
                       
  

 
 

ฉบับท่ี  ๑  เดือน มกราคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
*************************************************************************** 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 

 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.๒) 
๒. เจ้าหน้าที่รับแบบย่ืน ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 
๓. ค านวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี 
๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) 
๕. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.๑๒) 

       กรณีผู้ช าระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วยังไม่ช าระทันทีให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ต้องช าระภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

หากช าระเกินก าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ ไม่เกิน ๑ เดือน เงินเพิ่ม ๒.๕ % เกิน ๑ เดือนแต่ไม่เกิน ๒ เดือน 
เงินเพิ่ม ๕ % เกิน ๒ เดือนแต่ไม่เกิน ๓ เดือน เงินเพิ่ม ๗.๕% เกิน ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๔ เดือน เงินเพิ่ม 
๑๐% เกิน ๔ เดือน ต้องด าเนินคดี 

๒. ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินต้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน 
 
 
ประชาชนผู้รับบริการ                            รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินค่าภาษี/แจ้งการประเมิน/ 
 ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒                                 รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน /จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ                                                                      
                                                                                                      (๓ นาที) 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  ๙๒๑๖๐ 
โทร. ๐๗๕-๒๙๐๘๖๘ 

 
 
 
 
 
 

 

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 



         รับเงิน/ออก       
        ใบเสร็จรับเงิน 

จ่ายเร่ืองคืนประชาชน
ผู้รับบริการ 

 
                        

ฉบับท่ี  ๑  เดือน มกราคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
*************************************************************************** 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
การจัดเก็บภาษีป้าย 
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมเอกสารประกอบ 
๒. เจ้าหน้าที่รับแบบย่ืน ภ.ป.๑ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 
๓. ค านวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 
๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) 
๕. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗) 

 
          ประชาชนผู้รับบริการ                       รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินภาษี/รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน 
          ยื่นเอกสารแบบ ภ.ป.๑                       จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ  ( ๓ นาที ) 
 

การเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๑. ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมฯ 
๒. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร 
๓. ค านวณค่าธรรมเนียมฯ 
๔. ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมฯ ช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน 

 
   ประชาชนผู้รับบรกิาร                        รบัเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร                         ประเมินค่าธรรมเนียม 
        ยื่นเอกสาร          ( ๓ นาที)                 ( ๑ นาที ) 
 
 
 
 
 
       ( ๑ นาที ) 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฏา จังหวัดตรัง ๙๒๑๖๐ 
โทร. ๐๗๕-๒๙๐๘๖๘ 

 
                       
 
 
 
 
 

 

จดหมายข่าว องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาไพร 



  

 
ฉบับท่ี  ๑  เดือน มกราคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

*************************************************************************** 

  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ว่าง เปล่า หรือ
สิ่งปลูก  สร้างอยู่หรือไม่และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัย ให้ผู้อ่ืนเช่าหรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ต้อง
เสียภาษี บ ารุงท้องที่นั้น นอกจากพ้ืนที่ที่ดินทั่วๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขาและแม่น้ าด้วย 
            ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
            1) การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
               ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.บ.ท.) ณ กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาไพร  ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 
 กรณี บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้ เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ ที่ดิน 
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจ านวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง 
            2) การช าระเงินค่าภาษี 
                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
            3) การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนด 
                กรณีท่ีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดจะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10        
               ของจ านวนเงินค่าภาษี 
 กรณีท่ีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจ านวน เงินค่า  
 ภาษ ี
           หลักฐานที่ต้องน าไปช าระภาษีท้องถิ่น 
            1. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น 
             - โฉนดที่ดิน น.ส.3 , น.ส.2, ส.ค.1 หรืออ่ืนๆ (กรณีเสียภาษีบ ารุงท้องที่) 
             - ใบอนุญาตปลูกสร้าง, ส าเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการซื้อขายหรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี) หรือ 
               หลักฐานอื่น  แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง (กรณีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 
             - ภาพถ่าย หรือรูปแบบขนาดความกว้าง ยาวและลักษณะข้อความของป้าย (กรณีเสียภาษีป้าย) 
            2. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้ายที่เคยช าระภาษีฯ ไว้ 
            3. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
            4. หนังสือแจ้งจากส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร (ถ้ามี) 
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฏา จังหวัดตรัง  ๙๒๑๖๐ 
โทร. ๐๗๕-๒๙๐๘๖๘ 

 
                       
  
 

 
 
 

 

จดหมายข่าว องค์การบริหารสว่นต าบลเขาไพร 



 


