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This thesis reports the understanding of local tax payment of taxpayers in Plangyao
district municipality Chachoengsao Province. The purpose of this study is to investigate the
understanding of taxpayers towards local tax payment in Plangyao district, It also inrestigates the
relationship between the general information of taxpayers and the understanding oftaxpayers
towards the local tax payment in Plagyao district.
The research methodology was quantitative. The study was conducted through a
questionnaire survey of 284 taxpayers living in Plangyao district and statistical methods
(frequency and percentage) were employed to test the strength and significance of the chi-square
relationships.
Overall, the findings showed that the majority of taxpayers who lived in Plangyao
district had an intermediate level of understanding of local tax payment. The taxpayers who lived
in Plangyao district had the highest level of understanding for different types of tax, whereas the
appellate appraisal was ranked as the least understood level. The findings also revealed that age,
gender, educational background, career and income of taxpayers were related to the
understanding of local tax payment. It had statistically significant difference at .05. Also, status
and the period of residence of taxpayers had no relationship with the understanding of local tax
payment.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการดูแลและจัดทาบริ การสาธารณะ เพือ่ ประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากส่วนราชการส่ วนกลาง และส่วน
ภูมิภาคมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิม่ มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็ น
อิสระในการกาหนดนโยบายการบริ หารจัดการบริ การสาธารณะการบริ หารงานบุคคล การเงิน
การคลังและมีอานาจหน้าที่ของตนเอง ในการตัดสินใจดาเนินการ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
โดยการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค สาธารณูปการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้ทวั่ ถึง และเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ
โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนเป็ นหลัก
ทั้งนี้ ในการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น ถือเป็ นปั จจัย
สาคัญทางการบริ หารเพือ่ ที่จะทาให้การบริ หารงาน การจัดการบริ การสาธารณะให้สอดคล้องกับ
ปั ญหาความต้องของประชาชนในพื้นที่ คานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน ตามอานาจหน้าที่
และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ที่ได้บญั ญัติไว้ แต่ที่ผา่ นมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบกับ
ปั ญหารายได้ของท้องถิ่นไม่เพียงพอกับรายจ่ายไม่สามารถดาเนินการ ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
หลักที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จจุบนั โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้จาก
รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน ภาษีมูลค่าเพิม่ ตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ภาษีมูลค่าเพิม่ ตามพระราชบัญญัติจดั สรรรายได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม เงินอุดหนุนทัว่ ไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย
เมื่อได้เปรี ยบเทียบสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องพึ่งพารายได้ส่วนใหญ่ที่เป็ นรายได้หลัก จากการจัดเก็บและ
จัดสรรให้จากราชการส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองยังขาดรายได้ในการเลี้ยงตนเอง
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรหันกลับมาพิจารณาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ในส่ วน
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ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการจัดเก็บเอง เพือ่ ลดการพึ่งพาจากราชการส่วนกลาง
เพือ่ นาเงินรายได้มาดาเนินการให้บริ การสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ประสบกับปั ญหาด้านการคลังท้องถิ่น ซึ่งมีรายได้ในส่วนที่จดั เก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรื อน
และที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งในปั จจุบนั การจัดเก็บภาษีดงั กล่าว ไม่สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ตามเป้าหมายภายในช่วงระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งประชาชนบางรายที่อยูใ่ นข่ายที่จะต้องชาระ
ภาษีไม่มายืน่ แบบแสดงรายการ ประกอบกับผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีเพิกเฉยไม่ให้ความร่ วมมือในการ
ชาระภาษี
ตารางที่ 1 ข้อมูลการชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (เทศบาลตาบลแปลงยาว, 2559 ก)
ภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
จานวนผู้มี

จานวนผู้มาชาระภาษี

จานวนผู้มาชาระ

ผู้ไม่ มาชาระ

หน้ าที่เสียภาษี

ในช่ วงเวลา (ก.พ.)

ภาษีนอกช่ วงเวลา

ภาษี (ลูกหนี)้

2557

160

89

71

-

2558

174

94

79

1

2559

312

256

52

4

ปี งบประมาณ

ตารางที่ 2 ข้อมูลการชาระภาษีบารุ งท้องที่ (เทศบาลตาบลแปลงยาว, 2559 ก)
ภาษีบารุงท้ องที่
จานวนผู้มี

จานวนผู้มาชาระภาษี

จานวนผู้มาชาระ

ผู้ไม่ มาชาระ

หน้ าที่เสียภาษี

ในช่ วงเวลา (เม.ย.)

ภาษีนอกช่ วงเวลา

ภาษี (ลูกหนี)้

2557

474

312

155

7

2558

658

547

108

3

2559

561

463

79

19

ปี งบประมาณ
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการชาระภาษีป้าย (เทศบาลตาบลแปลงยาว, 2559 ก)
ภาษีป้าย
จานวนผู้มี

จานวนผู้มาชาระภาษี

จานวนผู้มาชาระ

ผู้ไม่ มาชาระ

หน้ าที่เสียภาษี

ในช่ วงเวลา (มี.ค.)

ภาษีนอกช่ วงเวลา

ภาษี (ลูกหนี)้

2557

74

67

7

-

2558

83

74

9

-

2559

99

93

6

-

ปี งบประมาณ

จากที่มาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ ที่จะนาไปปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาในการจัดเก็บภาษี
ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขต
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/
เดือน และระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ กับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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สมมติฐานการวิจยั
1. เพศมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษี
2. อายุมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษี
3. สถานภาพมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษี
4. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
ของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
5. อาชีพมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษี
6. รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
ของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
7. ระยะเวลาในการอยูอ่ าศัยในพื้นที่ มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการกาหนดขั้นตอนการจัดเก็บและการ
ชาระภาษีทอ้ งถิ่น จากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และฉบับที่แก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508 และฉบับที่แก้ไขเพิม่ เติม พระราชบัญญัติภาษีป้าย
พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิม่ เติม จึงได้กรอบแนวคิดเพือ่ ทาการศึกษาความรู ้ความเข้าใจ
ในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดงั นี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้/ เดือน
7. ระยะเวลาในการอยูอ่ าศัย
ในพื้นที่

ความรู้ ความเข้ าใจในการชาระภาษีท้องถิ่น
ของผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษี
1. ประเภทของภาษี
2. กาหนดระยะเวลาและขั้นตอนการยืน่ แบบ
แสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี
3. การคานวณภาษี
4. การชาระภาษี
5. การผ่อนชาระภาษี
6. เงินเพิม่ (ค่าปรับ)
7. บทกาหนดโทษ
8. การอุทธรณ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
1. ทราบถึงความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขต
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ทราบถึงปั จจัยพื้นฐานที่มีผลต่อความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น ของผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ผลจากการศึกษาวิจยั สามารถนามาใช้ในการเพิม่ ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษี
ท้องถิ่น ให้กบั ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตทางด้ านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สาหรับตัวแปรที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
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1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้/ เดือน
ระยะเวลาในการอยูอ่ าศัยในพื้นที่
2. ตัวแปรตาม คือ ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอบเขตด้ านพื้นที่และกลุ่มเป้ าหมาย
ประชากรที่จะศึกษา ได้แก่ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่
และภาษีป้าย ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 972 ราย
(ทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี, 2559)
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ในการวิจยั ครั้งนี้ทาการศึกษา ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความรู ้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจ ภาษีโรงเรื อนและที่ดินภาษีบารุ งท้องที่
และภาษีป้าย โดยมีข้นั ตอนดังนี้ คือ การยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี การคานวณภาษี
การชาระภาษี การผ่อนชาระภาษี เงินเพิม่ (ค่าปรับ) บทกาหนดโทษ และการอุทธรณ์
ภาษีทอ้ งถิ่น หมายถึง ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีจะต้องนาเงินมาชาระค่าภาษี จานวน 3 ประเภท
ได้แก่ ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย ให้กบั เทศบาลตาบลแปลงยาว
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน คือ ภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ
กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีบารุ งท้องที่ คือ ภาษีที่จดั เก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดิน และตาม
บัญชีอตั ราภาษีบารุ งท้องที่
ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จดั เก็บจาก ป้ายที่แสดงชื่อ ยีห่ ้อ หรื อเครื่ องหมาย ที่ใช้ในการ
ประกอบการค้า หรื อประกอบการอื่นเพือ่ หารายได้ไม่วา่ จะแสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใด ๆ
ด้วยอักษร ภาพ หรื อเครื่ องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึ ก หรื อทาให้ปรากฏด้วยวิธีใด
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของทรัพย์สิน ที่ต้งั อยูใ่ นเขตเทศบาลตาบล
แปลงยาว ซึ่งมีหน้าที่ชาระภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย
กาหนดการยืน่ แบบ หมายถึง การยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(ตามแบบ ภ.ร.ด. 2) ภาษีบารุ งท้องที่ (ตามแบบ ภ.บ.ท. 5) ภาษีป้าย (ตามแบบ ภ.ป. 1)
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การคานวณภาษี หมายถึง การคิดคานวณรายการทรัพย์สิน เพือ่ ประเมินการเสียภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ ภาษีป้าย
การชาระภาษี หมายถึง การที่ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีได้ชาระภาษีตามแบบแสดงรายการ
เพือ่ ชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย ให้กบั เทศบาลตาบลแปลงยาว
การผ่อนชาระภาษี หมายถึง การแบ่งจ่ายค่าภาษี จานวน 3 ประเภท ได้แก่ภาษีโรงเรื อน
และที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย โดยสามารถแบ่งจ่าย ได้ จานวน 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน
เงินเพิม่ (ค่าปรับ) หมายถึง เงินที่ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชาระเพิม่ จากค่าภาษีที่ตอ้ ง
ชาระในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีชาระภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย
เกินกาหนดระยะเวลา
บทกาหนดโทษ หมายถึง บทบัญญัติที่กาหนดโทษ กับผูม้ ีหน้าที่ชาระภาษีที่ละเลย
หรื อจงใจแจ้งรายการทรัพย์สินตามความจริ ง ยืน่ ข้อความถ้อยคาอันเป็ นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหมายเรี ยกของเจ้าหน้าที่
การอุทธรณ์ หมายถึง ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีใช้สิทธิยนื่ คัดค้านการประเมินภาษีเพือ่ ชาระภาษี
ของเจ้าหน้าที่
ค่ารายปี หมายถึง จานวนเงินซึ่ งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปี หนึ่ง ๆ ในกรณี ให้เช่า
ให้ถือค่าเช่า คือ ค่ารายปี

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ
1.1 ความหมายของความรู ้ความเข้าใจ
1.2 ประเภทของความรู ้
1.3 ระดับความรู ้
1.4 การวัดความรู ้
2. ระเบียบการจัดเก็บภาษีทอ้ งถิ่น
2.1 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
2.2 ภาษีบารุ งท้องที่
2.3 ภาษีป้าย
3. สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลแปลงยาว
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ ความเข้ าใจ
ความหมายของความรู้ ความเข้ าใจ
ก.พ.ร. เเละสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ (2548, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของความรู ้
ว่าเป็ นสารสนเทศที่ผา่ นกระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู ้อื่น จนเกิดเป็ น
ความเข้าใจและนาไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ปและตัดสินใจในสถานการณ์การต่าง ๆ โดยไม่จากัด
ช่วงเวลา
วิจารณ์ พาณิ ช (2548, หน้า 5-6) ได้กล่าวว่า ความรู ้ นั้นมีหลายประเภท คือ
1. ความรู ้ คือสิ่งที่นาไปใช้แล้วไม่สึกหรอ หรื อหมดไปแต่จะยิง่ งอกเงยและเพิม่ พูน
มากขึ้น
2. ความรู ้คือสารสนเทศที่นาไปสู่การปฏิบตั ิ
3. ความรู ้เกิดขึ้น ณ จุดที่ตอ้ งการใช้ความรู ้น้ นั
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4. ความรู ้เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้เกิดขึ้นโดยความต้องการซึ่งในยุคแรก ๆ ของการพัฒนา
ศาสตร์ดา้ นการจัดการความรู ้ มองว่าความรู ้มาจากการจัดระบบ และตีความสารสนเทศ
(Information) ตามบริ บท ซึ่งสารสนเทศก็ได้มาจากการประมวลข้อมูล (Data) ดังนั้นความรู ้จะไม่มี
ประโยชน์เลย ถ้าไม่นาไปสู่การกระทาหรื อการตัดสินใจ
สรุ ปได้วา่ ความรู ้ คือ ข้อมูลและสารสนเทศที่ผสมผสานกับประสบการณ์ความรอบรู ้ใน
บริ บทการแปลความหมาย การแสดงความคิดเห็น โดยเป็ นสารสนเทศที่มีคุณค่าสูงที่พร้อมจะนาไป
ประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ หรื อใช้ในการทางาน
ชญานิศ ปลื้มอุดม (2557, หน้า 11) กล่าวว่า ความรู ้มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการ
เรี ยนรู ้การเข้าใจ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกต้องที่บุคคลหนึ่งได้รับมาจากการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ สัง่ สม
มาจนเกิดเป็ นความเข้าใจ และนาพาไปสู่พ้นื ฐานของความคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนการตัดสินใจ
เลือกกระทาการใดในการดารงชีวติ โดยอาศัยการเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนช่วยเพิม่ ศักยภาพของบุคคลหนึ่ง
ไปในทิศทางที่ดีข้ นึ ตาม ในการพิจารณาและประเมินค่าก่อนจะแสดงความรู ้ โดยแต่ละคนมีความรู ้
ที่แตกต่างกันไปตามสมรรถภาพด้านสมองและความจา
แสงจันทร์ โสภากาล (2550, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจว่า หมายถึง
การรับรู ้ในสิ่งที่ได้รับมาจากการศึกษาและสิ่งแวดล้อมในสังคม เมื่อมีแหล่งให้ความรู ้แหล่งข่าว
การรับรู ้และเข้าใจเหมือนกันหรื อแตกต่างกัน การจัดความรู ้ความเข้าใจขึ้นอยูก่ บั บุคคลและแหล่ง
ความรู ้ที่ได้รับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายว่า ความรู ้ความเข้าใจคือสิ่งที่สงั่ สมมาจาก
การศึกษาเล่าเรี ยน การค้นคว้า หรื อประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิและทักษะความ
เข้าใจ หรื อสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การคิด
หรื อการปฏิบตั ิ
จันทรักษ์ ทะเกิงลาภ (2553, หน้า 13) กล่าวว่า ความรู ้ความเข้า หมายถึง ความทรงจา
ในเรื่ องราว ข้อเท็จจริ งรายละเอียดต่าง ๆ และความสามารถในการนาความรู ้ที่เก็บรวบรวมมาใช้
ดัดแปลง อธิบายเปรี ยบเทียบในเรื่ องนั้น ๆ ได้อย่างมีเหตุผล และความรู ้ความเข้าใจเป็ นสิ่งที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและรวมถึงการนาความรู ้ความเข้าใจไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้ตามขั้นตอน
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ
Bloom (1971) กล่าวว่า ความรู ้ความเข้าใจ คือ ความสามารถในการจาเรื่ องราวทฤษฎี
และประสบการณ์ต่าง ๆ ได้โดยความรู ้น้ ีอาจแยกออกเป็ นความรู ้เฉพาะสิ่ง ความรู ้ในเรื่ องระเบียบ
การและความรู ้เรื่ องสากล เป็ นต้น ความเข้าใจ (Comprehension) คือ ความสามารถและทักษะ
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ในการจับใจความสาคัญของเรื่ องราวต่าง ๆ สามารถที่จะเปรี ยบเทียบและย่นย่อแต่เฉพาะจุดสาคัญ
ได้และสามารถที่จะคาดคะเนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการกระทาหรื อการประเมินค่าได้
ประเภทของความรู้
กรณิ ศ จีมะวงษ์ (2552) ประเภทของความรู ้สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
1. ความรู ้ที่อยูใ่ นตัวคน/ ความรู ้โดยนัย (Tacit knowledge) เป็ นความรู ้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์ หรื อสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ
เป็ นความรู ้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูด หรื อลายลักษณ์อกั ษรได้ง่าย เช่น ทักษะ
ในการทางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิงวิเคราะห์
2. ความรู ้ที่อยูใ่ นรู ปแบบสื่อหรื อเอกสาร/ ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit knowledge)
เป็ นความรู ้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งจะเรี ยกว่าความรู ้แบบรู ปธรรม
ระดับความรู้
Bloom (1956) ได้แบ่งระดับความรู ้ไว้ 6 ระดับ ดังนี้
1. ความรู ้ (Knowledge) หมายถึง การเรี ยนรู ้ในลักษณะที่จาเรื่ องเฉพาะวิธีปฏิบตั ิ
กระบวนการ และแบบแผนได้ ความรู ้ระดับนี้ อาจกล่าวได้วา่ คือความสามารถในการดึงข้อมูล
จากการจดจาได้หรื อระลึกได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ความคิดที่ซบั ซ้อน ดังนั้น การจาได้หรื อระลึกได้
จึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญทางจิตวิทยาและเป็ นขั้นตอนที่จะนาไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจ และการนาความรู ้ไปใช้ในการวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินผล ซึ่งเป็ นขั้นตอน
ที่ได้ความคิดและความสามารถด้านสมองเพิม่ มากขึ้น
2. ความเข้าใจ (Comprehension or Understanding) หมายถึง บุคคลสามารถทาบางสิ่ง
บางอย่างได้มากกว่าข้อมูลทีไ่ ด้รับ สามารถที่จะเขียนข้อความเหล่านั้นได้ดว้ ยถ้อยคา สามารถแสดง
ให้เห็นด้วยภาพให้ความหมายแปลความ และเปรี ยบเทียบความคิดเห็นอื่น ๆ เช่น การบรรยาย
ข่าวสารโดยใช้คาพูดของตนเอง หรื อการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยคง
ความหมายเดิมไว้ หรื ออาจเป็ นการแสดงความคิดหรื อใช้ขอ้ สรุ ปหรื อการคาดคะเนผลที่เกิดขึ้นได้
เช่นกัน
3. การนาความรู ้ไปใช้ (Application) คือ บุคคลสามารถนาเอาข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
ตลอดจน ความคิดที่เป็ นนามธรรมไปใช้ปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรมซึ่งความสามารถในการนา
ความรู ้ไปใช้น้ ีเป็ นพฤติกรรมขั้นที่ 3 ซึ่งจะต้องอาศัยความสามารถหรื อทักษะทางด้านความเข้าใจ
ดังกล่าวมาแล้ว การนาความรู ้ไปใช้น้ ีกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการแก้ปัญหานัน่ เองซึ่งมีอยู่ 6 ขั้นตอน
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และเมื่อนามาพิจารณาจะเห็นว่าความเข้าใจในหลักทฤษฎีวธิ ีการต่าง ๆ จะถูกนามาใช้ในการ
แก้ปัญหา
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการใช้ความคิดในรู ปของการนา
แนวคิดมาแตกแยกเป็ นส่วนประเภทหรื อนาข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบกัน เพือ่ การปฏิบตั ิของตน
ให้เกิดความเข้าใจที่ชดั เจนขึ้นอาจจะแบ่งเป็ นขั้นย่อย ๆ ได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบของปั ญหาออกเป็ นส่วนๆ
2) ความสามารถในการเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ
3) ความสามารถในการมองเห็นหลักของการผสมผสานปั ญหาที่มีองค์ประกอบย่อย
มากมาย
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถในการนาเอาส่วนประกอบย่อยหลาย ๆ
ส่วนมารวมกันเข้าเป็ นกรอบโครงสร้างที่แน่ชดั โดยทัว่ ไปแล้วการนาเอาประสบการณ์ในอดีต
มาร่ วมกันกับประสบการณ์ในปั จจุบนั และนามาสร้างเป็ นกรอบที่มีระเบียบแบบแผนเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรื อความคิดริ เริ่ มจึงต้องมีความเข้าใจในการนา
ความรู ้ไปใช้ในการวิเคราะห์มาประกอบ
6. การประเมินผล (Evaluation) คือ สามารถในการใช้ความรู ้เพือ่ จัดตั้งกฎเกณฑ์
การรวบรวมข้อมูล และการวัดข้อมูลตามมาตรฐาน เพือ่ ตัดสินระดับของประสิทธิผลของกิจกรรม
แต่ละอย่างเป็ นส่วนประกอบในการประเมินผลมาตรฐานนี้อาจจะอยูใ่ นทุกขั้นตอนของ
ความสามารถหรื อทักษะต่าง ๆ
การวัดความรู้
เป็ นการวัดสมรรถภาพสมองด้านการระลึกออกของความจาหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็ น
การวัดเกี่ยวกับเรื่ องราวที่เคยมีประสบการณ์ หรื อเคยรู ้เห็นและที่ทามาก่อนแล้วทั้งสิ้น ซึ่งผูท้ ี่ทา
การวัดสามารถใช้เครื่ องมือที่มีลกั ษณะเป็ นคาถามได้ ลักษณะคาถามอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิด
ของความรู ้หรื อความจาแต่จะมีลกั ษณะร่ วมประการหนึ่ง คือ เป็ นคาถามที่ให้ระลึกถึงเรื่ องราวและ
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา ที่จาได้ไว้ก่อนแล้ว ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปของคาศัพท์ นิยาม ทฤษฎี ระเบียบ
แบบแผน หรื อหลักการต่าง ๆ
ธนพล สมัครการ (2550) ได้กล่าวถึงการวัดความรู ้ไว้วา่ การวัดความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์
และนิยามคือ การวัดว่า “คา” หรื อ “กลุ่มคา” หรื อความหมายหรื อคาแปลของเครื่ องหมาย รู ปภาพ
ตัวย่อ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น คืออะไรไม่ความหมายทัว่ ไปหรื อความหมายเฉพาะว่าอย่างไร
มีคุณสมบัติอะไร
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การวัดความรู ้กบั กฎและความจริ ง คือ การวัดว่า สูตร กฎเกณฑ์ ความจริ ง ข้อเท็จจริ ง
เรื่ องราวในความ หรื อเนื้อความสาคัญ ๆ ได้มีการพิสูจน์หรื อการยอมรับแล้ว เป็ นอย่าง
การวัดความรู ้ในวิธีการดาเนินการ คือ การวัดความจา หรื อกระบวนการและแบบแผน
วิธีทางานของเรื่ องราวต่าง ๆ เหตุการณ์ ว่ามีที่มาอย่างไร ใช้วิธีการใด มีการดาเนินการเป็ นขั้น ๆ
อย่างไร มิได้มุ่งที่วดั ถึงการนาไปปฏิบตั ิกนั อย่างเข้าใจอย่างไร
การวัดความรู ้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน คือ การวัดค่า แบบแผน แบบฟอร์มตามจารี ต
ธรรมเนียมประเพณี ที่เคยปฏิบตั ิกนั มาอย่างไร
การวัดความรู ้เกี่ยวกับลาดับชั้นและแนวโน้ม คือ การวัดความรู ้ ในเหตุการณ์ต่าง ๆ
มีความเคลื่อนไหว โน้มเอียงในทางใด ตามลาดับเวลาอย่างไร และเรื่ องต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นก่อนหลัง
และดาเนินเป็ นขั้น ๆ เรี ยงติดต่อกันมาอย่างไร
การวัดความรู ้เกี่ยวกับการจาแนกประเภท คือ การวัดที่เกี่ยวกับการจัดประเภทสิ่งของ
เรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามประเภท ตามชนิด ตามลาดับก่อนหลังเป็ นอย่างไร
การวัดความรู ้เกี่ยวกับเกณฑ์ คือ การวัดความจาในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัย
และตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ว่าจาได้หรื อไม่ และควรใช้กฎเกณฑ์หรื อหลักการใด
การวัดความรู ้เกี่ยวกับวิธีการดาเนินงาน คือ การวัดค่าการได้ผลลัพธ์ต่าง ๆ นั้น ต้องใช้
เทคนิคอะไร มีวธิ ีปฏิบตั ิอย่างไร มีกระบวนการและกรรมวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้พสิ ู จน์หรื อหาความจริ ง
นั้น ๆ ว่าจะต้องดาเนินการอย่างไร
การวัดความรู ้เกี่ยวกับความรู ้รวบยอดในเนื้อเรื่ อง คือ การวัดความจาของข้อสรุ ปหรื อ
หลักการใหญ่ ๆ ของเนื้อหาได้หรื อไม่
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ความรู ้และความเข้าใจเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ นที่บุคลากรจะต้อง
ทาการศึกษาให้มีความรู ้และความเข้าใจในสิ่งนั้น ๆ ให้ลึกซึ้ง ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิเพราะการรับรู ้
สิ่งที่ผดิ พลาด และการเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง สามารถทาให้การปฏิบตั ิงานเกิดความล้มเหลว

ระเบียบการจัดเก็บภาษีท้องถิน่
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ความหมายของภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 51 ลงวันที่ 20 เมษายน 2475 (สานักบริ หารการคลังท้องถิ่น, 2545) บัญญัติวา่ ภาษีโรงเรื อน
และที่ดิน เป็ นภาษีที่เรี ยกเก็บจากมูลค่าการเช่าโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ
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กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างนั้นเพือ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อประกอบ
กิจการพาณิ ชย์ต่าง ๆ
ทรัพย์สินที่ตอ้ งเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน เป็ นภาษีที่เรี ยกเก็บจากมูลค่าการเช่าโรงเรื อน
และที่ดิน เพือ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อประกอบกิจการพาณิ ชย์ ซึ่งในปี ที่ผา่ นมาได้มีการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็ นที่ทาการค้าขายที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม หรื อใช้
ประกอบกิจการอื่น ๆ เพือ่ หารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย
ทรัพย์สินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. โรงเรื อน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
2. ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อน อาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้น
ทรัพย์ สินที่ได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องเสี ยภาษี ได้ แก่
1. พระราชวังอันเป็ นส่วนของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่นามาใช้ในกิจการสาธารณะของรัฐบาล หรื อทรัพย์สิน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตรง
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาล และโรงเรี ยน ที่จดั ทาเป็ นสาธารณะ มิใช่กระทาเพือ่ เป็ น
กาไรส่วนบุคคล
4. ทรัพย์สินที่เป็ นศาสนสมบัติอนั ใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรื อเป็ นที่อยูข่ องสงฆ์
5. โรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งปิ ดไว้ตลอดปี และเจ้าของมิได้อยูเ่ องหรื อให้
ผูอ้ ื่นอยูน่ อกจากคนเฝ้า ในโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรื อในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน
ผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี คือ “ผูร้ ับประเมิน” หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตอ้ งเสีย
ภาษีเว้นแต่ถา้ ที่ดินและอาคาร โรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็ นคนละเจ้าของกันให้เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในอาคารโรงเรื อน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็ นผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการ
1. ผูร้ ับประเมิน คือ เจ้าของทรัพย์สินต้องยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษีโรงเรื อน
และที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างนั้น
ตั้งอยูภ่ ายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ผูร้ ับประเมิน ผูเ้ ช่า หรื อผูค้ รองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็ นจริ ง
ตามความรู ้ความเห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความ พร้อมลงวันที่ เดือน
ปี และลายมือชื่อของตนกากับไว้ แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
3. การนาส่งแบบพิมพ์จานาไปส่งด้วยตนเอง หรื อมอบให้ผอู ้ ื่นไปส่งแทนหรื อส่งทาง
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ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ในกรณี ที่ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ให้ถือว่าวันที่
ส่งทางไปรษณี ยเ์ ป็ นวันยืน่ แบบพิมพ์
4. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบพิมพ์ และถ้าเห็นจาเป็ นก็ให้มีอานาจสัง่ ให้ผรู ้ ับ
ประเมินแสดงรายการเพิม่ เติมละเอียดยิง่ ขึ้น และถ้าจะเรี ยนให้นาพยานหลักฐานมาสนับสนุน
ข้อความในรายการแบบพิมพ์ ก็สามารถเรี ยกได้
5. ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับคาตอบจากผูร้ ับประเมินภายใน 30 วัน หรื อได้รับ
คาตอบอันไม่เพียงพอ สามารถออกหมายเรี ยกผูร้ ับประเมินมา ณ สถานที่ซ่ ึงเห็นสมควร และให้นา
พยานหลักฐานในเรื่ องอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆ มาแสดงตามซึ่งเห็นจาเป็ น กับให้มีอานาจซักถามผูร้ ับ
ประเมินในเรื่ องใบแจ้งรายการแบบพิมพ์น้ นั
6. เพือ่ ประโยชน์ในการประเมิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะเข้าไปตรวจตรา
ทรัพย์สินได้ดว้ ยตนเองต่อหน้าผูร้ ับประเมิน ผูเ้ ช่า หรื อผูค้ รอง หรื อผูแ้ ทน ระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และเมื่อผูร้ ับประเมิน ผูเ้ ช่าหรื อผูค้ รองได้รับคาขอร้องแล้ว ก็จะต้องให้
ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรานั้น ในการนี้ผรู ้ ับประเมิน ผูเ้ ช่า
หรื อผูค้ รองจะต้องได้รับแจ้งความเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบไม่ต่ากว่า 48 ชัว่ โมงก่อนตรวจ
7. ผูร้ ับประเมินผูใ้ ดไม่ยนื่ แบบพิมพ์แสดงรายการเพือ่ เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน หรื อยืน่
แบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริ งหรื อไม่บริ บูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจประเมินและให้มี
การแจ้งการประเมินย้อนหลังให้ผรู ้ ับประเมินเสี ยภาษีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินได้
หลักฐานที่ใช้ ประกอบการเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
1. กรณี เป็ นการเสียภาษีโรงเรื อนและที่ดินรายใหม่
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
1.2 สัญญาซื้อขายโรงเรื อน และสาเนาโฉนดที่ดิน
1.3 หนังสือสัญญาเช่าโรงเรื อน/ ที่ดิน
1.4 ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ทะเบียนพาณิ ชย์ ทะเบียนการค้า
1.5 เอกสารใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
1.6 หนังสือรับรองห้างหุน้ ส่วน/ บริ ษทั
1.7 ใบอนุญาตตั้งหรื อประกอบกิจการโรงงาน
1.8 ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
1.9 หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่ มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
1.10 แผนที่ต้งั ของที่ดินและโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี
1.11 หนังสือมอบอานาจ (กรณี มีผอู ้ ื่นมายืน่ แบบ ภ.ร.ด. 2 แทน)
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1.12 ในกรณี ที่โรงเรื อนมีผถู ้ ือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน ให้ผถู ้ ือกรรมสิทธิ์ร่วมลง
ลายมือชื่อ ในแบบ ภ.ร.ด. 2 ในฐานะผูร้ ับประเมินทุกคน หรื อจะมอบอานาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้
การมอบต้องทาเป็ นหนังสือและปิ ดแสตมป์ ตามกฎหมาย
2. กรณี เป็ นผูเ้ สียภาษีรายเก่าที่เคยชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดินมาแล้ว มีข้นั ตอนในการ
ชาระภาษีดงั นี้
2.1 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สินเสี ยภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการ
เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
2.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปี และค่าภาษีที่จะต้องเสียภาษี
2.4 พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8) ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้อง
ชาระภาษี เป็ นจานวนเท่าใด
2.5 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนาเงินค่าภาษีไปชาระ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน
การคานวณภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ภาษีโรงเรื อนและที่ดินคิดจากค่ารายปี ของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
การประเมินค่ารายปี มีหลักเกณฑ์การประเมินตามลาดับ ดังนี้
1. กรณี ที่ทรัพย์สินนั้นมีการให้เช่าและค่าเช่าสมควร ให้นาค่าเช่ามาคิดเป็ นรายปี
2. กรณี ทรัพย์สินให้เช่าและค่าเช่าไม่สมควรหรื อหาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของ
ทรัพย์สินประกอบกิจการเอง ให้ประเมินค่ารายปี เทียบเคียงกับค่ารายปี ของทรัพย์สินในปี ที่ผา่ นมา
หรื อเทียบเคียงกับค่ารายปี ของทรัพย์สินในบริ เวณใกล้เคียงกันที่มีลกั ษณะของทรัพย์สิน ขนาดพื้นที่
ทาเล ที่ต้งั และบริ การสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งในเรื่ องนี้กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือนตามทาเลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. กรณี ไม่สามารถเทียบเคียงตามข้อ 2 ได้ อาจประเมินค่ารายปี ของทรัพย์สินโดยใช้
มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมินได้
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การชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีได้รับใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด. 8) เรี ยบร้อยแล้ว ให้มาชาระเงิน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน โดยชาระภาษีได้ที่องค์กรปกครอง
ส่วนที่ถิ่นซึ่งโรงเรื อนนั้นตั้งอยู่
การขอผ่ อนชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิในการขอผ่อนชาระภาษีได้ จานวน 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพิม่
มีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี สามารถผ่อนชาระค่าภาษีได้ โดยจะต้องมีจานวนเงินค่าภาษีที่ตอ้ ง
ชาระตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีได้ยนื่ แบบแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของปี นั้น
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีได้ขอผ่อนชาระค่าภาษีเป็ นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วันนับ
แต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
เงินเพิ่ม (ค่าปรับ)
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งประเมินแล้ว ไม่มาชาระค่าภาษีภายใน
กาหนด จะต้องเสียเงินเพิม่ ดังนี้
1. ชาระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนั พ้นกาหนด ปรับร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่คา้ ง
2. เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ปรับร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่คา้ ง
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ปรับร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่คา้ ง
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่คา้ ง
บทกาหนดโทษ
1. ผูใ้ ดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพือ่ แจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็ นจริ ง
ตามความรู ้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่
เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตนกากับไว้ เว้นแต่จะเป็ นด้วยเหตุสุดวิสยั ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
200 บาท
2. ผูใ้ ดละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหมายเรี ยกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพิม่ เติม
รายละเอียดยิง่ ขึ้นเมื่อเรี ยกร้อง ไม่นาพยานหลักฐานมาแสดงหรื อไม่ตอบคาถามเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซกั ถาม หรื อไม่ตอบคาถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซกั ถามผูร้ ับประเมินในเรื่ องใบแจ้ง
รายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
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3. ผูใ้ ดยืน่ ข้อความเท็จ หรื อให้ถอ้ ยคาเท็จ หรื อตอบคาถามด้วยคาอันเป็ นเท็จ หรื อนา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพือ่ หลีกเลี่ยงหรื อจัดหาทางให้ผอู ้ ื่นหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปี แห่ง
ทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี หรื อโดยเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใดทั้งสิ้น ที่จะหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์สินของตน
ตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 500 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
การอุทธรณ์การประเมินภาษี
เมื่อผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่พอใจในการประเมินของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป หรื อประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์ได้โดยยืน่
อุทธรณ์ตามแบบที่กาหนด (ภ.ร.ด. 9) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน และเมื่อ
ได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็ นที่พอใจก็มีสิทธินาเรื่ องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบคาชี้ขาด
ภาษีบารุงท้ องที่
ความหมายของภาษีบารุงท้ องที่
ตามพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2508 (สานักบริ หารการคลังท้องถิ่น, 2545) บัญญัติวา่ ภาษีบารุ งท้องที่ จัดเก็บ
จากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอตั ราภาษีบารุ งท้องที่ ที่ดินที่ตอ้ งเสียภาษี
บารุ งท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่เป็ นภูเขาหรื อที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็ นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับ
การยกเว้นภาษี หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ลดหย่อน
ที่ดินที่ได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องเสี ยภาษี ได้แก่
1. ที่ดินที่เป็ นที่ต้งั พระราชวังอันเป็ นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
2. ที่ดินที่ใช้ในกิจการของรัฐหรื อสาธารณะ โดยมิได้หาผลประโยชน์
3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการศึกษา การกุศล หรื อการพยาบาลสาธารณะ
5. ที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของวัดหรื อที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
6. ที่ดินที่ใช้เป็ นสุสาน หรื อฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรื อการท่าเรื อของรัฐ หรื อให้เป็ น
สนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อน ที่ตอ้ งเสียภาษีโรงเรื อนและที่ดินแล้ว
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพือ่ สาธารณะ
ประโยชน์
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10. ที่ดินที่ต้งั ขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติหรื อ
องค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีขอ้ ผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสญ
ั ญาหรื อความตกลง
11. ที่ดินที่เป็ นที่ต้งั ของสถานทูตหรื อสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักถ้อยทีถอ้ ย
ปฏิบตั ิต่อกัน
12. ที่ดินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษีบารุงท้ องที่
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี คือ ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของที่ดิน ในวันที่ 1 มกราคมของปี ใด มีหน้าที่เสียภาษี
บารุ งท้องที่สาหรับปี นั้น ซึ่งเป็ นบุคคลหรื อคณะบุคคลไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรื อครอบครองอยูใ่ นที่ดินที่ไม่เป็ นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการ
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งชาระภาษียนื่ แบบแสดงรายการเสียภาษี (ภบท. 5)
ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณี บุคคลใดเป็ นเจ้าของที่ดินขึ้น
ใหม่ หรื อจานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของที่ดิน ยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันที่เป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรื อจานวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของที่ดิน
ในวันที่ 1 มกราคมของปี ใด มีหน้าที่เสียภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี นั้นและชาระได้ ไม่เกินวันที่ 30
เมษายนของทุกปี
หลักฐานที่ใช้ ประกอบในการเสี ยภาษี
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรอบห้างหุน้ ส่วนบริ ษทั
4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็ นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส. 3
5. ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
6. หนังสือมอบอานาจกรณี ที่ให้ผอู ้ ื่นมาทาการแทน
กรณี ที่เป็ นการชาระในปี ที่ไม่ใช่ปีที่ยนื่ แบบ ภบท. 5 ให้นา ภบท. 5 ท่อนที่มอบให้
เจ้าของที่ดิน หรื อใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย
การคานวณภาษี
ราคาปานกลางที่ดินตามบัญชีอตั ราภาษีบารุ งท้องที่ ท้ายพระราชบัญญัติที่ดินที่ใช้
ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ลม้ ลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถา้ เจ้าของที่ดินประกอบกสิกรรม
ประเภทไม้ลม้ ลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอย่างสูงไม่เกินไร่ ละ 5 บาท และที่ดินที่ทิ้งไว้วา่ งเปล่า
หรื อไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ของทีด่ ินให้เสี ยเพิม่ ขึ้นอีก 1 เท่า
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การลดหย่ อนและการยกเว้ นหรื อลดภาษีบารุงท้ องที่
1. ถ้าเป็ นที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไม่ได้ ทั้งนี้
ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติจงั หวัด หรื อข้อบังคับตาบล แล้วแต่กรณี
2. ถ้าเป็ นที่ดินในเขตเทศบาลตาบลหรื อในเขตสุ ขาภิบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่
แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในเทศบัญญัติหรื อข้อบังคับ
3. ถ้าเป็ นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตาบลให้
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100 ตารางวา แต่จะน้อยกว่า 50 ตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามทีก่ าหนดในข้อบัญญัติ
หรื อเทศบัญญัติ
4. ถ้าเป็ นที่ดินในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ ดังต่อไปนี้
4.1 ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100 ตารางวา แต่จะน้อย
กว่า 50 ตารางวา ไม่ได้
4.2 ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร แต่จะน้อย
กว่า 50 ตารางวา ไม่ได้
4.3 ในท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 5 ไร่ ไม่ได้
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครท้องที่ใดจะเป็ นท้องที่ตาม (4.1) (4.2)
หรื อ (4.3) ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง และใช้สิ่งปลูกสร้างนั้น
เป็ นสถานการค้าหรื อให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อนสาหรับส่วนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็ น
สถานประกอบการค้าหรื อให้เช่านั้น
ในกรณี ที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็ นเจ้าของที่ดินร่ วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกัน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
การลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ในมาตรานี้ ให้ได้รับการลดหย่อนสาหรับที่ดินที่อยูใ่ น
จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่จงั หวัดเดียว
ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปี ล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริ เวณนั้นเสียหายมาก
ผิดปกติ หรื อทาการเพาะปลูกไม่ได้ดว้ ยเหตุอนั พ้นวิสยั ที่จะป้องกันได้โดยทัว่ ไป ให้ผวู ้ า่ ราชการ
จังหวัด (ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร) มีอานาจพิจารณายกเว้นหรื อลดหย่อนภาษีบารุ งท้องที่
ให้ได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ที่ดินที่ใช้เป็ นสุสานและฌาปนกิจสถานสาธารณะ โดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีบารุ งท้องที่ได้เฉพาะที่กาหนดในกฎกระทรวง
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การชาระภาษีบารุงท้องที่
1. การยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน กรณี ที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปี ที่มี
การตีราคาปานกลางที่ดิน
1.1 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีหรื อเจ้าของที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท. 5) พร้อม
ด้วยหลักฐานที่ตอ้ งใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการประเมิน
ราคาปานกลางของที่ดิน
1.2 เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจสอบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน
(ภบท. 9 หรื อ ภบท. 10) ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีหรื อเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องชาระภาษีเป็ นจานวน
เงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
1.3 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีหรื อเจ้าของที่ดินจะต้องชาระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
เว้นแต่กรณี ได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งการประเมิน
2. การยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน กรณี เป็ นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรื อจานวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
2.1 เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดินหรื อเป็ นผูไ้ ด้รับโอนที่ดิน
ขึ้นใหม่ ต้องมายืน่ แบบแสดงรายการที่ดินหรื อยืน่ คาร้องขอจานวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับโอนหรื อมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภบท. 5 หรื อ
ภบท. 8 แล้วแต่กรณี
2.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็ นหลักฐาน
2.3 เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องชาระภาษีในปี ต่อไป
จานวนเท่าใด
3. การยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินกรณี เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็ นเหตุให้การ
ลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรื อมีเหตุอย่างอื่นทาให้อตั ราภาษีบารุ งท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
3.1 เจ้าของที่ดินยืน่ คาร้องตามแบบ ภบท. 8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ตอ้ งใช้ต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
3.2 เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้
3.3 เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องชาระภาษีในปี ต่อไป
จานวนเท่าใด
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3.4 การขอชาระภาษีบารุ งท้องที่ในปี ถัดไปจากปี ที่มีการประเมินราคาปานกลาง
ของที่ดิน ให้ผรู ้ ับประเมินนาใบเสร็จรับเงินของปี ก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี
การขอผ่ อนชาระภาษีบารุงท้ องที่
ภาษีบารุ งท้องที่ที่ตอ้ งชาระมีจานวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อน
ชาระเป็ น 3 งวด งวดละเท่าๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนครบกาหนดเวลาชาระภาษี และให้ชาระงวดที่ 1 ก่อนครบกาหนดเวลาชาระภาษี งวดที่ 2
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สุดท้ายที่ตอ้ งชาระงวดที่ 1 งวดที่ 3 ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั สุดท้ายที่ตอ้ ง
ชาระงวดที่ 1
เงินเพิ่ม (ค่าปรับ)
เจ้าของที่ดินผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุ งท้องที่ตอ้ งชาระเงินเพิม่ ในกรณี และอัตรา ดังต่อไปนี้
1. ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระเงินเพิม่ ร้อยละ 10 ของค่า
ภาษีบารุ งท้องที่เว้นแต่กรณี ที่เจ้าของที่ดินได้ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมิน
จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้ชาระเงินเพิม่ ร้อยละ 5 ของค่าภาษีบารุ งท้องที่
2. ยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่จะต้องชาระภาษีบารุ ง
ท้องที่ลดน้อยลง ให้ชาระเงินเพิม่ ร้อยละ 10 ของค่าภาษีบารุ งท้องที่ ที่ประเมินเพิม่ เติมเว้นแต่กรณี
เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการ
ประเมิน
3. ชี้เขตแจ้งจานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสารวจ โดยทาให้จานวนเงินที่
จะต้องชาระภาษีบารุ งท้องที่ลดน้อยลงให้ชาระเงินเพิม่ อีก 1 เท่า ของภาษีบารุ งท้องที่ที่ประเมิน
เพิม่ เติม
4. ไม่ชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระเงินเพิม่ ร้อยละ 24 ต่อปี ของ
จานวนเงินที่ตอ้ งเสียภาษีบารุ งท้องที่ เศษของเดือนให้นบั เป็ น 1 เดือน และไม่นาเงินเพิม่ ตาม (1) (2)
หรื อ (3) มาคานวณเพือ่ ชาระเงินเพิม่ ตาม (4) ด้วยเงินเพิม่ ให้ถือว่าเป็ นภาษีบารุ งท้องที่
บทกาหนดโทษ
1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จให้ถอ้ ยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็ นเท็จ หรื อนา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพือ่ หลีกเลี่ยงการชาระภาษีบารุ งท้องที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 ปี
หรื อปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
2. ผูใ้ ดจงใจไม่มาหรื อยอมชี้เขต หรื อไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 1 เดือนหรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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3. ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบตั ิการสารวจเนื้อที่ดิน หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เพือ่ การ
เร่ งรัดภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ หรื อขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบตั ิการตามหน้าที่
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
4. ผูใ้ ดฝ่ าฝื นคาสัง่ ของเจ้าพนักงานซึ่งสัง่ ให้มาให้ถอ้ ยคาหรื อส่งบัญชีหรื อเอกสารมา
ตรวจสอบ หรื อสัง่ ให้ปฏิบตั ิการเท่าที่จาเป็ นเพือ่ ประโยชน์ในการเร่ งรัดภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ
หรื อไม่มาให้ถอ้ ยคา หรื อไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่ องมาแสดงตามหนังสือเรี ยก ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
การอุทธรณ์การประเมินภาษีบารุงท้ องที่
ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรื อเมื่อได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีบารุ งท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ได้โดย
ยืน่ อุทธรณ์ผา่ นเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน
หรื อวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
การอุทธรณ์ไม่เป็ นการทุเลาการชาระภาษีบารุ งท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจาก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ขอคาวินิจฉัยอุทธรณ์หรื อคาพิพากษาของศาล
ผูอ้ ุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับคาแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์
ภาษีป้าย
ความหมายของภาษีป้าย
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2510 (สานักบริ หารการคลังท้องถิ่น, 2545) บัญญัติวา่ ภาษีป้ายจัดเก็บจาก
ป้ายที่แสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรื อประกอบกิจการอื่นเพือ่ หารายได้
หรื อโฆษณาสินค้า หรื อกิจการเพือ่ หารายได้ ว่าจะแสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ
หรื อเครื่ องหมายอื่น เขียน แกะสลัก จารึ ก หรื อทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ป้ ายที่ได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องเสี ยภาษี ได้แก่
1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริ เวณของโรงมหรสพนั้นเพือ่ โฆษณามหรสพ
2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรื อที่สิ่งหุม้ ห่อหรื อบรรจุสินค้า
3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริ เวณงานที่จดั ขึ้นเป็ นครั้งคราว
4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรื อสัตว์
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5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรื อประกอบกิจการอื่นหรื อภายใน
อาคารซึ่งเป็ นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพือ่ หารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้นื ที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กาหนดใน
กฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
6. ป้ายของราชการส่ วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรื อราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
7. ป้ายขององค์การที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรื อตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นารายได้ส่งรัฐ
8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพือ่ การสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. ป้ายของโรงเรี ยนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนหรื อสถานบันอุดมศึกษา
เอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรื อบริ เวณของโรงเรี ยน
เอกชน หรื อสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนนั้น
10. ป้ายของผูป้ ระกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
11. ป้ายของวัดหรื อผูด้ าเนินกิจการเพือ่ ประโยชน์แก่การศาสนา หรื อการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ
12. ป้ายของสมาคมหรื อมูลนิธิ
13. ป้ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
กาหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย คือ
13.1 ป้ายที่แสดงหรื อติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรื อ
รถแทรกเตอร์
13.2 ป้ายที่ติดตั้งหรื อแสดงไว้ที่ลอ้ เลื่อน
13.3 ป้ายที่ติดตั้งหรื อแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (13.1) และ (13.2) โดยมี
พื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร
ผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษีป้าย
1. เจ้าของป้าย
2. ในกรณี ที่ไม่มีผอู ้ ื่นยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรื อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจ
หาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผูค้ รอบครองป้ายนั้น เป็ นผูม้ ีหน้าที่ชาระภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัว
ผูค้ รอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรื อ
แสดงอยูเ่ ป็ นผูม้ ีหน้าที่ชาระภาษีป้ายตามลาดับ
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ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการ
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่ชาระภาษีป้ายต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี
2. ในกรณี ที่ติดตั้งหรื อแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรื อติดตั้งหรื อแสดงป้ายใหม่
แทนป้ายเดิมหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งชาระภาษีป้ายเพิม่ ขึ้น ให้เจ้าของป้าย
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ติดตั้งหรื อแสดงป้าย หรื อนับแต่วนั
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
หลักฐานที่ใช้ ประกอบการชาระภาษีป้าย
กรณี ป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้เจ้าของป้ายยืน่ แบบแสดงรายการพร้อมสาเนาหลักฐานและ
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
4. หนังสือรับรองหุน้ ส่วนบริ ษทั
5. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรื อใบเสร็จรับเงินจากร้านทาป้าย
กรณี ป้ายรายเก่า ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษียนื่ แบบแสดงรายการ (ภ.ป. 1) พร้อม
ใบเสร็ จรับเงินการชาระภาษีครั้งสุดท้าย
กรณี ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีเป็ นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วน
บริ ษทั พร้อมกับการยืน่ แบบ ภ.ป. 1
การคานวณภาษีป้าย
คานวณโดยนาพื้นที่ส่วนที่กว้างที่สุดคูณด้วยส่วนที่ยาวที่สุดของขอบเขตป้ายจะได้ขนาด
พื้นที่ป้าย แล้วหารด้วย 500 ตารางเซนติเมตร และคูณด้วยอัตราประเภทของภาษีป้าย จะได้อตั รา
ภาษีที่ตอ้ งชาระรายปี แต่คานวณแล้วได้อตั ราภาษีต่ากว่า 200 บาท ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีตอ้ งชาระ
ภาษีในอัตราขั้นต่า 200 บาท อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็ น 3 อัตรา ดังนี้
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ตารางที่ 4 อัตราการคานวณภาษีป้าย
ลักษณะ
1. อักษรไทยล้วน
2. อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ ภาพ/ เครื่ องหมายอื่น
3. ป้ายดังต่อไปนี้
ก. ไม่มีอกั ษรไทย
ข. อักษรไทยบางส่วนหรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้ หรื อต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ า ยที่ เ ปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขพื้น ที่ ป้ า ย ข้อ ความ ภาพ หรื อ เครื่ อ งหมาย
บางส่ ว นในป้ า ยได้เ สี ย ภาษี ป้ า ยแล้ว อัน เป็ นเหตุ ใ ห้ ต ้อ งเสี ย ภาษี ป้ า ย
เพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม 1, 2, หรื อแล้วแต่กรณี และให้เสี ยเฉพาะเงินภาษี
ที่เพิม่ ขึ้น
5. ป้ายใดเสี ยต่ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท

จานวนเงิน
3
20
40

การชาระภาษีป้าย
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป. 1) พร้อมด้วยหลักฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย ประสงค์จะชาระภาษีป้ายในวันยืน่ แบบแสดงรายการ
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทนั ทีให้แจ้งผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ว่าจะต้องชาระภาษีเป็ นจานวนเท่าใด
2. กรณี ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษีในวันยืน่ แบบแสดงรายการพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป. 3) แจ้งจานวนเงินภาษีที่จะต้องชาระแก่ผมู ้ ีหน้าที่เสีย
ภาษี โดยผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีตอ้ งมาชาระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิม่ (ค่าปรับ)
การขอผ่ อนชาระภาษีป้าย
สามารถผ่อนชาระได้สาหรับป้ายที่มีอตั ราภาษีทตี่ อ้ งชาระ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชาระ
ได้ 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยสามารถแจ้งความจานงในการผ่อนเป็ นหนังสือก่อนครบกาหนดเวลา
ชาระหนี้
เงินเพิ่ม (ค่าปรับ)
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องชาระเงินเพิม่ ในกรณี และอัตรา ดังนี้
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1. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระเงิน
เพิม่ ร้อยละ 10 ของจานวนเงินที่ตอ้ งเสียภาษีป้ายเว้นแต่กรณี ที่เจ้าของป้ายได้ยนื่ แบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิม่ ร้อยละ 5 ของ
ค่าภาษีป้าย
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษียนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่
จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้ชาระเงินเพิม่ ร้อย 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิม่ เติม เว้นแต่กรณี
ที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
การประเมิน
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระเงินเพิม่ ร้อยละ
2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิม่ ตาม 1 และ
2 มาคานวณเป็ นเงินเพิม่ ตามข้อนี้ดว้ ย
บทกาหนดโทษ
1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้คอ้ ยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็ นเท็จหรื อ
พยานหลักฐานเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรื อทั้งจา
ทั้งปรับ
2. ผูใ้ ดจงใจไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000
บาท
3. ผูใ้ ดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรื อไม่แสดงรายการไว้ ณ ที่เปิ ดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
4. ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสัง่ มาให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่งบัญชีหรื อเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายใน
กาหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
การอุทธรณ์การประเมินภาษี
เมื่อผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป. 3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่
ถูกต้อง มีสิทธิ์อุทธรณ์การประเมินต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย โดยต้องยืน่ อุทธรณ์
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ผูอ้ ุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วนั
รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
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สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานของเทศบาลตาบลแปลงยาว
เทศบาลตาบลแปลงยาว เดิมกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็ น “สุขาภิบาล
แปลงยาว” โดยใช้ชื่อตามตาบลที่ต้งั อยู่ ประกาศในราชกิจนุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 57 วันที่
20 กรกฎาคม 2508 และตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล
พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
มีผลให้สุขาภิบาลแปลงยาวได้ยกฐานะเป็ นเทศบาลตาบล ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
สภาพทั่วไป
เทศบาลตาบลแปลงยาว มีอาคารสานักงานอยูใ่ นพื้นที่ชุมชนวังนกกา-ไผ่แก้ว เลขที่ 999
หมู่ที่ 7 ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปั จจุบนั มีพน้ื ที่ 7.03 ตารางกิโลเมตร
(4,393 ไร่ ) มีเขตการปกครองทั้งหมดอยูใ่ นตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว ประกอบด้วย 7 ชุมชน
คือ
1. ชุมชนตลาดบางบ่อ หมู่ที่ ตาบลแปลงยาว
2. ชุมชนด่านเงิน หมู่ที่ 4 ตาบลแปลงยาว (บางส่วน)
3. ชุมชนเกาะบอระเพ็ด หมู่ที่ 9 ตาบลแปลงยาว
4. ชุมชนคลองโรงเลื่อย หมู่ที่ 5 ตาบลวังเย็น
5. ชุมชนวังนกกา-ไผ่แก้ว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตาบลแปลงยาว (บางส่วน)
6. ชุมชนบ้านคลอง-แปลงยาว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตาบลแปลงยาว (บางส่วน)
7. ชุมชนวังเย็น หมู่ที่ 1, 3 และหมู่ที่ 4 ตาบลวังเย็น (บางส่วน)
เทศบาลตาบลแปลงยาวตั้งอยูห่ ่างจากที่วา่ การอาเภอแปลงยาว มีระยะทางประมาณ 7
กิโลเมตร และอยูห่ ่างจากกรุ งเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
ที่ต้งั และอาณาเขต
ด้ านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มคลองวังเย็นตะวันออก ตรงปากถนน
สายคันคลอง-ตลาดบางบ่อ ฟากตะวันออก เส้นเขตเลียบตามริ มถนนสายคันคลอง-ตลาดบางบ่อ
ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มถนนพัฒนาการบ้านไผ่แก้วฟาก
ตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามริ มถนนพัฒนาการบ้านไผ่แก้ว ฟากตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงขอบรั้ววัดไผ่แก้วด้านเหนือ แล้วเลียบตามริ มขอบรั้ววัดไผ่แก้ว ด้านเหนือ
ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มทางหลวงจังหวัดสายบางคล้า-แปลงยาว
ฟากตะวันตก

28
จากหลักเขตที่ 3 เป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากถึงหลักเขตที่ 4
ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มทางบ้านหนองบัว-ตลาดบางบ่อ ฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริ มทางสายบ้านหนองบัว-ตลาดบางบ่อฟากตะวันออกไปทาง
ทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูห่ ่างจากศูนย์กลางทางหลวงชนบทสายแปลงยาว-หัวสาโรง 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 5 เป็ นเส้นขนาดกับทางหลวงชนบทสายแปลงยาว-หัวสาโรง ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยูต่ รงเส้นแบ่งเขตตาบลแปลงยาวกับตาบลหัวสาโรง
ด้ านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 6 ถือตามเส้นแบ่งเขตตาบลแปลงยาวกับตาบล
หัวสาโรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงชนบทสายแปลงยาว-หัวสาโรง 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 7 เป็ นเส้นขนานกับทางหลวงชนบทสายแปลงยาว-หัวสาโรงไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มถนนพัฒนาการสายวัดแปลงยาวฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 8 เลียบตามริ มถนนพัฒนาการสายวัดแปลงยาวฟากตะวันออกไปทางทิศ
ใต้ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มถนนสายปากด่าน-สามคล้อ ฟากใต้
ด้ านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 9 เลียบตามริ มถนนสายปากด่าน-สามคล้อฟากใต้ ไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มถนนสายหนองปลิง-หนองไผ่ ฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 10 เลียบตามริ มถนนสายหนองปลิง-หนองไผ่ ฟากตะวันออกไปทางทิศ
ใต้ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มถนนสายตลาดบางบ่อ-หนองไผ่ ฟากใต้
จากหลักเขตที่ 11 เลียบตามริ มถนนสายตลาดบางบ่อ-หนองไผ่ ฟากใต้ไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มคลองยายหูฝั่งตะวันออก
จากหลักเขตที่ 12 เลียบตามริ มถนนคลองยายหูฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่
13 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มทางหลวงชนบทสายวังเย็น-วังกะทัก ฟากใต้
จากหลักเขตที่ 13 เลียบตามริ มทางหลวงชนบทสายวังเย็น-วังกะทัก ฟากใต้ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงทางหลวงจังหวัดสายบางคล้า-แปลงยาว ฟากตะวันออกแล้วเป็ นเส้นตรงไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มคลองวังเย็นฝั่งตะวันออก
ด้ านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 14 เลียบตามริ มคลองวังเย็นฝั่งตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1
เทศบาลตาบลแปลงยาวตั้งอยูท่ ี่ค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ X=0743199 , Y=1505412 โซน 47
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ เหมาะแก่การทาเกษตรกรรมและการปศุสตั ว์โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตาบลหัวสาโรง
อาเภอแปลงยาว
ทิศใต้
ติดต่อ ตาบลวังเย็น
อาเภอแปลงยาว
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลวังเย็น
อาเภอแปลงยาว
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ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตาบลแหลมประดู่ อาเภอบ้านโพธิ์
ลักษณะภูมิอากาศ
เขตเทศบาลตาบลแปลงยาว มีลกั ษณะสภาพภูมิอากาศเป็ นแบบเขตเมืองร้อนหรื ออากาศ
ร้อนชื้นแถบเส้นศูนย์ อุณหภูมิจะสูงเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมใน
เดือนเมษายนจะร้อนที่สุด เดือนที่มีอุณหภูมิต่าทีส่ ุดคือเดือนธันวาคม
ลักษณะของดิน แหล่ งน้า และป่ าไม้
ลักษณะของดินในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทานา
ทาสวน ปลูกผักสวนครัว เกษตรกรรม ส่วนลักษณะของแหล่งน้ าในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
มีปริ มาณน้ าคลองชลประทานไหลผ่านตลอด อีกทั้งยังมีคลองเล็ก ๆ อีกหลายแห่งจึงทาให้
ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริ โภคตลอดทั้งปี
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็ นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยูอ่ าศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการตามลาดับ และมีพ้นื ที่เพียงเล็กน้อยที่เป็ นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปั ญหาคือ เนื่องจากในเขตเทศบาล มีการปลูกหมู่บา้ น
จัดสรรกันเป็ นจานวนมาก ทาให้มีน้ าเสียค่อนข้างเยอะทาให้บา้ นใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน
ข้ อมูลเกีย่ วกับประชากรและครัวเรื อน
ตารางที่ 5 จานวนประชากรและจานวนครัวเรื อนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว (เทศบาลตาบล
แปลงยาว, 2560)
อายุ

จานวน

ตาบลแปลงยาว
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 9

บ้านบางบ่อ
บ้านคลอง
บ้านแปลงยาว
บ้านด่านเงิน
บ้านบางบ่อ
บ้านไผ่แก้ว
บ้านเกาะบอระเพ็ด

จานวนประชากร
ชาย
หญิง

รวม

130
163
177
402
402
188
523

261
328
337
843
889
386
1,083

131
165
160
441
487
198
560
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
อายุ

จานวน

ตาบลวังเย็น
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
รวม

บ้านวังเย็น
บ้านหนองศิลาราม
บ้านหนองปลิง
บ้านคลองโรงเลื่อย

จานวนประชากร
ชาย
หญิง

รวม

230
196
9
434
2,854

261
328
337
84
5,860

218
217
12
417
3,006

ข้ อมูลด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ ง
มีถนนทางหลวงสาย 3121 (บางคล้า-แปลงยาว) เป็ นถนนสายหลัก และภายในเขต
เทศบาลตาบลแปลงยาวมีถนนและซอยต่าง ๆ ที่ใช้ในการคมนาคม จานวน 38 สาย ดังนี้
ถนนคอนกรี ต
จานวน 28 สาย
ระยะทาง 13.944 กม.
ถนนลาดยาง
จานวน 6 สาย
ระยะทาง 4.883 กม.
ลูกรัง
จานวน 4 สาย
ระยะทาง 3.460 กม.
การไฟฟ้ า
ถนนในเขตเทศบาล ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 38 สาย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ได้ดาเนินการติดตั้งเพิม่ ขึ้นตามลาดับความจาเป็ น เขตเทศบาลตาบลแปลงยาวอยูใ่ กล้
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอแปลงยาว
การประปา
ดาเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ส่วนใหญ่มีประปาใช้
อีกทั้งในเขตเทศบาลยังมีปริ มาณน้ าคลองชลประทานไหลผ่านตลอด
โทรศัพท์ / ไปรษณีย์
ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว มีตโู ้ ทรศัพท์สาธารณะ
ไปรษณี ยห์ รื อการสื่อสารหรื อการขนส่ง และวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
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เขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อยูใ่ กล้กบั ไปรษณี ยอ์ าเภอแปลงยาว การสื่อสารการขนส่ง
จึงมีความรวดเร็ ว เข้าถึงประชาชน และอานวยความสะดวกในเรื่ องของการขนส่ง สื่อสารทาง
ไปรษณี ยไ์ ด้ดี และมีป้ายรถเมล์ขนส่ง 1 แห่ง บริ เวณตลาดบางบ่อ
โครงสร้ างส่ วนราชการของเทศบาลตาบลแปลงยาว
แบ่งออกเป็ น 1 สานัก 4 กอง และ 1 หน่วยงาน ดังนี้
1) สานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5) กองการศึกษา
6) หน่วยการตรวจสอบภายใน
โครงสร้ างการบริหารงานภายในกองคลัง
โดยมีส่วนราชการภายในกองคลัง ดังนี้
1. ฝ่ ายบริ หารงานคลัง แบ่งเป็ น
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเงินและบัญชี
1.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. ฝ่ ายพัฒนารายได้
2.1 งานผลประโยชน์และพัฒนารายได้
2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตารางที่ 6 อัตรากาลังพนักงานเทศบาลกองคลัง (เทศบาลตาบลแปลงยาว, 2559 ข)
ฝ่ าย/ งาน/ ตาแหน่ ง
กองคลัง
ผูอ้ านวยการกองคลัง (นักบริ หารงานคลัง)
1. ฝ่ ายบริ หารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานคลัง (นักบริ หารงานคลัง)
1.1 งานธุรการ

จานวนคน
1
1
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ฝ่ าย/ งาน/ ตาแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจา)
1.2 งานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา)
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานตามภารกิจ)
1.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
เจ้าพนักงานพัสดุ
2. ฝ่ ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ ายพัฒนารายได้ (นักบริ หารงานคลัง)
1.1 งานผลประโยชน์และพัฒนารายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจา)
1.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จานวนคน
1
1
2
1
1
1
1
1
-

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กรณิ ศ จีมะวงษ์ (2552, บทคัดย่อ) ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลอาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์การวิจยั 2 ประการ คือเพือ่
ศึกษาความรู ้ความเข้าใจ ในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชน และเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของประชาชนกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 364 คน และใช้วธิ ีคดั เลือกสัดส่วนของกกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบ
อัตราส่วนแบบร้อยละทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยรู ปการแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตราส่วน
ร้อยละ (Percentage) และค่าไคสแควร์ (Chi-square test) ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุดและสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้/ เดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท และโดยส่วนใหญ่ชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
2. ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจในการเสียภาษีทอ้ งถิ่นของเทศบาล
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านที่ประชาชนมีความรู ้สูงสุด คือ ด้านบทกาหนดโทษ
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รองลงมาคือ ด้านสถานที่ชาระภาษี ลาดับที่สาม คือประเภทภาษีทอ้ งถิ่น ส่วนด้านที่ประชาชน
มีความรู ้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ด้านกาหนดการชาระภาษี
3. อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทภาษี และพื้นที่มีความสัมพันธ์กบั
ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
นุชนภา หอมนวล (2557, บทคัดย่อ) ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในการชาระภาษี
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อาเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว มีวตั ถุประสงค์การวิจยั
1) เพือ่ ศึกษาความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นในเขตเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น
อาเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 2) เพือ่ หาความสัมพันธ์ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในการ
เสียภาษีทอ้ งถิ่น จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ
ประชาชนผูเ้ สี ยภาษีในเขตพื้นที่ จานวน 373 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดความรู ้
ความเข้าใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ การทดสอบความสัมพันธ์
Chi-square x2
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจในการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น
ของเทศบาล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านที่มีความรู ้สูงสุด คือ ประเภทของภาษีทอ้ งถิ่น
รองลงมา ด้านสถานที่ชาระภาษี ลาดับที่ 3 คือ ด้านคานวณภาษี ส่วนด้านที่ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ด้านการกาหนดการชาระภาษี
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นกับปั จจัย
ส่วนบุคคล คือ เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ การศึกษา พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นในเขต
เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อาเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ส่วนอายุและอาชีพมีความสัมพันธ์กบั
ความรู ้ความเข้าใจของประชาชน ในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิเชียร อยูร่ ักษาสิทธิ์ (2550, บทคัดย่อ) ความรู ้ความเข้าใจในการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของ
ประชาชนในตาบลปรุ ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวตั ถุประสงค์การวิจยั 1) เพือ่ ศึกษา
ความรู ้ความเข้าใจในการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษี 2) เพือ่ ศึกษาถึงปั จจัยที่ทา
ให้เกิดความแตกต่างในความรู ้ความเข้าใจในการเสียภาษีอากร ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
วิจยั กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีทอ้ งถิ่นในตาบลปรุ ใหญ่ คือ ภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบารุ งท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ออกโดยข้อบัญญัติตาบล และออกโดย
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จานวน 120 ราย จากทั้งหมด 360 ราย จากทั้ง 7 หมู่บา้ น
ในตาบลปรุ ใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ดว้ ย
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คอมพิวเตอร์สาหรับสถิติในการวิจยั ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ไคว์-สแคว์ (Chi-square) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีผลการวิจยั ดังนี้
1) ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในตาบลปรุ ใหญ่ที่มีหน้าที่เสียภาษีทอ้ งถิ่น
พบว่าประชาชนที่เป็ นประชากรตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคิด เป็ นร้อยละ 70.9 มีอายุ
ในช่วง 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 29.9 การศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 37.7 ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 51.7 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 5,001-10,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 42
2) ความรู ้ความเข้าในการเสียภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนในตาบลปรุ ใหญ่ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามในหัวข้อ 1) ประเภทภาษี 2) กาหนดยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี
3) กาหนดการชาระภาษี 4) กาหนดชาระค่าธรรมเนียม 5) การต่อใบอนุญาตค่าธรรมเนียม
6) บทกาหนดโทษ 7) ความรู ้เกี่ยวกับกาหนดราคากลาง 8) การอุทธรณ์ 9) การคานวณภาษี
10) สถานที่ชาระภาษีโดยผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผูเ้ สียภาษีในเขตตาบล
ปรุ ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีความรู ้ความเข้าใจประเภทภาษี คิดเป็ นร้อยละ
เฉลี่ย 88.4 กาหนดการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษีร้อยละเฉลี่ย 71.24 กาหนดการชาระภาษี
ร้อยละเฉลี่ย 70.61 กาหนดการชาระค่าธรรมเนียมร้อยละเฉลี่ย 87.29 การต่อใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมร้อยละเฉลี่ย 93 บทกาหนดโทษร้อยละเฉลี่ย 69.66 ความรู ้เกี่ยวกับผูก้ าหนด
ราคากลาง/ ผูป้ ระเมินภาษีร้อยละเฉลี่ย 55.41 การอุทธรณ์ร้อยละเฉลี่ย 80.13 จากการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามความรู ้ความเข้าใจในการเสียภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนตาบลปรุ ใหญ่
พบว่าการต่อใบอนุญาตค่าธรรมเนียมประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจมากที่สุดร้อยละ 93 รองลงมา
ได้แก่ ประเภทภาษี ร้อยละ 88.44 ส่วนการคานวณภาษีพนี่ อ้ งประชาชนเข้าใจน้อยที่สุด ถัดมา คือ
การอุทธรณ์และความรู ้เกี่ยวกับผูก้ าหนดราคากลาง/ ผูป้ ระเมินภาษี ควรที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ปรุ ใหญ่ จะจัดให้มีการให้ความรู ้ หรื ออบรมแก่ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีให้มีความรู ้เข้าใจโดยอาจจะเชิญ
ประชุม อบรมสัมมนา ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลปรุ ใหญ่ หรื อส่งเอกสารประชาสัมพันธ์
ให้เป็ นประจา เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ ผลที่ตามมาก็คือ ประชาชนผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
รู ้วา่ ตนเองจะต้องเสียภาษีในราคาที่เท่าไร จะได้เตรี ยมการได้ถูกต้องและเสียภาษีตรงตาม
กาหนดเวลา องค์การบริ หารส่วนตาบลปรุ ใหญ่ สามารถนาเงินภาษีมาพัฒนาได้รวดเร็ว การศึกษา
เพือ่ ทราบความรู ้ความเข้าในการเสียภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนตาบลปรุ ใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3) ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการเสียภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชน
ตาบลปรุ ใหญ่ เพือ่ ทดสอบด้วยสถิติ ไคว์-สแคว์ พบว่า ปั จจัยกาหนดการอุทธรณ์และปั จจัยสถานที่
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ชาระภาษีมีความสัมพันธ์กนั กับความรู ้ความเข้าใจในการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชน ตาบล
ปรุ ใหญ่ ส่วนปั จจัยประเภทภาษีกาหนดการอื่น แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษีปัจจัยกาหนด
การชาระภาษี ปั จจัยกาหนดการชาระค่าธรรมเนียม ปั จจัยการต่อใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม
ปั จจัยกาหนดโทษ ปั จจัยเกี่ยวกับผูก้ าหนดราคากลาง/ ผูป้ ระเมินภาษี ปั จจัยการคานวณภาษี
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการเสียภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนตาบลปรุ ใหญ่
สมร จันทนา (2550, บทคัดย่อ)ได้สารวจระดับความรู ้ ความเข้าของประชาชนด้านการ
จัดเก็บภาษีขององค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง มีวตั ถุประสงค์
การวิจยั 1) เพือ่ สารวจระดับความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการจัดเก็บภาษีของ อบต.บ้านแลง
2) เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการจัดเก็บภาษีของ อบต. บ้านแลงประชาชน
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีในเขต อบต.บ้านแลง จานวน 317 คน
ผลการศึกษาโดยวิเคราะห์จากแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 317 ราย โดยโปรแกรมคานวณทางสถิติ
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) บรรยายลักษณะ
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยแจงแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) การวิเคราะห์ไคสแควร์ และสถิติอนุมาน (Inferential statistics) ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดหมู่บา้ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส อาชีพกับตัวแปรตาม ได้แก่ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในด้านการจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง กาหนดนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ผลการศึกษา พบว่าระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชน ในด้านการจัดเก็บภาษี
ของ อบต.บ้านแลง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจระดับต่า (ไม่เกิน 50%) คิดเป็ น
ร้อยละ 48 โดยในเรื่ องที่เป็ นเจ้าของที่ดินต้องยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
และได้ยนื่ ภายในเดือนมกราคมของปี แรก ตอบถูก คิดเป็ นร้อยละ 79.5 สาหรับในเรื่ องกรณี ที่
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาตัวเจ้าของป้ายได้ให้ถือว่าเป็ นผูค้ รอบครองป้ายนั้นเป็ นเจ้าของป้ายตอบผิด
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 68.8 และเมื่อเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในด้าน
การจัดเก็บภาษีของ อบต.บ้านแลง พบว่า ปั จจัยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้ มีผลต่อระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในด้านการจัดเก็บภาษี ของ อบต. บ้านแลง
จากผลการศึกษาได้เสนอแนะว่า อบต. บ้านแลง ต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้ประชาชนผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีทราบล่วงหน้า โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับความรู ้ความเข้าใจในด้านการจัดเก็บภาษี อบต. บ้านแลง ซึ่งได้แก่กลุ่ม
เพศหญิง อายุ 60 ปี ขึ้นไป การศึกษาต่ากว่ามัธยม สถานภาพหย่า/ ร้าง อาชีพเกษตรกรรายได้ต่ากว่า
5,000 บาท โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร จดหมายข่าว หรื อแผ่นพับ หรื อจัดให้
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มีโครงการฝึ กอบรมเรื่ องการจัดเก็บภาษีตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในตาบลเพือ่ ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้มีความรู ้ ความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึ้นซึ่งจะทาให้การจัดเก็บภาษีของ อบต. บ้านแลง
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยผูท้ ี่เข้าร่ วมอบรมนอกจากกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นแล้วควรเชิญกานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นและผูน้ าชุมชนเข้าร่ วมด้วย นอกจากนี้ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ความชานาญ
ด้านการจัดเก็บภาษีคอยแนะนาให้แก่ ผูม้ าเสียภาษีอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้ผเู ้ สียภาษีมีความรู ้
ความเข้าใจวิธีประเมิน และการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
กนกอร อือนอก (2556, บทคัดย่อ) ความรู ้ความเข้าใจและความคิดเห็นต่อการชาระภาษี
ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปรุ ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวตั ถุประสงค์
การวิจยั 1) เพือ่ ศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการชาระภาษีในเขตเทศบาล
ตาบลปรุ ใหญ่ 2) เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการชาระภาษีให้กบั เทศบาล
ตาบลปรุ ใหญ่ 3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ชาระภาษี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4) เพือ่ เปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการชาระภาษีเทศบาลปรุ ใหญ่ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย/ เดือน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 219 คน เครื่ องที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานเพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่า T-test
เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ค่า F-test
เพือ่ เปรี ยบเทียบความแตกต่างปั จจัยพื้นฐานของประชาชนเป็ นการเปรี ยบเทียบตัวแปรที่มี 3 กลุ่ม
ขึ้นไป ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.4 อายุระหว่าง 20-40 ปี
ร้อยละ 22.4 และอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 21.0 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 37.4 ประกอบอาชีพ
ส่วนตัว ร้อยละ 35.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 42.5
2. ระดับความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการชาระภาษีพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
ปรุ ใหญ่ มีระดับความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการชาระภาษีโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลางคิดเป็ น
ร้อยละ 48.40
3. ระดับความคิดเห็นของผูช้ าระภาษีต่อการชาระภาษีให้กบั เทศบาลตาบลปรุ ใหญ่
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.81, SD = 0.61)
4. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อ 1 ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความรู ้ความเข้าใจต่อการชาระ
ภาษี เทศบาลปรุ ใหญ่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับระดับ
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ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการชาระภาษี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ การศึกษาและอาชีพ
มีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชาระภาษีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการชาระภาษี
สมมติฐานข้อ 2 ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความเห็นต่อการชาระภาษี
เทศบาลปรุ ใหญ่แตกต่างกัน พบว่าประชาชนที่มีอายุ และอาชีพต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
ชาระภาษีในเขตเทศบาลตาบลปรุ ใหญ่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สาหรับประชาชนที่มีเพศ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อการชาระภาษี ในเขตเทศบาลตาบลปรุ ใหญ่โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีทอ้ งถิ่นในเขต
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จาเป็ นต้องศึกษาปั จจัยทางด้าน
ประชากร ซึ่งมีผลกระทบไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม ต่อความรู ้ความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษี
ปั จจัยที่จะศึกษา มีดงั นี้
ตารางที่ 7 ข้อมูลทีม่ าของตัวแปร
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

เพศ

อายุ

อาชีพ

กรณิ ศ จีมะวงษ์ (2552) ศึกษา
ความรู ้ความเข้าใจในการ
ชาระภาษีทอ้ งถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
นุชนภา หอมนวล (2557)
ศึกษาความรู ้ความเข้าใจของ
ประชาชนในการชาระภาษี
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง
วังน้ าเย็น อาเภอวังน้ าเย็น
จังหวัดสระแก้ว













ระดับ สถาน รายได้
การศึกษา ภาพ
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

เพศ

อายุ

อาชีพ

สถาน
ภาพ
-

รายได้



ระดับ
การศึกษา


วิเชียร อยูร่ ักษาสิทธิ์ (2550)
ศึกษาความรู ้ความเข้าใจ
ในการเสียภาษีทอ้ งถิ่นของ
ประชาชนในตาบลปรุ ใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
สมร จันทรา (2550) ศึกษา
ระดับความรู ้ความเข้าใจ
ของประชาชนด้านการ
จัดเก็บภาษีขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลบ้านแลง
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
กนกอร อือนอก (2556)
ศึกษาความรู ้ความเข้าใจ
และความคิดเห็นต่อการ
ชาระภาษีของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลปรุ ใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา















-









-





ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรเพิม่ การศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระยะเวลาในการอยูอ่ าศัยในพื้นที่
เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษี
ท้องถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื่องจากผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย บางรายไม่ได้
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มีภูมิลาเนาถิ่นที่อยูอ่ าศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแปลงยาว ทาให้ขาดการรับรู ้ข่าวสาร
และกระบวนการขั้นตอนในการชาระภาษี

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพือ่ เป็ นแนวทาง
ในการศึกษาและได้กาหนดการศึกษาการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามและกาหนด
วิธีดาเนินการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสุ่มตัวอย่าง ผูศ้ ึกษาได้กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี ข้อมูลจากงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง จานวน 972 คน โดยกาหนดขนาด
ตัวอย่างด้วยสูตรการคานวณของ (Taro Yamane, 1973) ด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .05
𝑁

𝑛 = 1+N𝑒 2
ในขณะที่

แทนค่าในสูตร

n = กลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อน
972

𝑛 = 1+972(0.05)2
n =283.381
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จากการคานวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 284 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีทอ้ งถิ่นในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เดินทางมาชาระภาษี ณ สานักงานเทศบาลตาบลแปลงยาว โดยคัดเลือกจาก
ผูท้ ี่มาชาระภาษีครอบคลุมทั้ง 3 ประเภทภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่
และภาษีป้าย จากนั้นทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่เตรี ยมไว้นาไปเก็บข้อมูล
กับผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในกลุ่มเป้าหมายต่อไป

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั เป็ นผูส้ ร้างเครื่ องมือขึ้นโดยการศึกษา
ค้นคว้า จากตารา เอกสาร งานวิจยั ต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โดย
แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคาถาม
ปลายปิ ดและปลายเปิ ด จานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้/
เดือน ระยะเวลาในการอยูอ่ าศัยในพื้นที่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น ของผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษี ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ประเภท
ของภาษีกาหนดระยะเวลา และขั้นตอนการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี การคานวณภาษี
การชาระภาษีการผ่อนชาระภาษี เงินเพิม่ (ค่าปรับ) บทกาหนดโทษ การอุทธรณ์ รวมทั้งหมด 25 ข้อ
ลักษณะคาถามจะมีคาตอบให้เลือก 2 คาตอบ คือ (ใช่ และ ไม่ใช่)

การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
เพือ่ ให้ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ใน 2 ด้าน คือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึ กษา เพือ่ พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถาม
ตลอดจนขอคาแนะนาและความคิดเห็นในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ครั้งนี้
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
1) ดร. ลือชัย วงษ์ทอง อาจารย์ประจา วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2) นายศรนริ นทร์ สันติสุขคง ปลัดเทศบาลตาบลแปลงยาว
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3) นางกรกมล หลายประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนารายได้
โดยมีวธิ ีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ดังนี้
1.1 ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินเป็ นรายบุคคลว่าข้อคาถามแต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงกับ
จุดประสงค์ที่กาหนดหรื อไม่ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ดงั นี้
ถ้าข้อคาถามวัดได้ตรงจุดประสงค์
ได้ +1 คะแนน
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดตรงจุดประสงค์หรื อไม่ ได้ 0 คะแนน
ถ้าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงจุดประสงค์
ได้ -1 คะแนน
1.2 นาคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญ ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของข้อคาถามกับจุดประสงค์เพือ่ หาค่าเฉลี่ย สาหรับข้อคาถามแต่ละข้อใช้สูตรดังนี้
IOC

=

R
N

IOC แทน
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
(Index of Item – Objective Congruence)
แทน
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
R
N
แทน
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
เกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถาม
ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ถา้ ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5
ควรพิจารณาปรับปรุ งหรื อตัดทิ้ง
2. ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้
(Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบลบางคล้า อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 30 คน เพือ่ หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความรู ้ความเข้าใจ โดยใช้สูตรการคานวณ kr-20
ของ Kuder and Richardson (1937) พิจารณาค่าที่ 0.70 ขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทาหนังสือขอความอนุ เคราะห์และแนะนาตัวผูว้ จิ ยั จากวิทยาลัย ถึงนายกเทศมนตรี
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง
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2. นาแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี ที่มาชาระภาษี
กับเทศบาลตาบลแปลงยาว จานวน 284 ราย
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ในครั้งนี้ โดยการนาข้อมูลทีไ่ ด้รับจากแบบสอบถาม จานวน
284 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลด้วยเครื่ องมือคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ อธิบายลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ
การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสีย
ภาษี ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้สถิติการหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลในการทดสอบสมมติฐานเพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคลกับระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square𝑥 2 ) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
ลักษณะของแบบสอบถามและเกณฑ์การแปลผล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพือ่ การวิจยั ในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปเป็ นลักษณะคาถามแบบปลายปิ ด ลักษณะคาถาม
เป็ นแบบเลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว (Check list) มีจานวน 7 ข้อ ดังนี้
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษา
5. สถานภาพ
6. รายได้/ เดือน
7. ระยะเวลาในการอยูอ่ าศัยในพื้นที่
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ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น เป็ นลักษณะคาถาม
แบบปลายปิ ด (Close end) จานวน 25 ข้อ โดยแบ่งเป็ น 8 ด้าน ได้แก่
1. ประเภทภาษี
2. กาหนดระยะเวลาและขั้นตอนการยืน่ แบบ
3. การคานวณภาษี
4. การชาระภาษี
5. การผ่อนชาระภาษี
6. เงินเพิม่ (ค่าปรับ)
7. บทกาหนดโทษ
8. การอุทธรณ์
โดยมีคาตอบให้เลือกตอบ 2 ข้อ (ใช่ กับ ไม่ใช่) มีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
1. ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
2. ตอบถูก ได้ 1 คะแนน
ข้อ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 ตอบว่า “ใช่”
ข้อ 5, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 25 ตอบว่า “ไม่ใช่”
โดยได้แบ่งคะแนนเป็ น 3 ระดับ โดยอิงเกณฑ์ของ Bloom (1965 อ้างถึงใน นุชนภา
หอมนวล, 2557) ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (20-25 คะแนน) หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจระดับสูง
คะแนนร้อยละ 60-79 (15-19 คะแนน) หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจระดับปานกลาง
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (0-14 คะแนน) หมายถึง มีความรู ้ความเข้าใจระดับต่า

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขต
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาความรู ้
ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน
284 ชุด ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
กับระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี ในเขตเทศบาลต าบล
แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามในครั้งนี้ คือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จากทั้งหมด 972 คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 284 คน โดยใช้สูตร
การคานวณของ Yamane การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละ จาแนกตามเพศ ของผูต้ อบแบบสอบถาม (N = 284)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
97
187
284

ร้ อยละ
34.15
65.85
100.00
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จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 65.85 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 34.15
ตารางที่ 9 จานวนร้อยละจาแนกตามอายุ ของผูต้ อบแบบสอบถาม (N = 284)
อายุ
20 ปี ขึ้นไป-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป-60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
4
38
96
131
15
284

ร้ อยละ
1.41
13.38
33.80
46.13
5.28
100.00

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
51 ปี ขึ้นไป-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.13 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ
33.80 ลาดับที่สามมีอายุระหว่าง 31 ปี ขึ้นไป-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.38 และต่าสุดมีอายุระหว่าง 20
ปี ขึ้นไป-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 1.41
ตารางที่ 10 จานวนร้อยละจาแนกตามสถานภาพ ของผูต้ อบแบบสอบถาม (N = 284)
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า/ หม้าย
รวม

จานวน
39
230
15
284

ร้ อยละ
13.73
80.99
5.28
100.00

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 80.99 รองลงมาคือ สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 13.73 และต่าสุดคือ
สถานภาพหย่า/ หม้าย คิดเป็ นร้อยละ 5.28

47
ตารางที่ 11 จานวนร้อยละจาแนกตามระดับการศึกษา ของผูต้ อบแบบสอบถาม (N = 284)
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ต่ากว่าประถมศึกษา

19

6.69

ประถมศึกษา

57

20.07

มัธยมศึกษาตอนต้น

63

22.18

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.

32

11.27

อนุปริ ญญา/ ปวส.

29

10.21

ปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป

84

29.58

รวม

284

100.00

จากตารางที่ 11 ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 29.59 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คิดเป็ นร้อยละ 22.18 ลาดับที่สามคือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 20.07 และต่าที่สุดคือระดับ
ต่ากว่าประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 6.69
ตารางที่ 12 จานวนร้อยละจาแนกตามอาชีพ ของผูต้ อบแบบสอบถาม (N = 284)
อาชีพ
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

จานวน
27

ร้ อยละ
9.51

ค้าขาย

172

60.56

รับจ้าง

27

9.51

เกษตรกร

40

14.08

อื่น ๆ

18

6.34

รวม

284

100.00
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จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขายคิดเป็ นร้อยละ 60.56 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 14.08 ลาดับที่สามคืออาชีพ
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจและอาชีพรับจ้าง คิดเป็ น ร้อยละ 9.51 ต่าสุดคืออาชีพอื่นคิดเป็ นร้อยละ 6.34
ตารางที่ 13 จานวนร้อยละจาแนกตามรายได้/ เดือน ของผูต้ อบแบบสอบถาม (N = 284)
รายได้ / เดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท

จานวน
12

ร้ อยละ
4.23

5,000 บาทขึ้นไป-10,000 บาท

86

30.28

10,001 บาทขึ้นไป-15,000 บาท

87

30.63

15,001 บาทขึ้นไป-20,000 บาท

71

25.00

ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

28

9.86

รวม

284

100.00

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี รายได้/
เดือน 10,001 บาทขึ้นไป-15,000 บาท คิดเป็ น 30.63 รองลงมา คือ มีรายได้/ เดือน 5,000 บาท
ขึ้นไป-10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.28 ลาดับที่สามมี รายได้/ เดื อ น 15,001 บาทขึ้นไป-20,000
บาท คิดเป็ น 25.00 และต่าสุดมีรายได้/ เดือนต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.23
ตารางที่ 14 จานวนร้อยละจาแนกตามระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยในพืน้ ที่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
(N = 284)
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่

จานวน

ร้ อยละ

ต่ากว่า 3 ปี

5

1.76

3-5 ปี

25

8.80

ไม่เกิน 6-10 ปี

39

13.73

มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

215

75.70

รวม

284

100.00
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จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 75.70 รองลงมามีระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยไม่เกิน
6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.73 ลาดับที่สามมีระยะเวลาที่อยูอ่ าศัย 3-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.80 และต่าสุด
มีระยะเวลาอยูอ่ าศัยต่ากว่า 3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 1.76

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับความรู้ความเข้ าใจในการชาระภาษีท้องถิน่ ของผู้มหี น้ าที่
เสี ยภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
การวิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขต
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูว้ จิ ยั ได้ต้งั คาถาม เพือ่ จัดระดับความรู ้
ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น ซึ่งมีท้งั คาถามที่ถูกและคาถามที่ผดิ ซึ่งจะวัดว่าผูม้ ีหน้าที่เสีย
ภาษีจะรู ้หรื อเข้าใจหรื อไม่ จานวน 8 ด้าน ดังนี้ ประเภทของภาษี กาหนดระยะเวลาและขั้นตอน
การยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี การคานวณภาษี การชาระภาษี การผ่อนชาระภาษี เงินเพิม่
(ค่าปรับ) บทกาหนดโทษ การอุทธรณ์
ผลจากการวิจยั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขต
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 15 จานวนร้อยละของระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นด้านประเภท
ของภาษี
ตอบถูก

ด้ านประเภทของภาษี

จานวน

ร้ อยละ

ระดับความรู้

1. ภาษีทอ้ งถิ่น คือ ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย
2. ภาษีบารุ งท้องที่ คือ ภาษีที่เก็บจากเจ้าของ
ที่ดินไม่วา่ จะเป็ น บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคล
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
3. ภาษีโรงเรื อนและที่ดินเป็ นภาษีที่เรี ยกเก็บ
จากค่าเช่าเพือ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อประกอบ
กิจการพาณิ ชย์ต่าง ๆ

218

76.76

ปานกลาง

195

68.66

ปานกลาง

215

75.70

ปานกลาง

50
ตารางที่ 15 (ต่อ)
ตอบถูก

ด้ านประเภทของภาษี

จานวน

ร้ อยละ

ระดับความรู้

4. ภาษีป้าย คือภาษีที่จดั เก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ
ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ประกอบการค้า
เพือ่ หารายได้
ร้อยละเฉลี่ย

180

63.38

ปานกลาง

71.12

ปานกลาง

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่น ด้านประเภทของภาษี ในภาพรวมมีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 71.12 ส่วนใหญ่ขอ้ ที่มีความรู ้สูงที่สุดคือ ภาษีทอ้ งถิ่น คือภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ ง
ท้องที่และภาษีป้าย คิดเป็ นร้อยละ 76.76 รองลงมาคือ ภาษีโรงเรื อนและที่ดินเป็ นภาษีที่เรี ยกเก็บ
จากค่าเช่าเพือ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อประกอบกิจการพาณิ ชย์ต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 75.70 ลาดับที่สาม
คือ ภาษีบารุ งท้องที่ คือ ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่วา่ จะเป็ น บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน คิดเป็ นร้อยละ 68.66 ส่วนข้อที่ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจต่าสุด คือ ภาษีป้าย
คือภาษีที่จดั เก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ประกอบการค้า เพือ่ หารายได้ คิดเป็ น
ร้อยละ 63.38
ตารางที่ 16 จานวนร้อยละของระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นด้านกาหนด
ระยะเวลาและขั้นการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี
ด้ านกาหนดระยะเวลาและขั้นตอนการยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อชาระภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สินจะต้องยืน่ แบบแสดงรายการ
(ภ.ร.ด. 2) เพือ่ ชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี

ตอบถูก
จานวน

ร้ อยละ

ระดับ
ความรู้

184

64.79

ปานกลาง

51
ตารางที่ 16 (ต่อ)
ด้ านกาหนดระยะเวลาและขั้นตอนการยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อชาระภาษี
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ ยืน่ แบบแสดงรายการ
(ภ.บ.ท. 5) และแบบประเมินใช้ได้ 4 ปี
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายให้ยนื่ แบบแสดงรายการ
(ภ.ป. 1) เพือ่ ชาระภาษีภายในเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี
ร้อยละ

ตอบถูก
จานวน

ร้ อยละ

ระดับ
ความรู้

161

56.69

ต่า

193

67.96

ปานกลาง

63.14

ปานกลาง

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่น ด้านกาหนดระยะเวลาและขั้นตอนการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี ในภาพรวม
มีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 63.14 ส่วนใหญ่ขอ้ ที่มีความรู ้สูงที่สุดคือ
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายให้ยนื่ แบบแสดงรายการ (ภ.ป. 1) เพือ่ ชาระภาษีภายในเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี คิดเป็ นร้อยละ 67.96 รองลงมาคือ เจ้าของทรัพย์สินจะต้องยืน่ แบบแสดงรายการ
(ภ.ร.ด. 2) เพือ่ ชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี คิดเป็ นร้อยละ 64.79
ส่วนข้อที่ประชาชน มีความรู ้ความเข้าใจต่าสุด คือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุ งท้องที่ ยืน่ แบบแสดง
รายการ (ภ.บ.ท. 5) และแบบประเมินใช้ได้ 4 ปี คิดเป็ นร้อยละ 56.69
ตารางที่ 17 จานวนร้อยละของระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นด้านการคานวณ
ภาษี
ตอบถูก
ด้ านการคานวณภาษี

จานวน

1. การคานวณภาษีโรงเรื อนและที่ดิน จะคิดอัตรา
ภาษีร้อยละ 15 ของค่ารายปี

195

ร้ อยละ ระดับความรู้
68.66

ปานกลาง

52
ตารางที่ 17 (ต่อ)
ตอบถูก
ด้ านการคานวณภาษี
2. อัตราการชาระภาษีบารุ งท้องที่ประเภท
ไม้ลม้ ลุก ไม่เกินไร่ ละ 5 บาท
3. ป้ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/
ภาพ/ เครื่ องหมายอื่นต้องชาระค่าภาษี 20 บาท
ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ร้อยละเฉลี่ย

จานวน

ร้ อยละ ระดับความรู้

201

70.77

ปานกลาง

190

66.90

ปานกลาง

68.77

ปานกลาง

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่น ด้านการคานวณภาษี ในภาพรวมมีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ
68.77 ส่วนใหญ่ขอ้ ที่มีความรู ้สูงที่สุดคือ อัตราการชาระภาษีบารุ งท้องที่ประเภทไม้ลม้ ลุก ไม่เกินไร่
ละ 5 บาท คิดเป็ นร้อยละ 70.77 รองลงมาคือ การคานวณภาษีโรงเรื อนและที่ดิน จะคิดอัตราภาษี
ร้อยละ 15 ของค่ารายปี คิดเป็ นร้อยละ 68.66 ส่วนข้อที่ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจต่าสุด คือป้าย
ที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ ภาพ/ เครื่ องหมายอื่น ต้องชาระค่าภาษี 20 บาท ต่อ 500
ตารางเซนติเมตร คิดเป็ นร้อยละ 66.90
ตารางที่ 18 จานวนร้อยละของระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นด้านการชาระภาษี

ด้ านการชาระภาษี
1. ผูร้ ับประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมินภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 8) เรี ยบร้อยแล้วจะต้อง
มาชาระเงินภายใน 45 วันนับแต่วนั ถัดจากวันที่
ได้รับใบแจ้งประเมิน

ตอบถูก
จานวน
ร้ อยละ
172

60.56

ระดับ
ความรู้
ปานกลาง

53
ตารางที่ 18 (ต่อ)

ด้ านการชาระภาษี
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีจะต้องชาระภาษีบารุ งท้องที่
ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษี
ในวันยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายสามารถ
มาชาระภายหลังได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับ
หนังสือแจ้งการประเมิน (ภป. 3)
ร้อยละเฉลี่ย

ตอบถูก
จานวน
ร้ อยละ

ระดับ
ความรู้

176

61.97

ปานกลาง

171

60.21

ปานกลาง

61.91

ปานกลาง

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่น ด้านการชาระภาษี ในภาพรวมมีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ
61.91 ส่วนใหญ่ขอ้ ที่มีความรู ้สูงที่สุดคือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในเดือน
มิถุนายนของทุกปี คิดเป็ นร้อยละ 61.97 รองลงมาคือ ผูร้ ับประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมินภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 8) เรี ยบร้อยแล้วจะต้องมาชาระเงินภายใน 45 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่
ได้รับใบแจ้งประเมินคิดเป็ นร้อยละ 60.56 ส่วนข้อที่ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจต่าสุด คือ ผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษีในวันยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย สามารถมาชาระ
ภายหลังได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป. 3) คิดเป็ นร้อยละ 60.21
ตารางที่ 19 จานวนร้อยละของระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นด้านการผ่อนชาระ
ภาษี

ด้ านการผ่อนชาระภาษี
1. ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ต้องมีอตั ราภาษี
ที่ตอ้ งชาระตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
จึงจะสามารถผ่อนชาระได้

ตอบถูก
จานวน
ร้ อยละ
145

51.06

ระดับ
ความรู้
ต่า

54
ตารางที่ 19 (ต่อ)

ด้ านการผ่อนชาระภาษี
2. ภาษีบารุ งท้องที่ตอ้ งมีอตั ราภาษีที่ตอ้ งชาระ
ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป จึงจะสามารถผ่อนชาระ
จานวน 3 งวดเท่า ๆ กันก็ได้
3. ป้ายที่มีอตั ราภาษีที่ตอ้ งชาระ 3,000 บาท ขึ้นไป
จึงจะสามารถผ่อนชาระได้จานวน 3 งวด เท่า ๆ กัน
ร้อยละเฉลี่ย

ตอบถูก
จานวน
ร้ อยละ

ระดับ
ความรู้

164

57.75

ต่า

177

62.32

ปานกลาง

57.04

ต่า

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่น ด้านการผ่อนชาระภาษี ในภาพรวมมีความรู ้ความเข้าใจในระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ
57.04 ส่วนใหญ่ขอ้ ที่มีความรู ้สูงที่สุดคือ ป้ายที่มีอตั ราภาษีที่ตอ้ งชาระ 3,000 บาท ขึ้นไป จึงจะ
สามารถผ่อนชาระได้จานวน 3 งวด เท่า ๆ กัน คิดเป็ นร้อยละ 62.32 รองลงมาคือ ภาษีบารุ งท้องที่
ต้องมีอตั ราภาษีที่ตอ้ งชาระ ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป จึงจะสามารถผ่อนชาระ จานวน 3 งวด
เท่า ๆ กันก็ได้ คิดเป็ นร้อยละ 57.75 ส่วนข้อที่ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจต่าสุด คือ ภาษีโรงเรื อน
และที่ดินต้องมีอตั ราภาษีที่ตอ้ งชาระตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป จึงจะสามารถผ่อนชาระได้ คิดเป็ น
ร้อยละ 51.06

55
ตารางที่ 20 จานวนร้อยละของระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นด้านเงินเพิม่
(ค่าปรับ)
ด้ านเงินเพิ่ม (ค่าปรับ)
1. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
มาชาระภาษีเกินกาหนด 1 เดือน แต่ไม่เกิน
2 เดือน ต้องชาระเงินเพิม่ (ค่าปรับ) ร้อยละ 5
ของค่าภาษี ที่คา้ ง
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ ไม่มาชาระภาษี
ภายในเวลาที่กาหนด จะต้องเสี ยเงินเพิม่
(ค่าปรับ) จานวน ร้อยละ 4 ต่อเดือน ของค่าภาษี
บารุ งท้องที่
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายไม่มาชาระภาษีภายใน
เวลาที่กาหนด จะต้องเสียเงินเพิม่ (ค่าปรับ)
จานวน ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย
โดยเศษของเดือนให้นบั เป็ น 1 เดือน
ร้อยละเฉลี่ย

ตอบถูก

ระดับความรู้

จานวน

ร้ อยละ

173

60.92

ปานกลาง

161

56.69

ต่า

167

58.80

ต่า

58.80

ต่า

จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่น ด้านเงินเพิม่ (ค่าปรับ) ในภาพรวมมีความรู ้ความเข้าใจในระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ
58.80 ส่วนใหญ่ขอ้ ที่มีความรู ้สูงที่สุดคือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดิน มาชาระภาษีเกิน
กาหนด 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ต้องชาระเงินเพิม่ (ค่าปรับ) ร้อยละ 5 ของค่าภาษี ที่คา้ ง คิดเป็ น
ร้อยละ 60.92 รองลงมาคือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายไม่มาชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด จะต้องเสีย
เงินเพิม่ (ค่าปรับ) จานวน ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้ายโดยเศษของเดือนให้นบั เป็ น 1 เดือน
คิดเป็ นร้อยละ 58.80 ส่วนข้อที่ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจต่าสุด คือ ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ ง
ท้องที่ไม่มาชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด จะต้องเสียเงินเพิม่ (ค่าปรับ) จานวน ร้อยละ 4 ต่อเดือน
ของค่าภาษีบารุ งท้องที่ คิดเป็ นร้อยละ 56.69
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ตารางที่ 21 จานวนร้อยละของระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นด้านบท
กาหนดโทษ
ด้ านบทกาหนดโทษ
1. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
แจ้งข้อความเท็จเพือ่ หลีกเลี่ยงการคานวณค่าภาษี
รายปี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อ
ปรับไม่เกิน 500 บาท หรื อทั้งจา ทั้งปรับ
2. ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบตั ิหน้าที่
เพือ่ การเร่ งรัดภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับ ไม่เกิน 1,000
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายไม่มายืน่ แบบแสดง
รายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,0000
บาท-50,000 บาท
ร้อยละเฉลี่ย

ตอบถูก
ระดับ
จานวน
ร้ อยละ ความรู้
181
63.73 ปานกลาง

190

66.90

ปานกลาง

164

57.75

ระดับต่า

62.79

ปานกลาง

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่น ด้านบทกาหนดโทษ ในภาพรวมมีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ
62.79 ส่วนใหญ่ขอ้ ที่มีความรู ้สูงที่สุดคือ ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบตั ิหน้าที่เพือ่ การเร่ งรัด
ภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ คิดเป็ นร้อยละ 66.90 รองลงมาคือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดิน แจ้งข้อความ
เท็จเพือ่ หลีกเลี่ยงการคานวณค่าภาษีรายปี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่เกิน
500 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ คิดเป็ นร้อยละ 63.73 ส่วนข้อที่ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจต่าสุด
คือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้าย ไม่มายืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
5,000 บาท-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 57.75
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ตารางที่ 22 จานวนร้อยละของระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นด้านการอุทธรณ์
ด้ านการอุทธรณ์
1. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินไม่เห็นด้วย
กับการประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์
ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ไม่เห็นด้วยกับการ
ประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์ได้
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
3. ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย มีสิทธิอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ต่อศาลได้ภายใน
60 วัน นับแต่วนั รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ร้อยละเฉลี่ย

ตอบถูก
จานวน
ร้ อยละ
147
51.76

ระดับ
ความรู้
ต่า

156

54.93

ต่า

119

41.90

ต่า

49.53

ระดับต่า

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่น ด้านการอุทธรณ์ ในภาพรวมมีความรู ้ความเข้าใจในระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 49.53
ส่วนใหญ่ขอ้ ที่มีความรู ้สูงที่สุดคือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุ งท้องที่ไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษี
ของเจ้าหน้าที่มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์ได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน คิดเป็ นร้อยละ
54.93 รองลงมาคือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดินไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษี
ของเจ้าหน้าที่มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์ได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน คิดเป็ นร้อยละ
51.76 ส่วนข้อที่ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจต่าสุด คือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้าย มีสิทธิอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ต่อศาลได้ภายใน 60 วัน นับแต่วนั รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
คิดเป็ นร้อยละ 41.90
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ตารางที่ 23 จานวนร้อยละรายด้านของระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ความรู้ ความเข้ าใจ (ด้าน)
1. ประเภทของภาษี
2. กาหนดระยะเวลาและขั้นตอนการยืน่ แบบ
แสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี
3. การคานวณภาษี
4. การชาระภาษี
5. การผ่อนชาระภาษี
6. เงินเพิม่ (ค่าปรับ)
7. บทกาหนดโทษ
8. การอุทธรณ์
ร้อยละเฉลี่ย

ตอบถูก (ร้ อยละเฉลี่ย)
71.12
63.14

ระดับความรู้
ปานกลาง
ปานกลาง

68.77
61.91
57.04
58.80
62.79
49.53
61.63

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง

จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายด้านพบว่าผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมมีความรู ้ความเข้าใจในระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 61.63 ส่วนใหญ่ดา้ นที่มีความรู ้สูงสุดคือ ด้านประเภทของภาษี คิดเป็ น
ร้อยละ 71.12 รองลงมาคือ ด้านการคานวณภาษี คิดเป็ นร้อยละ 68.77 ลาดับที่สามคือ ด้านกาหนด
ระยะเวลาและขั้นตอนการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี คิดเป็ นร้อยละ 63.14 ส่วนด้านที่
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีมีความรู ้ความเข้าใจต่าที่สุด คือ ด้านการอุทธรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 49.53
ตารางที่ 24 จานวนร้อยละในภาพรวมของระดับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพรวมระดับความรู้ ความเข้ าใจ
มีความรู ้ความเข้าใจระดับสูง (20-25 คะแนน)
มีความรู ้ความเข้าใจระดับปานกลาง (15-19 คะแนน)
มีความรู ้ความเข้าใจระดับต่า (0-14 คะแนน)
รวม

จานวน
41
123
120
284

ร้ อยละ
14.44
43.31
42.25
100.00
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จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบล
แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมมีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง
คิดเป็ นร้อยละ 43.31 รองลงมามีความรู ้ความเข้าใจในระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 42.25 และมีความ
รู ้ความเข้าใจในระดับสูง คิดเป็ นร้อยละ 14.44

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กับความรู้ ความเข้ าใจในการชาระภาษีท้องถิน่ ของผู้มหี น้ าทีเ่ สี ยภาษี ในเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้/ เดือน ระยะเวลาในการอยูอ่ าศัยในพื้นที่ กับความรู ้ความ
เข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

สู ง
13
(13.40%)
28
(14.97%)
41
(14.44%)

ระดับความรู้
ปานกลาง
52
(53.61%)
71
(37.97%)
123
(43.31%)

รวม

ต่า
32
97
(32.99%) (34.15%)
88
187
(47.06%) (65.85%)
120
284
(42.25%) (100.00%)

𝒙𝟐

Sig.

6.709

.035
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จากตารางที่ 25 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความรู ้ความเข้าใจ
ในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว พบว่าค่า 𝑥 2
มีค่าเท่ากับ 6.709 และมีค่า Sig. = .035 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้น เพศจึงมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้
ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 26 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
อายุ
20-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม

สู ง
10
(7.25%)
31
(21.23%)

ระดับความรู้
ปานกลาง
57
(41.30%)
66
(45.21%)

41
(14.44%)

123
(43.31%)

ต่า
71
(51.45%)
49
(33.56%)

รวม

𝒙𝟐

Sig.

138
(48.59%)
146
(51.41%)

15.235

.000

120
(42.25%)

284
(100.00%)

จากตารางที่ 26 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความรู ้ความเข้าใจ
ในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว พบว่าค่า 𝑥 2
มีค่าเท่ากับ 15.235 และมีคา่ Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้น อายุจึงมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้
ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 27 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานภาพ
โสด/ หย่า/ หม้าย
สมรส
รวม

ระดับความรู้
สู ง
ปานกลาง
6
19
(11.11%) (35.19%)
35
104
(15.22%) (45.22%)
41
123

ต่า
29
(53.70%)
91
(39.57%)
120

Sig.
รวม
54
3.596 .166
(19.01%)
230
(80.99%)
284

(14.44%)

(42.25%)

(100.00%)

(43.31%)

𝒙𝟐

จากตารางที่ 27 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับความรู ้ความเข้าใจ
ในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว พบว่าค่า 𝑥 2 มีค่า
เท่ากับ 3.596 และมีค่า Sig. = .166 ซึ่งมากกว่า .05 ดังนั้น สถานภาพจึงไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้
ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
ตารางที่ 28 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
ของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าถึงประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับความรู้
𝒙𝟐
รวม
สู ง
ปานกลาง
ต่า
0
10
66
76
153.834
(0.0%) (13.16%) (86.84%) (26.76%)
0
49
46
95
(0.0%) (51.58%) (48.42%) (33.45%)

Sig.
.000
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ตารางที่ 28 (ต่อ)
ระดับการศึกษา
อนุปริ ญญาขึ้นไป
รวม

ระดับความรู้
รวม
สู ง
ปานกลาง
ต่า
41
64
8
113
(0.0%) (56.64%) (7.08%) (39.79%)
41
123
120
284
(14.44%) (43.31%) (42.25%) (100.00%)

𝒙𝟐

Sig.

จากตารางที่ 28 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความรู ้
ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว พบว่า
ค่า 𝑥 2 มีค่าเท่ากับ 153.834 และมีค่า Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้น ระดับการศึกษาจึงมี
ความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 29 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาชีพ
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจและอื่น ๆ
ค้าขาย
รับจ้างและเกษตรกร
รวม

ระดับความรู้
สู ง
ปานกลาง
ต่า
10
30
5
(22.22%) (66.67%) (11.11%)
18
65
89
(10.47%) (37.79%) (51.74%)
13
28
26
(19.40%) (41.79%) (38.81%)
41
(14.44%)

123
(43.31%)

รวม
45
(15.85%)
172
(60.56%)
67
(23.59%)

120
284
(42.25%) (100.00%)

𝒙𝟐

Sig.

26.011 .000
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จากตารางที่ 29 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความรู ้ความเข้าใจ
ในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว พบว่าค่า 𝑥 2 มีค่า
เท่ากับ 26.011 และมีค่า Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้น อาชีพจึงมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้
ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 30 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้/ เดือนกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของ
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายได้ / เดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001 บาทขึ้นไป
รวม

ระดับความรู้
สู ง
ปานกลาง
ต่า
21
54
23
(21.43%) (55.10%) (23.47%)
4
32
51
(4.60%) (36.78%) (58.62%)
16
37
46
(16.16%) (37.37%) (46.46%)

Sig.
รวม
98
28.279 .000
(34.51%)
87
(30.63%)
99
(34.86%)

41
(14.44%)

284
(100.00%)

123
(43.31%)

120
(42.25%)

𝒙𝟐

จากตารางที่ 30 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างรายได้/ เดือนกับความรู ้ความ
เข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว พบว่าค่า 𝑥 2
มีค่าเท่ากับ 28.279 และมีคา่ Sig. = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้น รายได้/ เดือนจึงมีความสัมพันธ์
กับ ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 31 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะเวลาที่อยู่
อาศัยในพื้นที่
ไม่เกิน 10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขึ้น
รวม

ระดับความรู้
สู ง
ปานกลาง
5
23
(7.25%)
(42.03%)
36
94
(16.74%) (43.72%)

ต่า
35
(50.72%)
85
(39.53%)

รวม
69
(24.30%)
215
(75.70%)

41
(14.44%)

120
(42.25%)

284
(100.00%)

123
(43.31%)

𝒙𝟐

Sig.

4.846

.089

จากตารางที่ 31 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่
กับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
พบว่าค่า 𝑥 2 มีค่าเท่ากับ 4.846 และมีค่า Sig. = .089 ซึ่งมากกว่า .05 ดังนั้น ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัย
ในพื้นที่ จึงไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
ตารางที่ 32 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ลาดับ
สมมติฐาน
1 เพศมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
ของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
2 อายุมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
ของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
3 สถานภาพไม่ มีความสัม พันธ์กับความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี

ผลการทดสอบ
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
ลาดับ
สมมติฐาน
ผลการทดสอบ
5 อาชี พ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจในการช าระภาษี ยอมรับสมมติฐาน
ท้องถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
6 รายได้/ เดื อ นมี ความสัมพันธ์กับความรู ้ความเข้าใจในการชาระ ยอมรับสมมติฐาน
ภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
7 ระยะเวลาที่อ ยู่อ าศัยในพื้นที่ไ ม่ มีความสัมพันธ์กับความรู ้ความ ปฏิเสธสมมติฐาน
เข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานนิพนธ์เรื่ อง “ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขต
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษา
ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปกับความรู ้ความ
เข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาล จานวน 284 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดความรู ้ความเข้าใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ การทดสอบความสัมพันธ์ Chi-square ( 𝑥 2 ) สรุ ปผลการศึกษาได้ ดังนี้

สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
ของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
พบว่าผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 ปี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้
ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการอยูอ่ าศัยในพื้นที่มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ความรู้ ความเข้ าใจในการชาระภาษีท้องถิ่นของผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีในเขต
เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึกษาพบว่า ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษี
ท้องถิ่นในเขตเทศบาล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านทีม่ ีความรู ้สูงที่สุด คือ ประเภทของ
ภาษีรองลงมา คือ การคานวณภาษี ลาดับที่ 3 คือ กาหนดระยะเวลาและขั้นตอนการยืน่ แบบแสดง
รายการเพือ่ ชาระภาษี ส่ วนด้านที่ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีมีความรู ้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ด้านการ
อุทธรณ์
ส่ วนที่ 3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลทั่วไปกับความรู้ ความเข้ าใจในการชาระภาษี
ท้ องถิ่นของผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/
เดือน ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ กับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสีย
ภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/ เดือน มีความสัมพันธ์กบั
ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสถานภาพและระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์และสรุ ปผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษี
ท้องถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยภาพรวมส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจาก ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้
รับข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงขั้นตอน และสิทธิประโยชน์ในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุชนภา หอมนวล (2557) ที่ทาการศึกษาความรู ้ความเข้าใจ
ของประชาชนในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นในเขตเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้งนี้ ผลการศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี
ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบล
แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านที่สูงที่สุด คือ ความรู ้ความเข้าใจในด้านประเภท
ของภาษี แสดงให้เห็นว่าผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีส่วนใหญ่ทราบถึงข้อมูลประเภทของภาษีทอ้ งถิ่น ได้แก่
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะด้านดังกล่าวเป็ นข้อมูล
เบื้องต้นของประเภทภาษีไม่มีความสลับซับซ้อนมากจึงทาให้ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีจดจาข้อมูลได้ง่าย
จากการได้รับการประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสายของเทศบาล รวมถึงแผ่นพับ และใบปลิวที่
เทศบาลได้จดั ทาแจกให้กบั ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
2. ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบล
แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านที่ต่าที่สุด คือ ความรู ้ความเข้าใจในด้านการ
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อุทธรณ์การประเมินค่าภาษี ทั้งนี้เนื่องจากผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิของตน
ในการอุทธรณ์กรณี ไม่เห็นด้วยกับประเมินภาษี ประกอบกับเทศบาลไม่ได้ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ในด้านดังกล่าวมากนัก เนื่องจากที่ผา่ นมาไม่มีผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีท่านใดสอบถามข้อมูลและต้องการ
ใช้สิทธิในด้านดังกล่าว เทศบาลจึงไม่ได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ในด้านของการอุทธรณ์ โดยมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของ วิเชียร อยูร่ ักษาสิทธิ์ (2550) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั ในเรื่ องความ
เข้าใจในการเสียภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนในตาบลปรุ ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคานวณภาษี การอุทธรณ์และความรู ้เกี่ยวกับ
ผูก้ าหนดราคากลาง/ ผูป้ ระเมินภาษี ทั้งนี้เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู ้ จึงทา
ให้ประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่าว
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้/ เดือน ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ กับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษี
ท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/ เดือน มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ความเข้าใจ
ในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น โดยภาพรวมพบว่าผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และผูท้ ี่อยู่
ในช่วงวัยทางาน ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสูง มีอาชีพที่มนั่ คง และมีรายได้/ เดือนที่แน่นอน จะมีความรู ้
ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นมากกว่ากลุ่มผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีกลุ่มอื่น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ก.พ.ร. เเละสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ (2548, หน้า 16) ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดของ Quinn ว่า
ความรู ้เชิงรับรู ้หรื อความรู ้ที่ได้รับมาจากการเรี ยน เห็นหรื อจดจา มีลกั ษณะเป็ นความรู ้วา่ สิ่งนั้นคือ
อะไร ซึ่งเป็ นการรู ้ถึงวิธีการในการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
การรู ้เหตุผลที่ลึกซึ้งขึ้นภายใต้เหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ความรู ้ในระดับนี้สามารถพัฒนาได้
บนพื้นฐานของประสบการณ์ในการแก้ไขปั ญหาและการอภิปรายร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ นความรู ้ใน
ลักษณะการสร้างสรรค์ที่มาจากตัวเอง บุคคลที่มีความรู ้ในระดับนี้จะมีเจตจานงแรงจูงใจ และการ
ปรับตัวเพือ่ ความสาเร็ จ ดังนั้น ในการจัดการความรู ้ องค์การต้องคานึงถึงระดับของความรู ้เพือ่
ก่อให้เกิดการบรรลุผลด้วย

ข้ อแสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์และสรุ ปผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษี
ท้องถิ่น ของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากการศึกษาพบว่าด้านที่ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีมีความรู ้ความเข้าใจสูงสุด คือ ด้านประเภทของภาษี
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ส่วนด้านที่ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีมีความรู ้ความเข้าใจต่าที่สุด คือ ด้านการอุทธรณ์ จากผลการศึกษาวิจยั
ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลแปลงยาวควรกาหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีทุกชุมชนในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว เพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในระเบียบ
ข้อบังคับ รวมถึงขั้นตอน และสิทธิประโยชน์ในอุทธรณ์ประเมินค่าภาษีเพือ่ ชาระภาษีทอ้ งถิ่น
2. จากผลการศึกษาพบว่า ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
ในระดับปานกลาง เทศบาลตาบลแปลงยาวควรตระหนักและให้ความสาคัญในการให้ความรู ้ความ
เข้าใจโดยจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดกิจกรรมเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
ให้มากยิง่ ขึ้น
3. จากผลการศึกษาพบว่า ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าประถมศึกษา
มีความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นต่ากว่าผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
เนื่องจากระดับความรู ้มีผลต่อความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องภาษีทอ้ งถิ่น จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่เทศบาล
ตาบลแปลงยาวควรมุ่งเน้นให้ความรู ้แก่ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา
เป็ นการเฉพาะซึ่งเป็ นการเสริ มสร้างความรู ้ในการชาระภาษีและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีทอ้ งถิ่น
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. เทศบาลควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องภาษีทอ้ งถิ่นในด้านต่าง ๆ ที่ได้
ทาการศึกษาวิจยั ไว้ ในภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย ให้กบั ผูม้ ีหน้าที่เสีย
ภาษีในเขตเทศบาลได้รับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2. เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีทอ้ งถิ่นประเภทต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง
โดยใช้ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ จัดทาแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายโฆษณา เว็บไซต์หน่วยงานเทศบาล
สื่อโซเชียลต่าง ๆ ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีสามารถเข้าถึงการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของทางเทศบาล เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่เสียภาษีได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการชาระภาษีและสิทธิประโยชน์ ซึ่งในการประชาสัมพันธ์ควรใช้สื่อที่สามารถเข้าถึง
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีทุกกลุ่มรวมถึงการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. เทศบาลควรมีการให้ความรู ้ภาษีทอ้ งถิ่นในเชิงรุ กด้านการประชาสัมพันธ์ และการ
จัดเก็บภาษี เช่น การออกปฏิบตั ิงานเพือ่ จัดเก็บภาษี พร้อมกับให้ความรู ้ในเรื่ องภาษีทอ้ งถิ่นในด้าน
ต่าง ๆ ตามแหล่งชุมชน หรื อหมู่บา้ น เพือ่ อานวยความสะดวกให้กบั ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีที่ไม่มีเวลา
เดินทางไปชาระภาษี หรื อสอบถามข้อมูลเรื่ องภาษีได้ที่เทศบาล อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่องจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีระยะเวลาในการดาเนินการที่จากัดและผูศ้ ึกษายังขาด
ทักษะ ซึ่งผลของการศึกษายังไม่ละเอียดและชัดเจนเท่าที่ควร หากมีการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั
จะทาการศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาล
ตาบลแปลงยาว โดยจาแนกตามชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนตลาดบางบ่อ ชุมชนด่านเงิน ชุมชน
เกาะบอระเพ็ด ชุมชนคลองโรงเลื่อย ชุมชนวังนกกา-ไผ่แก้ว ชุมชนบ้านคลองแปลงยาว ชุมชนวัง
เย็นเพือ่ เปรี ยบเทียบว่าในแต่ละชุมชนผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
อยูใ่ นระดับที่แตกต่างกันหรื อไม่
2. จากผลการศึกษาพบว่าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีมีความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่น
อยูใ่ นระดับปานกลาง จึงควรมีการศึกษาถึงปั จจัยในการรับรู ้ของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับหรื อสิทธิประโยชน์ของภาษีทอ้ งถิ่น เพื่อกาหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ความรู ้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีทอ้ งถิ่นเพือ่ ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่ทาให้การประชาสัมพันธ์ประสบผลสาเร็ จ ที่สามารถพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
4. ควรศึกษาโดยใช้วิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกจากผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษีชดั เจนมากขึ้น
5. ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาล
เพือ่ ที่จะทาให้ทราบข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการชาระภาษี
6. ควรศึกษาแนวทางการให้ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืน้ ที่ใกล้เคียงเพือ่ นามาปรับปรุ งเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตาบล
แปลงยาว ต่อไป
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่ อง ความรู้ ความเข้ าใจในการชาระภาษีท้องถิน่ ของผู้มหี น้ าทีเ่ สี ยภาษี
ในเขตเทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หน้าข้อความให้ตรงกับที่เป็ นจริ งมากที่สุด
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 20 ปี ขึ้นไป-30 ปี
 41 ปี ขึ้นไป-50 ปี
 มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

 31 ปี ขึ้นไป-40 ปี
 51 ปี ขึ้นไป-60 ปี

3. สถานภาพ

 โสด
 หย่า/ หม้าย

 สมรส

4. ระดับการศึกษา

 ต่ากว่าประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 อนุปริ ญญา/ ปวส

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช
 ปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป

5. อาชีพ

 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย
 รับจ้าง
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................

6. รายได้/เดือน







7. ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัย

 ต่ากว่า 3 ปี
 ไม่เกิน 6-10 ปี

ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 บาทขึ้นไป-10,000 บาท
10,001 บาทขึ้นไป-15,000 บาท
15,001 บาทขึ้นไป-20,000 บาท
ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 3-5 ปี
 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ความรู ้ความเข้าใจในการชาระภาษีทอ้ งถิ่นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบล
แปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด

ข้ อ

ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

1

ภาษีทอ้ งถิ่น คือ ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย

2

ภาษีบารุ งท้องที่ คือ ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่วา่ จะเป็ น
บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

3

ภาษีโรงเรื อนและที่ดินเป็ นภาษีที่เรี ยกเก็บจากค่าเช่าเพือ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัย
หรื อประกอบกิจการพาณิ ชย์ต่าง ๆ

4

ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จดั เก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ ยีห่ ้อ หรื อ เครื่ องหมาย
ที่ใช้ประกอบการค้า เพือ่ หารายได้

5

เจ้าของทรัพย์สินจะต้องยืน่ แบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) เพือ่ ชาระภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี

6

ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุ งท้องที่ ยืน่ แบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5)
และแบบประเมินใช้ได้ 4 ปี

7

ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายให้ยนื่ แบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) เพือ่ ชาระภาษี
ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

8

การคานวณภาษีโรงเรื อนและที่ดิน จะคิดอัตราภาษีร้อยละ 15
ของค่ารายปี

9

อัตราการชาระภาษีบารุ งท้องที่ประเภทไม้ลม้ ลุก ไม่เกินไร่ ละ 5 บาท

ท่ านคิดว่ า
ใช่

ไม่ ใช่
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ข้ อ

ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

10 ป้ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ ภาพ/ เครื่ องหมายอื่น
ต้องชาระค่าภาษี 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
11 ผูร้ ับประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.8) เรี ยบร้อยแล้วจะต้องมาชาระเงินภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งประเมิน
12 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในเดือนมิถุนายน
ของทุกปี
13 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษีในวันยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย สามารถมาชาระภายหลังได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับ
หนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3)
14 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ต้องมีอตั ราภาษีที่ตอ้ งชาระตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป จึงจะสามารถผ่อนชาระได้
15 ภาษีบารุ งท้องที่ตอ้ งมีอตั ราภาษีที่ตอ้ งชาระ ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป
จึงจะสามารถผ่อนชาระ จานวน 3 งวดเท่า ๆ กันก็ได้
16 ป้ายที่มีอตั ราภาษีที่ตอ้ งชาระ 3,000 บาท ขึ้นไป จึงจะสามารถผ่อนชาระ
ได้จานวน 3 งวด เท่า ๆกัน
17 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดินมาชาระภาษีเกินกาหนด 1 เดือน
แต่ไม่เกิน 2 เดือนต้องชาระเงินเพิม่ (ค่าปรับ) ร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่คา้ ง
18 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุ งท้องที่ ไม่มาชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียเงินเพิม่ (ค่าปรับ) จานวน ร้อยละ 4 ต่อเดือน ของค่าภาษี
บารุ งท้องที่

ท่ านคิดว่ า
ใช่

ไม่ ใช่
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ข้ อ

ความรู้ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

19 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายไม่มาชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด จะต้องเสีย
เงินเพิม่ (ค่าปรับ) จานวน ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้ายโดยเศษ
ของเดือนให้นบั เป็ น 1 เดือน
20 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดิน แจ้งข้อความเท็จเพือ่ หลีกเลี่ยง
การคานวณค่าภาษีรายปี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน
หรื อปรับไม่เกิน 500 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
21 ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบตั ิหน้าที่เพือ่ การเร่ งรัดภาษี
บารุ งท้องที่คา้ งชาระ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
22 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้าย ไม่มายืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท – 50,000 บาท
23 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรื อนและที่ดินไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษี
ของเจ้าหน้าที่มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์ได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน
24 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุ งท้องที่ไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีของ
เจ้าหน้าที่มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์ได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน
25 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้าย มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ต่อศาลได้ภายใน 60 วัน นับแต่วนั รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์

ท่ านคิดว่ า
ใช่

ไม่ ใช่
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ประวัติย่อของผู้วิจยั
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ตาแหน่ งและประวัติการ
ทางาน
ที่อยู่ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา

นางสาวพรรณชญาน์ ศิลประเสริ ฐ
17 มิถุนายน พ.ศ. 2529
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชานาญงาน เทศบาลตาบลแปลงยาว อาเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 80 หมู่ที่ 5 ตาบลแปลงยาว อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2554 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์
พ.ศ. 2561 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

