตงตั้งเจาพนักงานเจาหนาที่ ประธานกรรมการบริหาร อบต. แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ?ผูรบั เงิน? และ
พนักงานเจาหนาที่ ?ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน? (ม.9(2), (ม.34) (นส. ดวนที่สุด มท. 0311.3/ว
172 ลว.25 มกราคม 2543)
2. ระยะเวลาชําระภาษี เจาของที่ดินผูมหี นาที่ตองชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาที่ ?ผูร ับเงิน? ภายในเดือน
เมษายน ของทุกป
3. พนักงานเจาหนาที่ ?ผูรบั เงิน? ตรวจความถูกตอง จากทะเบียนที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.6)
ประกาศ อบต. แจงการประเมินเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.10) และจํานวนเงินที่รบั ชําระภาษี แลว
- ลงลายมือชื่อในฐานะผูรบั เงินในใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11)
- สงมอบเรื่องตอพนักงานเจาหนาที่ ?ผูมีอํานาจลงลายมือชือ่ ในใบเสร็จรับเงิน?
4. พนักงานเจาหนาที่ ?ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน? ตรวจความถูกตอง เชนเดียวกับขอ 3 แลว
- ลงลายมือชื่อในฐานะ ?ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน? (ภ.บ.ท.11)
- มอบใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) (ฉบับที่ 1) ใหแกผเู สียหาย
- มอบใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) (ฉบับที่ 2) ใหแกเจาพนักงานบัญชี
5. เจาพนักงานประเมินจัดทําสรุป การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ในทะเบียนที่ดินเพื่อจัดเก็ฐภาษีบําร ุงทองที่

(ภ.บ.ท.6) ตรวจความถูกตองแลวลงลายมือชื่อ โดยตรวจ
- จํานวนเนื้อที่ดิน กรณี ม.24 และ ม.32
- ที่ดินไมตองชําระภาษี (ม.8(8) และ ม.22)
- จํานวนเนื้อที่ดินที่ตองชําระภาษี
- การลงลายมือชือ่
- ภาษีบํารุงทองที่คางชําระ (ม.38)
ง. การอุทธรณ
1. กรณีเจาของที่ดินเห็นวาการประเมินภาษีบํารุงทองที่ไมถกู ตอง มีสทิ ธิอุทธรณตอ ผวจ. โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.
12 แกเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน (บ.49)
2. ผูอุทธรณมสี ิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของ ผวจ. ตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
(ม.52)
3. เจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของที่ดิน มีสิทธิอุทธรณตอ ผวจ. ภายใน 30 วันนับแตวันที่
ประกาศราคาปานกลางและอุทธรณคําวินิจฉัยตอศาลได เชนเดียวกัน (ม.20 และ ม.49 ? 52)
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินใชตอเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสรางนั้น
หลักการสําคัญ ในการพิจารณาวาทรัพยสินใด อยูในขายตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พิจารณาไดดังนี้
1) ตองมีทรัพยสิน อันไดแก โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง กับทีด่ ินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง คํา
วา ?โรงเรือน? ตามบทบัญญัติใน พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน พ.ศ. 2475 มิไดกําหนดคํานิยามไว แตมีคํา
พิพากษาศาลฎีกา ไดวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานวา ?มีความหมายธรรมดา? โรงเรือนจึงนาจะหมายถึง บาน ตึก
อาคาร รานคา โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ สวนคําวา ?สิ่งปลูกสราง? มีลกั ษณะการกอสรางติดที่ดินเปนการ
ถาวร เชน ทาเรือ สะพาน ถังเก็บน้ํามัน เปนตน
2) ตองไมเขาขอบทยกเวนภาษี ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 แหง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ดังนี้
1. พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน
2. ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชเพื่อการสาธารณะ และทรัพยสินของการรถไฟฯ
3. ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการมิใชเพื่อเปนผลกําไรสวน
บุคคล
4. ทรัพยสินที่ใชเฉพาะศาสนกิจ และเปนที่อยูของสงฆ
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งปดไวตลอดป และเจาของมิไดอยูเอง หรือใหผูอื่นอยู นอกจากคน
เฝา
6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติทผี่ ูเชาซือ้ อาศัยยอยูมิไดใชเปนทีเ่ ก็บสินคา หรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกิจการหารายได

มาตรา 10 โรงเรือนและสิง่ ปลูกสรางอยางอื่น ซึง่ เจาของอยูเ อง หรือใหผูแทนอยู เฝารักษา มิไดใชเปนที่ไว
สินคา หรือประกอบอุตสาหกรรม ไมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ผูมีหนาที่ชําระภาษี โดยทั่วไปไดแก ?เจาของทรัพยสิน? นั้นโดยแยกเปน 2 กรณีตาม ม.40 ดังนี้
1) หากเจาของทรัพยสินอันไดแกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอืน่ ๆ และที่ดิน เปนเจาของเดียวกัน เจาของ
ทรัพยสินนั้นก็เปนผูมีหนาที่เสียภาษี
2) แคถาที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ เปนคนละเจาของ กฎหมายกําหนดใหเจาของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ตองเปนผูเสียภาษี
ฐานภาษีของภาษีประเภทนี้ คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางกับที่ดินที่ใชตอเนื่อง ดังนั้นการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน จึงอาจแบงทรัพยสินออไดเปน 2 ประเภท คือ ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ทรัพยสินที่ไมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
อัตราการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินใหจัดเก็บจากคารายปของ ทรัพยสินนั้นในอัตรารอยละ 12.50 ของคา
รายป
คารายป หมายถึง จํานวนเงินทีท่ รัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นใหเชา ใหถือวา
คาเชานั้นคือคารายป
ในกรณีที่มเี หตุอันสมควร ทีท่ ําใหพนักงานเจาหนาทีเ่ ห็นวาคาเชานั้นมิใชจํานวนเงินสม ควรที่จะใหเชาได หรือ
กรณีที่หากคาเชาไมได พนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจประเมินคารายปไดตามหลักเกณฑทรี่ ฐั มนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0307/ว.2393 ลงวันที่ 10 กันยายน 2538)
การประเมินคารายปเพื่อจัดเก็บภาษี ใหนําคารายปทลี่ วงมาแลวเปนฐานในการคํานวณคาภาษีซึ่งจะตอง เสีย
ในปตอมา
ระยะเวลาการชําระภาษี ตั้งแตเดือนมกราคม ? กุมภาพันธ ของทุกป
การผอนชําระ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2542 เปนตนไปผูม ีหนาที่เสียภาษีจะขอผอนชําระคาภาษีไดในวงเงินคา
ภาษีที่จะขอผอนชําระจะตองมีจําวนตั้งแตเกาพันบาทขึ้นไป
ขั้นตอนการชําระภาษี
1) (ไมชัดยังไมพิมพ)
2) พนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาแบบฯ และถาเห็นจําเปนมีอํานาจสั่งใหผรู ับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติม
ละเอียดยิง่ ขึ้น หรือเขาไปตรวจทรัพยสินไดดวยตนเอง
3) เมื่อไดสวนตรวจตราแลว พนักงานเจาหนาทีจ่ ะกําหนด
- ประเภทของทรัพยสิน
- คารายปของทรัพยสนิ
- คาภาษีที่จะตองเสีย
และแจงรายการตาง ๆ ดังกลาวไปยังพนักงานเก็บภาษีใหพนักงานเก็บภาษีแจงรายการประเมินไปใหผูรบั
ประเมินทรัพยสินในทองที่ของตนทราบโดยไมชักชา
4) เมื่อผูร ับประเมินไดรับแจงการประเมิน (ภรต.8) แลวตองไปชําระภาษีตอพนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน การชําระภาษีอาจชําระ ณ สํานักงาน อบต. หรือชําระโดยการสงธนาณัติ ตัว๋

แลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณียลงทะเบียน หรือชําระผานธนาคารก็ได
5) ถาผูมีหนาทีเ่ สียภาษีไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ถือเปนคาภาษีคางชําระ ตองเสียเงินเพิม่
ตามที่กฎหมายกําหนดมาตรา 43
6) การรองขอใหพจิ ารณาประเมินใหม การรองขอใหยกเวน ขอใหปลดภาษี หรือขดลดภาษี (การอุทธรณ) ตอ
คณะกรรมการบริหาร อบต. ใหใชแบบพิมพ ภ.ร.ต.9 ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงตามมาตรา 24 ให
อบต. รับคารองทุกกรณี เมื่อรับคํารองแลวตองลงทะเบียนรับ แลวเสนอผูมหี นาที่ตามลําดับจนถึงคณะ
กรรมการบริหาร อบต. โดยไมชักชา หากไมยื่นภายในกําหนดเวลาตองมีหนังสือแจงความ (ภรต.10) ใหผูรบั กา
ประเมินทราบวาหมดสิทธิที่จะใหพจิ ารณาทบทวนใหม
7) ถาผูคางชําระภาษีไมชําระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ใหมีการบังคับคดีเปน 2 แนวทางที่หนึง่
ดําเนินการทางศาล และแนวทางทีส่ องใหผบู ริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม
3. ภาษีปาย
- กฎหมายที่ใหอํานาจทองถิ่นจัดเก็บภาษีปาย คือ พ.ร.บ. ภาษีปาย พ.ศ. 2510
- ผูมหี นาที่เสียภาษี ไดแก เจาของปาย แตในกรณีทหี่ าตัวผูเ สียภาษีปา ยไมไดผูครอบครองปายจะตองเปนผูเสีย
ภาษีปาย
- ฐานภาษี เรียกเก็บจากปายตามขนาดและชนิดของปาย โดยมีหลักสําคัญในการพิจารณาคือ
1. ปายที่ตองเสียภาษี ตองมีลักษณะ (มาตรา 6) ดังนี้
1) เปนปายที่แสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมาย
2) มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคา หรือ
กิจการอื่น เพื่อหารายได
2. ปายที่ไมตองเสียภาษี
1) เปนปายที่ไมเขาลักษณะปายตามมาตรา 6
2) เปนปายที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 8 ดังนี้
- ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพ เพื่อโฆษณามหรสพ
- ปายที่แสดงไวที่สินคา หรือสิง่ หอหุมหรือบรรจุสินคา
- ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครัง้ คราว
- ปายที่แสดงไวที่คน หรือสัตว
- ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพือ่ หารายได แตมีพื้นที่ไมเกินที่
กฎหมายกําหนด
- ปายของราชการสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิน่
- ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐ และหนวยงานที่นํารายไดสง รัฐ
- ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการสหกรณ และ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- ปายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดง ณ บริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถานบัน
อุดมศึกษาเอกชน

- ปายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลการผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
- ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนการศาสนาหรือการกุศล
- ปายของสมาคม หรือมูลนิธิ
- ปายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การหาพื้นที่ของปาย เพื่อคํานวณภาษีปาย
1. ปายที่มีขอบเขตกําหนดได คือปายซึง่ มีขนาด ลักษณะ และพื้นทีส่ ามารถมองเห็นไดมกี ารกําหนดไวเปนแผน
ใหคํานวณพื้นที่เปนตารางเซนติเมตร โดยใหเอาสวนทีก่ วางที่สุด คูณดวยสวนที่ยาวที่สดุ
2. ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได คือปายที่แสดงขอความ ชื่อ ยี่หอ โดยไมมีขอบเขตเชนเขียนทีผ่ นังกําแพง ผนัง
อาคาร ใหคํานวณพื้นที่เปนตารางเซนติเมตร โดยใหวัดจากตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายทีอ่ ยูริมสุด เปน
ขอบเขตสําหรับกําหนดความกวางที่สุดและยาวทีส่ ุด แลวจึงเอาสวนทีก่ วางที่สุด คูณดวยสวนที่ยาวที่สดุ
อัตราภาษีปาย ปรากฏตามบัญชีอัตราภาษีปาย ทาย พ.ร.บ. ภาษีปาย พ.ศ. 2510 โดยแบงตามประเภทของ
ปาย ไวดังนี้
ประเภทที่ 1 ปายที่มีอกั ษรไทยลวน อัตรา 3 บาท/500 ตร.ซม.
ประเภทที่ 2 ปายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรตางประเทศหรือเครื่องหมายอัตรา 20 บาท/ตร.ซม.
ประเภทที่ 3 อัตรา 40 บาท/ 500 ตร.ซม.
(ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย
(ข) ปายที่อักษรไทยบางสวนหรือทัง้ หมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตาง ประเทศ
ปายตามประเภทที่ 1 ? 3 เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลว ถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200 บาท ให
เสียภาษีปายละ 200 บาท
ระยะเวลาการชําระภาษี
1. ตั้งแตเดือนมกราคม ? เดือนมีนาคม ของทุกป
2. ติดตั้งปายใหมหลังเดือนมีนาคม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขพื้นทีป่ ายทําใหตอ งเสียภาษีเพิ่ม ใหยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปายภายใน 15 วันนับแตวันที่ติดตั้งปาย หรือเปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย
3. กรณีโอนปาย ผูร ับโอนจะตองแจงพนักงานเจาหนาที่ภายใน 30 วัน
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีปายประจําป
ก. ขั้นเตรียม
1. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ ก.ย.
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ ต.ค.
3. ประชาสัมพันธขั้นตอนและขั้นตอนการเสียภาษี พ.ย. ? ก.พ.
4. จัดทําหนังสือแจงใหผูเสียภาษีทราบเพือ่ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปาย (ภ.ป.1) ธ.ค.
ข. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ
1. กรณีมีปายกอนเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกตอง ม.ค. ? มี.ค.
- ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.3) ม.ค. - มี.ค.

2. กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกตอง (ภ.ป.3) ม.ค. - มี.ค.
- ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน ม.ค. - มี.ค.
3. การชําระภาษี
กรณีปกติ
- รับชําระภาษี (ชําระในวันที่ยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) ม.ค. - มี.ค.
กรณีพิเศษ
(1) ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด
- รับชําระภาษีและเงินเพิม่
(2) ผูประเมินไมพอใจผลการประเมินภาษี
1. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินภาษีใหม (ภ.ป.4) ก.พ. - พ.ค.
2. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ ก.พ. - มิ.ย.
3. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5) มี.ค. - ก.ค.
4. รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม มี.ค. - ก.ย.
5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)
หมายเหตุ กรณีมปี า ยหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชําระคาภาษีและการอุทธรณ ใหปฏิบัติ
ระหวาง เมษายน ? ธันวาคม
ค. ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ
1. ไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนดเวลา
- มีหนังสือแจงเตือนผูยงั ไมยื่นแบบ เม.ย.
(เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดเวลาใหยื่นแบบ)
- มีหนังสือแจงเตือนไมยื่นแบบภายในกําหนดเวลา
- ครั้งที่ 1 เม.ย.
- ครั้งที่ 2 พ.ค.
- แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เม.ย. - ก.ค.
เพื่อดําเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ
- รับชําระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา 25 เม.ย. - ก.ย.
2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แลวแตไมยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
- มีหนังสือแจงเตือนผูท ี่ยังไมชําระภาษี
- ครั้งที่ 1 พ.ค.
- ครั้งที่ 2 มิ.ย.
- ครั้งที่ 3 ก.ค.
- รับชําระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา 25 พ.ค. - ก.ย.
- ดําเนินกรบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน)

กรณีหลีกเลีย่ งไมชําระภาษี ต.ค. เปนตนไป
4. คาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
ความหมายของคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- คาธรรมเนียม เปนรายไดที่เรียกเก็บจากบริการทีท่ องถิ่นจัดให เชน การเก็บขยะ มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
- คาใบอนุญาต เปนรายไดที่เรียกเก็บจากผูประกอบการ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาตประกอบการ
- คาปรับ เปนโทษทางอาญาและเปนรายไดที่เรียกเก็บจากผูก ระทําความผิดหรือละเมิดขอบังคับ หรือกฎหมาย
ประเภทของกิจการที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมและใบอนุญาต
1) กิจการที่เรียกเก็บคาธรรมเนียม เชน การเก็บขนขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกลู
2) กิจการที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมและออกใบอนุญาต เชน
- ใบอนุญาตใหดําเนินกิจการเก็บขยะหรือกําจัดสิง่ ปฏิกลู
- ใบอนุญาตกิจการคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- ใบอนุญาตใหจัดตั้งตลาด
- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหนายหรือสะสมอาหาร
- ใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในทีห่ รือทางสาธารณะ
3) กิจการที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมและออกหนังสือรับรองการแจง เชน
- การจัดตัง้ สถานทีจ่ ําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ในอาคารหรือในพื้นทีซ่ ึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
และเปนการขายของในตลาด

