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งานจัดเก็บรายได้ 
กองคลังเทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

 

 



ค ำน ำ 

ด้วยเทศบำลต ำบลนำค ำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนิน
จัดเก็บรำยได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
ต่ำงๆ ซึ่งกำรจัดเก็บรำยได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภำพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติที่จะด ำเนินกำร
จัดเก็บ รำยได ้

ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตต่ำงๆ ทุก
ประเภทด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้องทันตำมก ำหนดระยะเวลำและเก็บรำยได้ ให้มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล เทศบำลต ำบลนำค ำจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ 
ขึน้ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยสูงสุดตำมที่วำงไว้ 

 

งำนพัฒนำรำยได้ 
กองคลัง เทศบำลต ำบลนำค ำ



สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

แผนกำรจัดเก็บภำษีและพัฒนำรำยได้ ๑ 
ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง ๒ 
ภำษีป้ำย ๕ 
ค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ๗ 
กำรจดทะเบียนพำณิชย์ ๘ 
แผนปฏิบัติกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ๙ 
แผนปฏิบัติงำนกำรจัดเก็บภำษีป้ำย 



๑ 

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลนำค ำ มีนโยบำยเร่งรัดกำรจัดเก็บรำยได้ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมโดย

ค ำนึงถึงสภำวะด้ำนสังคม เศรษฐกิจ เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมำเป็นแนวทำง ใน กำรจัดเก็บภำษีโดยมิ
ให้เกิดผลกระทบในกำรช ำระภำษีของประชำชนในต ำบลนำค ำ 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยสูงสุด เทศบำล
ต ำบลนำค ำ จึงก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนโดยกำรให้บริกำรรับยื่นแบบเพ่ือแสดงรำยกำร ทรัพย์สิน เพ่ือเสีย
ภำษีกับประชำชนภำยในต ำบล ซึ่งจะช่วยให้ลดขึ้นตอนกำรปฏิบัติงำน จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนกำรจัดเก็บรำยได้
ประจ ำปีงบประมำณ ขึ้นมำ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้กำรจัดเก็บรำยได้ซองเทศบำลต ำบลนำค ำบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ เป็น

ธรรมแก่ประซำซน 
๒.๒ เพ่ือให้องค์กรมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถน ำงบประมำณมำพัฒนำต ำบลนำค ำ 

ได้มำกข้ึน 
๒.๓ เพ่ือให้ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจและให้ควำมร่วมมือในกำรเสียภำษีให้กับเทศบำล 

ต ำบลนำค ำ 
๒.๔ เพ่ือให้กำรปฏิบัติกำรจัดเก็บรำยได้สอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ กำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำลต ำบลนำค ำเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓ ของปีงบประมำณ 
๓.๒ ประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำลต ำบลนำค ำ 
๓.๓ กำรจัดเก็บรำยได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เกิดควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 

๔. วิธีการด าเนินการ 
๔.๑ ขั้นเตรียมการ 

        ส ำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่ำงๆ ให้ครบถ้วน จัดท ำค ำสั่ง จัดท ำประกำศ และออกหนังสือ
แจ้งเวียนให้ผู้เสียภำษีทรำบล่วงหน้ำ เพ่ือจะได้มำยื่นแบบพิมพ์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำม กฎระเบียบ 

๔.๒ ขั้นด าเนินการ 
- จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำ 
- แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน 
- แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ำยต้องเสียภำษี ยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน 
- จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนได้ทรำบและเข้ำใจ 

๔.๓ หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน 
 



๒ 

๕. ระยะเวลาดาเนินการ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม  - ๓๐ กันยำยน ของปีถัดไป 

๖. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ กองคลัง เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

๗. งบประมาณ 

ใช้จ่ำยจำกเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ภำษีจำกกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำลต ำบลนำค ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ ของ ปีงบประมำณ 
๘.๒ ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ และให้ควำมร่วมมือในกำรเสียภำษี  
๘.๓ กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 

             ๑. ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง (จัดท ำรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง เดือน มิถุนำยน - พฤศจิกำยน 
พ.ศ. ๒๕๖๓) หมำยถึง ที่ดินหมำยควำมว่ำพ้ืนดิน พ้ืนที่ที่เป็นภูเขำ พ้ืนที่ที่เป็นน้ ำ สิ่งปลูกสร้ำง หมำยควำม ว่ำ 
โรงเรือน อำคำร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน ที่บุคคลอำจเข้ำอยู่อำศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้ำ 
หรือประกอบกำรอุตสำหกรรม หรือพำณิชยกรรม ซึ่งบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล เป็นเจ้ำของที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้ำง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท ำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่ง เป็นผู้มีหน้ำที่เสีย
ภำษีตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้หมำยควำมรวมถึงผู้มีหน้ำที่ที่เสียภำษีแทนผู้เสียภำษีตำม พระรำชบัญญัตินี้ด้วย 
(มำตรำ ๕) 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ผู้ที่เป็นเจ้ำของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงอยู่ในวันที่ ๑ มกรำคมของปีใด เป็นผู้มี

หน้ำที่เสียภำษีส ำหรับปีนั้น ตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัตินี้ (มำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง) 

ก าหนดระยะเวลาแจ้งการประเมินและผู้เสียภาษีช าระภายในเดือนเมษายน 
ให้ผู้บริหำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนส ำรวจและประกำศก ำหนดระยะเวลำส ำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

จัดท ำบัญชีรำยกำรทีด่ินและสิ่งปลูกสร้ำงประกำศบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ประชำชน ตรวจสอบรำยกำร
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเพ่ือแก้ไข ภำยในเดือนพฤษภำคม - พฤศจิกำยน ของทุกปี 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
๑. บัตรประจ ำตัวประชำชน 
๒. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
๓. หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเป็นเจ้ำของที่ดินตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น โฉนด, น.ส.๓.,ส.ค.๑ ฯ 
๔. หนังสือรับรองห้ำงหุ้นส่วนบริษัท 
๕. หนังสือมอบอ ำนำจกรณีที่ให้ผู้อื่นมำท ำกำรแทน 

 



๓ 

ขั้นตอนการช าระภาษีท่ีดินและสิงปลูกสร้าง 
๑. เจ้ำพนักงำนแจ้งกำรประเมินภำษีโดยส่งแบบประเมินภำษีให้แก่ผู้เสียภำษีภำยในเดือนกุมภำพันธ์  
๒. กำรแจ้งกำรประเมินภำษีและแบบประเมินภำษีให้เป็นตำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ก ำหนด

รำยกำรที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง รำคำประเมินทุนทรัพย์ อัตรำภำษี จ ำนวนภำษีท่ีต้องช ำระ 
๓. กำรประเมินภำษีให้พนักงำนประเมินมีอ ำนำจเรียกผู้เสียภำษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ หรือ

ส่งเอสำรหรือหลักฐำนอ่ืนใดมำเพ่ือตรวจภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคล ดังกล่ำว
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน 

๔. กำรส่งค ำสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งกำรประเมินหรือหนังสืออ่ืน (เช่น กำรแจ้งเตือน ให้เจ้ำหน้ำที่ ส่ง
ให้แก่ผู้รับโดยตรงหรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ส่ง ณ ภูมิล ำเนำหรือถ่ินที่อยู่ หรือสถำนที่ ท ำกำร
ของบุคคลนั้น ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำกำรของบุคคลนั้นถ้ำไม่ พบผู้รับ ณ 
ภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่หรือสถำนท ำกำรของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิล ำเนำ
หรือถิ่นท่ีอยู่สถำนที่ท ำกำรท่ีปรำกฏว่ำเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 

๔. มีกำรประเมินผิดพลำดหรือไม่ครบถ้วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจทบทวนประเมิน ภำษี
ให้ถูกต้องตำมที่ผู้เสียภำษีมีหน้ำที่ต้องเสียได้ กำรทบทวนกำรประเมินใหม่จะกระท ำมิได้ เมื่อพ้น ๓ ปีนับแต่วัน
สุดท้ำยแห่งก ำหนดเวลำกำรช ำระภำษีตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

๖. ก ำหนดเวลำกำรช ำระภำษีหรือแจ้งรำยกำรต่ำงๆ หรือก ำหนดเวลำกำรคัดคำ้นกำรประเมินภำษี ตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติถ้ำผู้มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมก ำหนดเวลำดังกล่ำว มีเหตุจ ำเป็นจนไม่สำมำรถจะปฏิบัติ
ตำมก ำหนดเวลำได้ให้ยื่นค ำร้องขยำยหรือเลื่อนก ำหนดเวลำก่อนก ำหนดเวลำสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่น
พิจำรณำเห็นเป็นกำรสมควร จะให้ขยำยหรือให้เลื่อนก ำหนดเวลำออกไปอีกตำมควำมจ ำเป็นแก่กรณี 

๗. ให้ผู้เสียภำษีช ำระภำษีตำมแบบแจ้งกำรประเมินภำษี ภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี ณ เทศบำล 
ต ำบลนำค ำ ส ำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในเขตต ำบลนำค ำ 

๘. กำรช ำระภำษีให้ถือว่ำวันที่พนักงำนเก็บภำษีลงลำยมือชื่อให้ใบเสร็จรับเงินในวันที่ช ำระภำษี  
๙. ผู้ช ำระภำษีสำมำรถช ำระภำษีโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยกำรช ำระผ่ำน ธนำคำรหรือ

โดยวิธีอ่ืนใดนั้น ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 
           เงินเพิ่ม 

ภำษีที่มิได้ช ำระภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้ถือเป็นภำษีค้ำงช ำระ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ช ำระภำษี ค้ำงช ำระ 
ภำยในเดือนพฤษภำคมของทุกปี เพ่ือให้มำช ำระภำษีค้ำงช ำระพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ร้อยละ ๔๐ ของ
จ ำนวนภำษีค้ำงช ำระ เว้นแต่ผู้เสียภำษีได้ช ำระภำษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับ ร้อยละ ๑๐ ของ
จ ำนวนภำษีค้ำงช ำระ กำรช ำระภำษีตำมพระรำชบัญญัตินี้อำจขอผ่อนช ำระเป็นงวด งวดละเท่ำๆกันก็ได้ จ ำนวน
งวดและจ ำนวนเงินภำษีขั้นต่ ำที่จะมีสิทธิผ่อนช ำระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรผ่อนช ำระให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง กรณีท่ีผู้เสียภำษีที่ขอผ่อนช ำระ ไม่ช ำระภำษีตำมระยะเวลำ ที่ก ำหนดในกำรผ่อนช ำระ ให้
ผู้เสียภำษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช ำระและต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑ ต่อเดือนของจ ำนวนภำษีที่ค้ำงช ำระ เศษของ
เดือนให้นับเป็น ๑ เดือน กรณีที่ต้องมีกำรช ำระภำษีเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกำรประเมินภำษี
ใหม่และส่งแบบประเมินภำษีให้แก่ผู้เสียภำษีและให้ผู้เสียภำษีช ำระภำษีที่ต้องเสียเพ่ิมเติมภำยใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 

 
 
 



๔ 

บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๑. เมื่อพ้น ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่ำวแล้วให้ผู้บริหำรท้องถิ่นมีอ ำนำจออก ค ำสั่ง
เป็นหนังสือยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้เสียภำษีเพ่ือน ำเงินมำช ำระภำษีค้ำงช ำระ เบี้ยปรับ เงิน
เพ่ิม และค่ำใช้จ่ำยได้อันเนื่องมำจำกกำร ยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้ำมมิให้ยึดหรืออำยัด
ทรัพย์ของผู้เสียภำษีเกินกว่ำควำมจ ำเป็นที่พอจะช ำระภำษีค้ำงช ำระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมและค่ำใช้จ่ำย 

๒. เพ่ือประโยชน์ในกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินให้ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ซึ่งได้รับมอบหมำย จำก
ผู้บริหำรท้องถิ่นมีอ ำนำจเรียกผู้เสียภำษีมำให้ถ้อยค ำ สั่งให้ผู้เสียภำษีน ำบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืน อันจ ำเป็น
แก่กำรจัดเก็บภำษีค้ำงช ำระมำตรวจสอบ 

๓. ออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบ ค้นหรือยึดบัญชี  เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้
เสียภำษ ีเขำ้ไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงหรือสถำนที่อ่ืนที่เกี่ยวช้องในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก
หรือในเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้นเพ่ือสอบถำมบุคคลใดๆกำรด ำเนินกำรต้องให้เวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๗ วันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือเวียนค ำสั่งและกำรออกค ำสั่งและท ำกำรต้องเป็นไปตำมระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

             การอุทธรณ์ 
- ถ้ำผู้เสียภำษีรำยใดได้รับแจ้งกำรประเมินแล้ว เห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิคัดค้ำนและขอให้

ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำทบทวนกำรประเมินหรือเรียกเก็บภำษีได้ 
- ผู้เสียภำษียื่นค ำร้องต่อผู้บริหำรท้องถิ่นภำยใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมินหรือเรียกเก็บ 

ภำษ ี
- ผู้บริหำรท้องถิ่นต้องพิจำรณำค ำร้องของผู้เสียภำษีให้แล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค ำร้อง 

ดังกล่ำว และแจ้งสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภำษีโดยไม่ชักช้ำ กรณีที่ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำ ค ำ
ร้องของผู้เสียภำษีไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้บริหำรท้องถิ่นเห็นชอบกับค ำร้องของผู้เสียภำษี 

           การขอคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ก ำหนดให้ผู้ใดเสียภำษีโดยไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเกินกว่ำจ ำนวนที่ต้องเสียไม่ว่ำโดยควำมผิดพลำด ของ

ตนเองหรือจำกกำรประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยกำรขอรับเงินคืน ให้ยื่นค ำ
ร้องต่อผู้บริหำรท้องถิ่นตำมแบบที่รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด ภำยใน ๓ ปี นับแต่วันที่
ช ำระ ในกำรนี้ให้ยื่นค ำร้องส่งเอกสำร หลักฐำนหรือค ำชี้แจงใดๆ ประกอบค ำร้องด้วย 

           ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ก ำหนดระยะเวลำในกำรช ำระภำษี เดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน ของทุกปี) 
ที่ดิน หมำยควำมว่ำ พ้ืนดิน และให้หมำยควำมรวมถึง พ้ืนที่ที่เป็นภูเขำหรือที่มีน้ ำด้วย สิ่งปลูกสร้ำง 

หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงหรือเป็นผู้อยู่อำศัยหรือใช้สอย ได้ 
หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้ำหรือประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือพำณิชยกรรม และให้หมำยควำมรวมถึง ห้องชุด หรือ
แพที่บุคคลอำจใช้อยู่อำศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหำผลประโยชน์ด้วย 

ห้องชุด หมำยควำมว่ำ ห้องชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ห้องชุด 
แล้ว 

 
 
 
 



๕ 

            ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงหรือเป็นผู้ครอบครองหรือท ำประโยชน์

ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษีตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้หมำยควำม
รวมถึงผู้มีหน้ำที่ช ำระภำษีแทนผู้เสียภำษีตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย 
            ก าหนดระยะเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เมื่อพนักงำนส ำรวจได้ด ำเนินกำรส ำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงภำยในเขตองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
แล้ว ให้ประกำศบัญชีดังกล่ำว ณ ส ำนักงำนหรือที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถำนที่อ่ืนด้วย 
ตำมท่ีเห็นสมควร ภำยในเดือน ( กรกฎำคม - พฤศจิกำยน ของทุกปี) 

           ๒. ภาษีปา้ย (ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษีป้าย เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี) 
หมำยถึง ป้ำยที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยที่ใช้ในกำรประกอบกำรค้ำ หรือประกอบกิจกำรอ่ืน เพ่ือ

หำรำยได้ หรือโฆษณำกำรค้ำหรือกิจกำรอ่ืน เพ่ือหำรำยได้ไม่ว่ำจะแสดงหรือโฆษณำไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วย อักษร ภำพ 
หรือเครื่องหมำยที่เขียน แกะสลัก จำรึกหรือท ำให้ปรำกฏด้วยวิธีอ่ืน 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
๑. เจ้ำของป้ำย 
๒. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย หรือเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่อำจหำตัว 

เจ้ำของป้ำยนั้นได้ให้ถือว่ำผู้ครอบครองป้ำยนั้นเป็นผู้เสียภำษีป้ำย ถ้ำไม่อำจหำตัวผู้ครอบครองป้ำยนั้นได้ให้ถือว่ำ
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือที่ดินที่ป้ำยนั้นตั้งอยู่เป็นผู้ต้องเสียภำษีป้ำย 

ก าหนดระยะเวลายืน่แบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย 
๑. ให้เจ้ำของหรือครอบครองป้ำย ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยได้ที่เจ้ำพนักงำนจัดเก็บและ

พัฒนำรำยได้ กองคลัง เทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ภำยในเดือนมกรำคม- มีนำคม ของ
ทุกปี 

๒. ผู้ใดติดตั้งป้ำยอันต้องเสียภำษีหลังเดือนมีนำคมหรือติดตั้งป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้ำย ข้อควำม ภำพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภำษีเพ่ิมขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย
ใหม่ภำยใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

๓. ในกรณีที่มีกำรโอนย้ำย (เปลี่ยนเจ้ำของ)ให้ผู้รับโอนแจ้งกำรรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้ำหน้ำที่
ของเทศบำลต ำบลนำค ำ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันรับโอน 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 
๑. บัตรประจ ำตัวประชำชน 
๒. ทะเบียนกำรค้ำ,ทะเบียนพำณิชย์ 
๓. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่ำนมำ (ในกรณีที่ได้ช ำระภำษีป้ำยมำแล้ว) 
๔. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
๕. ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
๖. หนังสือรับรองห้ำงหุ้นส่วนบริษัท 
๗. ใบอนุญำตติดตั้งป้ำยหรือใบเสร็จรับเงินจำกร้ำนท ำป้ำย 

 



๖ 

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
๑. ผู้มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย(ภป.๑) พร้อมหลักฐำน 
๒. ผู้เสียภำษีต้องมำช ำระเงินค่ำภำษีป้ำยภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้แจ้งกำรประเมินมิฉะนั้น 

ต้องเสียเงินเพ่ิม 
อัตราภาษีป้าย 

๑. ป้ำยอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรำ ๕ บำท : ๕๐๐ ตำรำงเซนติเมตร  
๒. ป้ำยอักษรไทยปนกับอักษรต่ำงประเทศ หรือปนกับภำพ หรือเครื่องหมำยอ่ืน ให้คิดอัตรำ 

๒๖ บำท : ๕๐๐ ตำรำงเซนติเมตร 
๓. ป้ำยต่อไปนี้ให้คิดอัตรำ ๕๐ บำท: ๕๐๐ ตำรำงเซนติเมตร 

- ป้ำยที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ำจะมีภำพเครื่องหมำยใดๆ หรือไม่ 
- ป้ำยที่มีอักษรไทยบำงส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ำกว่ำอักษรต่ำงประเทศ 

๔. ป้ำยตำม ๑,๒,๓ เมื่อค ำนวณพื้นท่ีของป้ำยแล้ว ถ้ำมีอัตรำที่ต้องเสียภำษีต่ ำกว่ำป้ำยละ ๒๐๐ 
บำท ให้เสียภำษีป้ำยละ ๒๐๐ บำท 

๕. กรณีป้ำยท่ีติดตั้งปีแรก คิดภำษีเป็นรำยงวด งวดละ ๓ เดือน 
- งวดที่ ๑ เริ่มตั้งแต่เดือน มกรำคม - มีนำคม คิดภำษี ๑๐๐% 
- งวดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่เดือน เมษำยน -มิถุนำยน คิดภำษี ๗๕% 
- งวดที่ ๓ เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎำคม -กันยำยน คิดภำษี ๕๐% 
- งวดที่ ๔ เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลำคม -ธันวำคม คิดภำษี ๒๕% 

เงินเพิ่ม 
ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตรำดังต่อไปนี้ 
๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยภำยในเวลำที่ก ำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่ำ ภำษี 

ป้ำยเว้นแต่กรณีเจ้ำของป้ำยได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยก่อนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะได้แจ้งให้ทรำบ ถึงกำรละ
เว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้ำของค่ำภำษี 

๒. ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยโดยไม่ถูกต้องตำมจ ำนวนเงินที่ต้องเสียภำษีป้ำยลดน้อยลง ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่ำภำษีป้ำยที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้ำของป้ำยได้มำขอแก้ไขแบบ แสดงรำยกำร
ภำษีป้ำยให้ถูกต้องก่อนเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งกำรประเมิน 

๓. ไม่ช ำระภำษีป้ำยภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่ำภำษีป้ำย 
เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น ำเงินเพ่ิมตำมข้อ ๑ และ ข้อ ๒ มำค ำนวณเป็นเงินเพ่ิมตำมข้อนี้ด้วย 

บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
๑. ผู้ใดแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค ำเท็จ ตอบค ำถำมด้วยถ้อยค ำอันเป็นเท็จ หรือน ำ

พยำนหลักฐำนเท็จมำแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีป้ำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๑ ปี 
หรือปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บำท ถึง ๕๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

๒. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บำท ถึง 
๕๐,๐๐๐ บำท 

๓. ผู้ใดไม่แจ้งกำรรับโอนป้ำยหรือไม่แสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำยไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถำนที่ 
ประกอบกิจกำร ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บำท ถึง ๑๐,๐๐๐ บำท 



๗ 

๔. ผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งสั่งให้มำให้ถ้อยค ำหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสำรเกี่ยวกับป้ำยมำตรวจสอบภำยในก ำหนดเวลำ อัน 
สมควรต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บำท ถึง ๒๐,๐๐๐ บำท หรือ ทั้งจ ำทั้งปรับ 

การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
เมื่อผู้เสียภำษีได้แจ้งกำรประเมิน (ภป.๓) แล้วเห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ 

กำรประเมินต่อผู้บริหำรท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมำยโดยต้องยื่นอุทธรณ์ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้ง ค ำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของผู้บริหำรท้องถิ่นต่อศำลภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันรับแจ้งค ำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ 

การขอคืนเงินภาษีป้าย 
ผู้เสียภำษีป้ำยโดยไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีหรือเสียเกินกว่ำที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงิน

คืนได้โดยยื่นค ำร้องขอคืนภำยใน ๑ ปี นับแต่วันที่เสียภำษีป้ำย 

           ๓. ค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
“สิ่งปฏิกูล” หมำยควำมว่ำ อุจจำระหรือปัสสำวะ และหมำยควำมรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น สิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ ถุงพลำสติก ภำชนะที่ใส่ 

อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์หรือซำกสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวำดจำก ถนน ตลำด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน 
“ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชำชน 

สำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“อำคำร” หมำยควำมว่ำ ตึกบ้ำน โรง ร้ำน แพ คลังสินค้ำ ส ำนักงำนหรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นอย่ำงอ่ืน 

ซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเขำ้ใช้สอยได้ 

หลักฐานในการยื่นขออนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 ๑. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน ๑ ชุด 
 ๒. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน ๑ ชุด 

        ๔. การจดทะเบียนพาณิชย์ 
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

ผู้มีหน้ำที่จดทะเบียนพำณิชย์ คือ บุคคลธรรมดำ คนเดียว หรือหลำยคน (ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ) 
หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มำตั้งส ำนักงำนสำขำในประเทศไทย ซึ่ง 
ประกอบกิจกำรค้ำอันเป็นพำณชิยกิจตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
ผู้ประกอบกิจกำรค้ำต้องยื่นจดทะเบียนภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจกำรค้ำ 

หรือ วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียนหรือวันเลิกประกอบกิจกำรค้ำ 
 

 

 



๘ 

การจดทะเบียนพาณิชย์ มี ๓ ประเภท 
ได้แก่ ๑. จดทะเบียนพำณิชย์ (จัดตั้งใหม่) 

๒. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรทะเบียนพำณิชย์ 
๓. จดทะเบียนเลิกประกอบพำณิชยกิจ 

อัตราโทษและค่าปรับ 
ตำมพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ ควำมผิดตำมมำตรำ ๑๙ 

ต้องรับผิดกรณี 
๑. ผู้ประกอบพำณิชยกิจใดไม่จดทะเบียนพำณิชย์ไม่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยกำรหรือไม่ 

จดทะเบียนเลิกประกอบพำณิชยกิจ หรือ 
๒. ผู้ประกอบพำณิชยกิจผู้ใดแสดงรำยกำรเท็จ หรือ 
๓. เมื่อนำยทะเบียนพำณิชย์เรียกผู้ประกอบพำณิชยกิจผู้ใดมำสอบสวน ข้อควำมอันเกี่ยวกับ 

กำรจดทะเบียนแล้ว ผู้ประกอบพำณิชยกิจผู้นั้นไม่มำหรือไม่ ยอมให้ถ้อยค ำ หรือ 
๔. ผู้ประกอบพำณิชยกิจผู้ใดไม่ยอมให้ นำยทะเบียนพำณิชย์หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำไป 

ตรวจสอบในส ำนักงำนของผู้ประกอบพำณิชยกิจมีควำมผิดต้อง ระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท และในกรณี 
ตำมข้อ (๑) อันเป็นควำมผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบำท จนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำม 
พระรำชบัญญัติฯ 

อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

เลขที่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

๑ ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนพำณิชย์ ตั้งใหม ่ 5๐ 

๒ ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรำยกำร ครั้งละ ๒๐ 

๓ ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเลิกประกอบพำณิชยกิจ ๒๐ 

๔ ค่ำธรรมเนียมขอให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกใบแทนใบทะเบียนพำณิชย์ ฉบับละ ๓๐ 

๔ 
ค่ำธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสำรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนพำณิชย์ของ ครั้งละ 
ผู้ประกอบกำรพำณิชยกิจรำยหนึ่ง ๒๐ 

๖ 
ค่ำธรรมเนียมขอให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่คัดส ำเนำและรับรองส ำเนำ ฉบับละ 
เอกสำรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนพำณิชย์ของผู้ประกอบพำณิชยกิจรำยหนึ่ง ๓๐ 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาทีป่ฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  

๑.๑ ส ำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงโดยอำศัยอ ำนำจตำม  
พ.ร.บ. ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตุลำคม - พฤศจิกำยน 

๑.๒ จัดท ำรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พฤศจิกำยน 
๑.๓ ประกำศบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (ภ.ด.ส.๓) และแจ้ง 
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง(รำยคน) 

พฤศจิกำยน 

๑.๔ ประชำชนตรวจสอบรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเพ่ือขอแก้ไข ธันวำคม 
๑.๕ กรมธนำรักษ์จัดส่งข้อมูลรำคำประเมินที่ดิน อปท.ประเมินรำคำ 
อัตรำภำษีท่ีจัดเก็บ 

มกรำคม 

๑.๖ ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีกำรเสียภำษี ธันวำคม - กุมภำพันธ์ 
๑.๗ จัดท ำบัญชีรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง มกรำคม 
๑.๘ ประกำศบัญชีรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง กุมภำพันธ์ 
๑.๙ แจ้งผลกำรประเมินภำษี (ภ.ด.ส. ๗) (ลงทะเบียน) กุมภำพันธ์ 
๑.๑๐ รับค ำร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทรำบ กุมภำพันธ์ -เมษำยน 

ขั้นตอนที่ ๒ ต าเนินการจัดเก็บ  

๑. รับช ำระภำษี มีนำคม - เมษำยน 
๒. รับช ำระภำษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลำที่ก ำหนด พฤษภำคม - กันยำยน 
กรณีปกติ  

- รับช ำระภำษี (ช ำระภำษีในทันที หรือช ำระภำษีภำยใน ก ำหนดเวลำ) 
(ภำยในเดือนเมษำยน) 

มีนำคม - เมษำยน 

กรณีพิเศษ  

(๑) ช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รบัแจ้ง 
หนังสือเตือน) 

 

- รับช ำระภำษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๔๐ และเงินเพ่ิม ร้อยละ ๑ ต่อ 
เดือน ของจ ำนวนเงินภำษี เศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน 

พฤษภำคม - กันยำยน 

(๒) ช ำระภำษีภำยในเวลำที่ก ำหนด (ไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันทีไ่ดร้ับ
แจ้งหนังสือเตือน) 

 

- รับช ำระภำษี เบี้ยปรับ ร้อยละ ๒๐ และเงินเพ่ิม ร้อยละ ๑ ต่อ 
เดือน ของจ ำนวนเงินภำษีเศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน 

พฤษภำคม - กันยำยน 

(๓) ช ำระภำษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน  
- รับช ำระภำษีเบี้ยปรับ ร้อยละ ๑๐ และเงินเพ่ิม ร้อยละ ๑ ต่อ 

เดือน ของจ ำนวนเงินภำษีเศษของเดือนนับเป็น ๑ เดือน 
พฤษภำคม - กันยำยน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาทีป่ฏิบัติ  

 (๔) ผู้รบัประเมินไม่พอใจในผลกำรประเมินภำษี   

๑. รับค ำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่ำภำษีใหม่ 
(ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 

กุมภำพันธ์ - เมษำยน  

๒. ออกหมำยเรียกให้มำชี้แจงหรือออกตรวจสถำนที่ กุมภำพันธ์ - มิถุนำยน  
๓. ชี้ขำดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทรำบ มีนำคม - กรกฎำคม  
๔. รับช ำระภำษีเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม มีนำคม - กันยำยน  

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษ ี   

๑. ไม่ช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ   

เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลำที่ประกำศก ำหนดให้ช ำระ 
ภำษีให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช ำระภำษี 

พฤษภำคม  

- ส ำรวจบัญชีผู้ค้ำงช ำระภำษีปัจจุบัน พฤษภำคม - มิถุนำยน  
- รับช ำระภำษี กรณีผู้เสียภำษีช ำระเกินก ำหนดเวลำ 

(มีเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม) 
  

- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มำช ำระภำษีภำยใน 
ก ำหนดเวลำ 

  

- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้ำงช ำระภำษี   

- มีหนังสือแจ้งเตือนว่ำจะด ำเนินกำรยึด อำยัดและ 
ขำยทอดตลำดทรัพย์สิน (นิติกร) ตำม ม.๖๒ เมื่อพ้นเก้ำ 
สิบวันนับแต่วันที่ไค้รับหนังสือแจ้งเตือน 

กันยำยน  

๒. รำยงำนผู้ค้ำงช ำระภำษีให้ส ำนักงำนที่ดินทรำบ มิถุนำยน  
๓. รำยงำนค ำนวณภำษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ ำง  ให้  
คณะกรรมกำรภำษีฯ ประจ ำจังหวัดทรำบ 

มกรำคม  
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แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจ าปีงบประมาณ 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  

๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรำยชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภำษีในปีงบประมำณ 

(บัญชีลูกหนี้ตำมเกณฑ์ค้ำงรับ) 

กันยำยน 

๑.๒ ส ำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่ำงๆ ตุลำคม 

๑.๓ ประซำสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีกำรเสียภำษี ธันวำคม - กุมภำพันธ์ 

๑.๔ จัดท ำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีทรำบเพ่ือยื่นแบบแสดง รำยกำร

ทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเรียนแจ้งให้ผู้เสียภำษี 

ทรำบล่วงหน้ำภำษีป้ำย 

ธันวำคม 

ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการจัดเก็บ  

๒.๑ กรณีมีป้ำยก่อนเดือนมีนำคม  

- รับแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบควำมถูกต้อง มกรำคม - มีนำคม 

-ประเมินค่ำภำษีและก ำหนดค่ำภำษี/มีหนังสือแจ้งผลกำรประเมินภำษี 
(ภ.ป.๓) 

มกรำคม - เมษำยน 

๒.๒ กรณีมีป้ำยหลังเดือนมีนำคม  

- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบควำมถูกต้อง เมษำยน - ธันวำคม 

- ประเมินค่ำภำษีและมีหนังสือแจ้งผลกำรประเมิน (ภ.ป.๓) เมษำยน - ธันวำคม 

๒.๓ กำรช ำระค่ำภำษี มีนำคม - กันยำยน 

กรณีปกติ  

- รับช ำระภำษี(ช ำระในวันยื่นแบบหรือช ำระภำษีภำยใน 
ก ำหนดเวลำ) 

มกรำคม - พฤษภำคม 

กรณีพิเศษ  

(๑) ช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง 
ผลกำรประเมิน 

 

- รับช ำระภำษีและเงินเพ่ิม เมษำยน - กันยำยน 

(๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลกำรประเมินภำษี  

        ๑. รับค ำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่ำภำษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภำพันธ์- พฤษภำคม 

         ๒. ออกหมำยเรียกให้มำชี้แจงหรือออกตรวจสถำนที ่ กุมภำพันธ์ - มิถุนำยน 

         ๓. ชี้ขำดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทรำบ (แบบ ภ.ป.๕) มีนำคม - กรกฎำคม 
 



 
๑๒ 

 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

 ๔. รับช ำระภำษีและเงินเพ่ิม มีนำคม - กันยำยน 

๔. ปฏิบัติตำมค ำสั่งศำล (กรณีน ำคดีไปสู่ศำล)  

หมายเหตุ กรณีป้ำยหลังเดือนมีนำคม กำรยื่นแบบกำรประเมิน กำรช ำระค่ำภำษีและกำรอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่ำง 

เดือนเมษำยน-ธันวำคม 
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภำยในก ำหนดเวลำ  

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เม่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลำที่ 

ประกำศก ำหนดให้ยื่นแบบ) 

มีนำคม 

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภำยในก ำหนดเวลำ หรือผู้ที่ยัง 

ไม่ช ำระภำษี 

 

- ครั้งที่ ๑ พฤษภำคม 

- ครั้งที่ ๒ มิถุนำยน 

- ครั้งที ่3 กรกฎำคม 

- รับช ำระภำษี และเงินเพ่ิมตำมมำตรำ ๒๔ เมษำยน - กันยำยน 

- แจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครอง (อ ำเภอ) ส่งเรื่อง ให้

นิติกร เพื่อด ำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภำยในก ำหนด 

กันยำยน 

๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ  

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช ำระภำษี  

- ครั้งที ่๑ พฤษภำคม 

- ครั้งที ่๒ มิถุนำยน 

- ครั้งที ่๓ กรกฎำคม 

- รับช ำระภำษีและเงินเพ่ิม พฤษภำคม - กันยำยน 

- ด ำเนินกำรบังคับจัดเก็บภำษี (ยึด อำยัด และขำยทอดตลำด 
ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช ำระภำษี 

ตุลำคมเป็นต้นไป 

 


