
                       
  
 

 

 

 
 

ฉบับที่ 2  เดือน มกราคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
*************************************************************************** 

งานจัดเกบ็รายได้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิหมากแข้ง 
การจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
๑. ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน (ภ.ร.ด.๒) 
๒. เจ้าหน้าที่รับแบบย่ืน ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบเอกสารกบัข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 
๓. ค านวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี 
๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) 
๕. ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและทีด่ินช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ิน (ภ.ร.ด.๑๒) 

 
  กรณผู้ีช าระภาษีย่ืนแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วยงัไม่ช าระทนัทใีห้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. เม่ือได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ต้องช าระภายใน ๓๐ วนั นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับแจ้งการประเมินหากช าระ
เกนิก าหนดต้องเสียเงินเพิม่ ดังนี ้ไม่เกนิ ๑ เดือน เงินเพิม่ ๒.๕ % เกนิ ๑ เดือนแต่ไม่เกนิ ๒ เดือน เงินเพิม่ ๕ % 
เกนิ ๒ เดือนแต่ไม่เกนิ ๓ เดือน เงินเพิม่ ๗.๕% เกนิ ๓ เดือนแต่ไม่เกนิ ๔ เดือน เงินเพิม่ ๑๐% เกนิ ๔ เดือน ต้อง
ด าเนินคดี 

๒. ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินต้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วนั 
 

 

                ประชาชนผู้รับบริการ                                            รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมิน     ค่าภาษี/แจ้งการประเมิน/ 
                ย่ืนแบบ ภ.ร.ด.๒                                                    รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน /จ่ายเร่ืองคืนประชาชนผู้รับบริการ 
                                                                                                                                    (  ๓ นาท ี) 
 
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ  38220 
โทร. ๐๔2-490557 

 
 

                                                                           

 

จดหมายข่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 



รับเงิน/ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

จ่ายเร่ืองคืนประชาชน
ผู้รับบริการ 

 
 
                       
  
 

 

 

ฉบับที่ 2  เดือน มกราคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
*************************************************************************** 

งานจัดเกบ็รายได้องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิหมากแข้ง 
การจัดเกบ็ภาษีป้าย 
๑. ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีป้าย ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมเอกสารประกอบ 
๒. เจ้าหน้าที่รับแบบย่ืน ภ.ป.๑ ตรวจสอบเอกสารกบัข้อมูล ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 
๓. ค านวณพืน้ที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 
๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) 
๕. ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีป้ายช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗) 

 

            ประชาชนผู้รับบริการ                                          รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินภาษี/รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน 
             ย่ืนเอกสารแบบ ภ.ป.๑                                                         จ่ายเร่ืองคืนประชาชนผู้รับบริการ  ( ๓ นาท ี) 
 

การเกบ็ค่าธรรมเนียมประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
๑. ผู้มีหน้าทีเ่สียค่าธรรมเนียมฯ 
๒. เจ้าหน้าที่รับเร่ือง ตรวจสอบเอกสาร 
๓. ค านวณค่าธรรมเนียมฯ 
๔. ผู้มีหน้าทีเ่สียค่าธรรมเนียมฯ ช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน 

 
   ประชาชนผู้รับบริการ                                   รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร                                ประเมินค่าธรรมเนียม 
         ย่ืนเอกสาร               ( ๓ นาท)ี                       ( ๑ นาท ี) 
 
 
 
 
 
       ( ๑ นาท ี) 
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ  38220 
โทร. ๐๔2-490557 

 

 

จดหมายข่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 



 
                       
  
 

 

 

 

ฉบับที่ 2  เดือน มกราคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
*************************************************************************** 

  ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี คือ ท่ีดินทุกประเภทไม่วา่จะมีเอกสารสิทธ์ิหรือไม่มีเอกสารสิทธ์ิเป็นท่ีวา่ง เปล่า หรือ
ส่ิงปลูก  สร้างอยูห่รือไม่และไม่วา่จะใชเ้พาะปลูก เล้ียงสัตว ์หรืออยูอ่าศยั ใหผู้อ่ื้นเช่าหรือใชป้ระโยชน์เองก็ตาม ท่ีดินท่ีตอ้งเสีย
ภาษี บ ารุงทอ้งท่ีนั้น นอกจากพื้นท่ีท่ีดินทัว่ๆ ไปแลว้ ยงัหมายความรวมถึง พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาและแม่น ้าดว้ย 
            ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
            1) การยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
               ใหเ้จา้ของท่ีดินซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษี ยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.) ณ กองคลงั องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิหมากแขง้    ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 
 กรณี บุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเดิมเปล่ียนแปลงให้ เจา้ของท่ีดิน ยืน่แบบแสดงรายการ ท่ีดิน 
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่ หรือจ านวนเน้ือท่ีดินไดมี้การเปล่ียนแปลง 
            2) การช าระเงินค่าภาษี 
                ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีจะตอ้งช าระเงินค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในวนัท่ี 30 เมษายน ของทุกปี 
            3) การไม่ยืน่แบบและช าระภาษีภายในก าหนด 
                กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีไม่ยืน่แบบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจ านวน 
                เงินค่าภาษี 
 กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด จะตอ้งเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจ านวน เงินค่าภาษี 
หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปช าระภาษีทอ้งถ่ิน 
            1. หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น เช่น 
             - โฉนดท่ีดิน น.ส.3 , น.ส.2, ส.ค.1 หรืออ่ืนๆ (กรณีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี) 
             - ใบอนุญาตปลูกสร้าง, ส าเนาทะเบียนบา้น หลกัฐานการซ้ือขายหรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ถา้มี) หรือหลกัฐาน
อ่ืน 
                   แสดงความเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้าง (กรณีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) 
                - ภาพถ่าย หรือรูปแบบขนาดความกวา้ง ยาวและลกัษณะขอ้ความของป้าย (กรณีเสียภาษีป้าย) 
            2. ใบเสร็จรับเงินคร้ังสุดทา้ยท่ีเคยช าระภาษีฯ ไว ้
            3. ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ 
            4. หนงัสือแจง้จากส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิหมากแขง้ (ถา้มี) 
                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ  38220 
โทร. ๐๔2-490557 

                               

 

จดหมายข่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 


