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ค าน า 
 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ ในการดําเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง                       
ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือ
การจัดเก็บรายได้ทุกประเภท มีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่จะดําเนินการในการจัดเก็บ
รายได้ดังกล่าวฯ ต่อไป 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตาม
กําหนด ระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ ประจําปีภาษี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
สูงสุด 
 
 
 

จัดทําแผนโดย 
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

กองคลัง : ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างเหมาะสม 
ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ และการ
วางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือสามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ จึงได้ดําเนินการจั ดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของ
พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  การจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ตลอดจนโครงการในด้านการ
จัดเก็บภาษีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้ทราบงานโครงการ/กิจการที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลอ่าวน้อยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/ โครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมด               
ที่จะดําเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งขึ้น 
 2.3  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษีโดยกําหนด
เป้าหมายในการจัดเก็บเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 2.4  เพ่ือเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 2.5  เพ่ือประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชําระภาษี 
 2.6  เพ่ือสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดในการเสียภาษ ี
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ ๒๕63 
     ร้อยละ  5 

 ๓.๒ ประชาชนให้ความร่วมมือ และเต็มใจชําระภาษี 
 ๓.๓ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ครอบคลุม เสมอภาค เป็นธรรม 
 

                  4. วิธีการ... 
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๔. วิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ด าเนินการตามแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แผนการจัดเก็บภาษีป้าย และแผน
ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1)  ขั้นเตรียมการ 
 - สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  จัดทําคําสั่ง จัดทํารายการ
การที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทําประกาศและออกหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6/ภ.ด.ส.7) ให้ผู้อยู่ใน
ข่ายต้องชําระภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นชําระภาษีแต่ประเภทภายในกําหนดระยะเวลา โดยตรวจสอบและ
คัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี  ตาม ผ.ท.4 บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                            
ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  
 ๒)  ขั้นด าเนินการ  

(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 
 - จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับภาษีต่างๆ 
 - สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
 - จัดทํารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 - ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายคน) 

- ประสานกับส่วนต่างๆ ในองค์กร เพ่ือดําเนินการและประสานกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกส่วนตําบล
ภายในหมู่บ้าน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า  

- แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6/ภ.ด.ส.7) 
 - ออกให้บริการรับชําระภาษี 

 (ภาษีป้าย) 
 - หน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
 - พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

- กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชําระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย               
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้อง
เสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใด 
- กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แจ้งจํานวนเงินภาษีท่ีจะต้องชําระแก่ผู้เสียภาษี 

 - ผู้เสียภาษีต้องมาชําระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม 
 

 4.2 จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ได้แก่ 
 - การให้บริการภาษีนอกสถานที่ 
 - การให้บริการรับชําระภาษีในช่วงพักเท่ียงของวันทําการ 
 - การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 
 

 4.3 จัดท าโครงการพัฒนาแผนที่ภาษี ได้แก่ 
 - การสํารวจข้อมูล/ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4,ผ.ท.5) 
 - การจัดทําตามระบบโปรแกรม e-LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 - การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

           4.4 หลังด าเนิน... 
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๔.4 หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

 - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดเก็บรายได้ 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑  ตุลาคม ๒๕63  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕64 
 

๖. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย  อําเภอเมืองฯ                    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๗. งบประมาณ 
 งบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ของ 
                ปีงบประมาณ  ๒๕63 
 ๘.๒ ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
 ๘.๓ ลดภาระและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาเสียภาษี 
 ๘.๔ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้จัดทํา 
                                                (นางสาวเจะรอกีเยาะ  มันได้เจะ) 
                                              หวัหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 
 
 

     (ลงชื่อ)......................................................ผู้เสนอแผน 
(นางพนาไพ  สุขโข) 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

 
 

                      (ลงชื่อ)......................................................ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบแผน 
                                                    (นายธนะกิจ  แทนคุณ) 
                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย 
 
 
 

      (ลงชื่อ)......................................................ผู้อนุมัติแผน 
(นายพันธุ์ศักดิ์  ใจใหญ่) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย 
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แนวทางและมาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ 
มาตรการที่ 1   สร้างการมีส่วนร่วม 

1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย ทุกระดับต้องให้ความสําคัญ
และตระหนักว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
อย่างสม่ําเสมอ เช่น การฝึกอบรม เป็นต้น   
  2. ให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย มีส่วนร่วมในกิจการของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมหมู่บ้าน ได้แก่ วัด กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ สหกรณ์ต่างๆ ศูนย์กีฬา ฯลฯ เพ่ือ
สร้างความสนิทสนม สร้างความประทับใจ ความสัมพันธ์อันดี และให้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจงานจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น     
  3. ให้เจ้าหน้าที่มีอิสระในการติดตามหนี้ผู้ค้างชําระภาษีหรือหลีกเลี่ยงภาษีโดยปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมืองจากฝ่ายการเมืองท้องถิ่น 
  4. เจ้าหน้าที่ ต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือออกเยี่ยมเยือนตรวจสอบหาข้อมูลที่เป็นจริง 
พร้อมทั้งปรับแผนให้สอดคล้องถูกต้องตรงสภาพความเป็นจริง มีความถูกต้องแม่นยํา อ้างถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องไป
ปรับปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในตําบล 
  5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติต้องศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ รวมถึงข่าวสารหนังสือสั่งการต่างๆ    
ที่เกี่ยวข้อง ให้เชี่ยวชาญและแม่นยํา ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวผู้ปฏิบัติและเชื่อมั่นการ
บริหารงานของหน่วยงาน 
มาตรการที่ 2    สร้างการประชาสัมพันธ์ และความเข้าใจ 
  1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคมต่อท้องถิ่น ในเรื่อง
การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาความเจริญแก่ท้องถิ่น   
   2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนว่าเงินภาษีจะนํามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
และพัฒนาการให้บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในรูปของสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างจริงจัง และ
ทําให้ประชาชนเห็นถึงเงินที่ได้จากการชําระภาษีสามารถนํามาพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าได้จริง ยกตัวอย่าง 
เช่น โครงการต่างๆ แต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และงานกิจกรรมประเพณีต่างๆ        
ที่ถูกจัดข้ึน 
   3. ประชาสัมพันธ์ถึงข้ันตอน วิธีการชําระภาษี และโทษท่ีจะได้รับกรณีไม่ชําระภาษีตามกําหนด                   
   4. การจัดทําแผ่นพับ งานเกี่ยวกับรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย ตลอดถึงอัตรา
และขั้นตอนวิธียื่นแบบและกําหนดการชําระภาษี โดยนําไปแจกจ่าย แก่ผู้ประกอบการด้วยตนเองและ
ประชาสัมพันธ์ ณ จุดศูนย์รวมต่างๆ เพ่ือให้ผู้สนใจไดร้ับทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อๆ กันไปอย่างคุ้นเคย 
มาตรการที่ 3     สร้างความประทับใจแก่ผู้ช าระภาษี  
  1. แสดงความขอบคุณผู้ชําระภาษี ที่ให้ความร่วมมือชําระภาษี  มีการประชาสัมพันธ์ต่อๆ กันว่า 
“การมาติดตอ่ประสานงานและชําระภาษีไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด” และรู้จักหน่วยงานของเรามากยิ่งขึ้น 
  2. การให้การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ด้วยไมตรี ดุจญาติมิตร เป็นกันเอง ตลอดถึงผู้ที่มาติดต่อ
ประสานงาน 
 

/3. การให้บริการ... 
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  3. การให้บริการน้ําดื่ม และข่าวสารอ่ืน ๆ 
                     4. การให้บริการ  Internet  และ WiFi ฟรี         
  5. การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชําระภาษี ทาง Internet บนเว็บไซต์ และ 
Facebook.com เพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ ได้เข้าถึง และเป็นที่ประจักษ์ 
มาตรการที่ 4     สร้างความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการและเพิ่มช่องทางการช าระภาษี  

1. การเพ่ิมช่องทางให้บริการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/                   
ภาษีป้าย/ภาษีบํารุงท้องที่ ผ่านอินเทอร์เน็ตwww.aownoi.go.th หรือ E-mail และผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่น Line ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

 
 
 
 
 
 

2. การให้บริการชําระภาษีผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) 

3. การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชน โดยเปิดให้บริการในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ ก่อนเวลา
ราชการ ในเวลา 08.00 - 08.30 น. ช่วงพักกลางวันของวันทําการราชการ  ในเวลา 12.00 - 
13.00 น. และช่วงหมดเวลาราชการ  ในเวลา 16.30 – 17.00 น. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 

4. ออกหน่วยบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาษีที่ดิน... 
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

 

แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
ตุลาคม    -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2563 
พฤศจิกายน   -  ประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนและการเสียภาษี 

    -  สํารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
    -  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    -  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสํารวจ 
    -  ประกาศสํารวจรายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง 
    -  จัดทํารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พฤศจิกายน - ธันวาคม  -  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
-  แจ้งประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล 

    -  ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและคัดค้านเพ่ือแก้ไข 
ธันวาคม    -  โหลดขอ้มูลจากกรมธนารักษ์ท่ีจัดส่งให้ อปท.รอบใหม่ ตามหนังสือสั่งการด่วน     

   ที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลว 3 กย 63    
มกราคม    -  จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564 
กุมภาพันธ์   -  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564 
กุมภาพันธ์   -  แจ้งผลการประเมินภาษีเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564 
กุมภาพันธ์ - เมษายน  - รับคําร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ 
มีนาคม-เมษายน   -  รับชําระภาษีตามแบบการแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พฤษภาคม - กันยายน  -  รับชําระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาที่กําหนด 

     กรณีปกติ 
มีนาคม - เมษายน  - รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนด) ภายในเดือน   

  เมษายน 
 กรณีพิเศษ 

พฤษภาคม - กันยายน - ชํ าระภาษี ก่ อนออกหนั งสื อแจ้ ง เตื อน คิ ด เบี้ ยปรั บ ร้ อยละ 10 และ                 
เงินเพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม - กันยายน - ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด (ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน)                      
คิดค่าเบี้ย ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน เศษของเดือนนับเป็น               
1 เดือน 

พฤษภาคม - กันยายน  - ชําระภาษีเกินระยะภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือแจ้งเตือน (เกิน 15 วัน                  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) คิดเบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพ่ิม               
ร้อยละ 1 ต่อเดือน เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม   -  ประกาศกําหนดให้ชําระภาษี ให้มีการส่งจดหมายติดตามทวงถามการชําระภาษี
พฤษภาคม- มิถุนายน  -  สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    -  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด 
    -  ออกตรวจสอบข้อมูล/ออกพบผู้ชําระภาษี 
                 กันยายน... 
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กันยายน   -  ออกหนังสือแจ้งเตือน ดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดบัญชีทรัพย์สิน   

   ตาม มาตรา 62 เมื่อพ้น 90 วันนับแต่ผู้รับการแจ้งประเมินได้รับเอกสารการ  
   แจ้งเตือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิถุนายน    -  รายงานผู้ค้างชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สํานักงานที่ดินทราบ 
(ก่อน) มกราคม 2564  -  รายงานผลการจัดเก็บภาษีรวมถึงปัญหาในการจัดเก็บให้แก่คณะกรรมการ         
                                            ประจําจังหวัด ตามาตรา 24  
 

แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.สํารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2.ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3.ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
5.รับชําระค่าภาษี/ส่งเงินรายได้ประจําวัน 
6.ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 

ผู้อ านวยการกองคลัง           
          1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ด.ส.3 และเอกสารประกอบ 
          2.แจ้งผลการประเมิน ภ.ด.ส.6,7 หรือ 8 ถ้ามี  
          3.รับคําร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ด.ส.9 , 10   

4.ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
5.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
6.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
          1.ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
          2.ประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
          3.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน 
          4.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 
          5.ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
          6.ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
คณะผู้บริหารอบต. 
          1. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
          2. ลงมติชี้ขาดตามคําร้อง  และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
          3. มอบอํานาจแจ้งความดําเนินคดีแก่ผู้ไม่มาชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างภายในกําหนด 
          4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
นิติกร 
          1.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีต่อผู้ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 
          2.ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ 
      ภาษีที่ดินและ... 
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ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ความหมายของภาษีในพระราชบัญญัตินี้  
     1.  ภาษี หมายความว่า ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
     2.  ผู้เสียภาษี หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือ

เป็นผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้และให้หมายความ รวมถึงผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีคือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  
     1. ที่ดิน หมายความว่า พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ําด้วย (แม่น้ําและ

ทะเลไม่ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) ที่ดินที่ต้องเสียภาษีได้แก่  
(1.1) ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราว่า

ได้ทําประโยชน์ น.ส.3, น.ส.3 ก และ น.ส.3 ข 
 (1.2) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ ในความครอบครองของ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น ส.ป.ก. 4-01, ก.ส.น.5, ส.ค.1, น.ค.1, น.ค.3 ส.ท.ก.1 ก, ส.ท.ก.2 ก, น.ส.2  
(ใบจอง) และท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทําประโยชน์ฯลฯ เป็นต้น 

     2. สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่
อาศัยหรือใช้สอยได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการ อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความ
รวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วย อาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว หรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่
อาศัยได้ หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 
  

ผู้มีหน้าที่เสีย 
1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ทรัพย์สินของพรรคการเมือง 

ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ทรัพย์สินของบริษัท
จํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด เป็นต้น 

2. ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นการเข้า
ไปทําประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์นําทรัพย์สินไปให้เช่า ผู้เช่าในฐานะ
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

3. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน ได้แก่ (1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย (2) 
ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสาบสูญ (3) ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ในกรณีที่ผู้เสียภาษี  เป็นผู้เยาว์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ (4) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจเป็น
หลักฐานมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย (5) ผู้ชําระบัญชีในกรณีที่ผู้เสียภาษี
เป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการ ชําระบัญชี (6) เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็น               
ของบุคคลหลายคนรวมกัน 

4. กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าของ ที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูก
สร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษีกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็น เจ้าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของสํานักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์เพ่ือปลูกสร้าง บ้านอยู่อาศัยบนที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สํานักงานทรัพย์สิน 
พระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดิน และเอกชนเป็นผู้เสียภาษี เฉพาะในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ตน
เป็นเจ้าของ  

            การแจ้งการ... 



 

 
การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีทั้งนี้

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมิน
ภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรระมัดระวังแจ้งการประเมินให้ทันภายใน 
ระยะเวลาที่กําหนด โดยหนังสือแจ้งประเมินให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด พร้อมส่ง รายละเอียดการคํานวณภาษีให้ผู้
เสียภาษีทราบด้วย  

2. การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ ทําการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการ ของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการของผู้
เสีย ภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู่หรือ สถานที่ทําการที่ปรากฏว่า
เป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้  

3. ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ให้ปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการ
ของผู้เสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ ก็ได้เมื่อเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่ได้
ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่า ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว  

4. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ ไม่ครบถ้วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้อง ตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้โดยทบทวนได้เพียง 
3 ปีนับแต่วันสุดท้าย แห่งกําหนดเวลาการชําระภาษีโดยมีข้ันตอน ดังนี้  

(1) กรณีที่ต้องชําระเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการ ประเมินให้แก่ผู้เสียภาษีและ
ให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีที่ต้องเสียเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องเสีย เบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน 

 (2) กรณีที่มีการชําระภาษีไว้เกินกว่าจํานวนที่จะต้องเสียให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจ สอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด เพ่ือให้มารับเงินที่
ชําระเกินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 

การค านวณภาษี  
1. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร  

1.1 ให้คํานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง  
1.2 นํามูลค่าทุกแปลงมารวมกันเป็นฐานภาษี  
1.3 นําฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีที่ 50 ล้านบาทโดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุด

ตามลําดับ  
1.4 หลังจากหักฐานภาษี 50 ล้านบาทแล้วคํานวณแยกเป็นรายแปลง แปลงใดมีพ้ืนที่ดิน

ต่อกันให้นํามูลค่าฐานภาษีมารวมกันเพื่อคํานวณภาษี 
 2. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย  

2.1 ให้คํานวณมูลค่าของที่ดิน  
2.2 คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการ หักค่าเสื่อม  
2.3 นํามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ ได้ถือเป็นฐานภาษี 
2.4 นํามูลค่าฐานภาษีท่ีได้ตามข้อ 2.3 มาหักฐานมูลค่าฐานภาษีท่ี ยกเว้นตามเกณฑ์ดังนี้  

 

         2.4.1 กรณีบา้น... 
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      2.4.1 กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของ ตัวเอง บ้านเป็นของ

ตัวเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิด
ในอัตราร้อยละ 0.03  

     2.4.2 กรณีบ้านหลังแรก มีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของคนอ่ืน บ้านเป็นของตนเอง 
และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ยกเว้น มูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินให้คิดอัตรา   
ร้อยละ 0.02  

     2.4.3 กรณีบ้านหลังอ่ืน ๆ หมายถึงไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่เป็นเจ้าของบ้าน ไม่มี
การยกเว้นฐานภาษีให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 

 

  3. การค านวณภาษีส าหรับห้องชุด 
    3.1 คํานวณหามูลค่าของห้องชุด โดยนําจํานวนเนื้อที่ห้องชุดไปคูณ กับราคาประเมินของ
ห้องชุด (ไม่ต้องหักค่าเสื่อมของห้องชุด) มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี  

3.2 นํามูลค่าฐานภาษีไปหักฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสาร
สิทธิที่ดินเป็นของตัวเอง บ้านเป็นของตัวเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ยกเว้นมูลค่า
ฐานภาษ ี50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดในอัตราร้อยละ 0.03 

4. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืน  
4.1 ให้คํานวณมูลคา่ของที่ดิน  
4.2 คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการ หักค่าเสื่อม  
4.3 นํามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ ได้ถือเป็นฐานภาษี  
4.4 นํามูลค่าฐานภาษีท่ีได้ตามข้อ 4.3. มาคํานวณภาษีตามอัตรา ภาษีท่ีกําหนด  

5. การค านวณภาษีส าหรับท่ีดินที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ ตามควรแก่สภาพ  
5.1 ให้คํานวณมูลค่าของที่ดิน  
5.2 นํามูลค่าของที่ดินที่คํานวณได้ตามข้อ 5.1. มาคํานวณภาษีตาม อัตราภาษีท่ีกําหนด 

 

การรับช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว               

ผู้เสียภาษีต้องนําเงินมาชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน เดือนเมษายน ณ ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด โดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อ  ในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่
ชําระภาษี  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการรับชําระภาษีแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําความตกลงเป็น หนังสือกับส่วนราชการนั้น และให้ส่วนราชการที่รับชําระภาษี
แทน สามารถหักค่าใช้จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของภาษีที่รับชําระไว้แทนได้โดยให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วน 
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวัน ที่ชําระภาษี  

3. ผู้เสียภาษีอาจชําระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดย การชําระผ่านธนาคาร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เช่น ชําระภาษีผ่านจุดบริการ เป็นต้น  

กรณีชําระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งธนาณัติตั๋วแลกเงิน  ไปรษณีย์เช็คธนาคาร 
หรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชําระภาษี 

       กรณีชําระ... 
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  กรณีชําระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใด ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับ เงินค่าภาษีหรือวันที่มี
การชําระเงินค่าภาษีผ่านจัดบริการ เป็นวันที่ชําระภาษี 
 

การผ่อนช าระภาษี  
ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชําระภาษีก็ได้โดยวงเงินที่จะขอผ่อนชําระจะต้องมีจํานวน  ต้ังแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 

และต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนเมษายน ซึ่งกําหนดเวลาในการผ่อนชําระให้
แบ่งได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน ดังนี้  

งวดที่ 1 ช าระภายในเดือนเมษายน  
งวดที่ 2 ช าระภายในเดือนพฤษภาคม  
งวดที่ 3 ช าระภายในเดือนมิถุนายน 

 

การเร่งรัดภาษีค้างช าระ  
ถ้าผู้เสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในเดือนเมษายน หรือไม่ชําระภาษีภายในระยะ เวลาที่ขอผ่อนชําระ หรือไม่

ชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เพ่ิมเติม ให้ถือเป็นภาษีค้างชําระ ที่จะต้องติดตามเร่งรัด
ภาษีค้างชําระดังกล่าว โดยให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้  

1. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชําระภายในเดือนพฤษภาคมของปี  เพ่ือให้มาชําระภาษีค้าง
ชําระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  

2. ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งรายการภาษีค้างชําระให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงาน ที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของ
สํานักงานที่ดินหรือสํานักงาน ที่สาขานั้นทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป  

3. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตาม
พระราชบัญญัตินี้จะทําไม่ได้หากปรากฏหลักฐานจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษีค้างชําระสําหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้น หาก ต่อมาผู้เสียภาษีได้มาชําระภาษีค้างชําระพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมแล้ว องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบดําเนินการแจ้งให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขาทราบ  เพ่ือถอนการอายัด
ดังกล่าวต่อไป 

  

การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  
ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดจะต้องเสียภาษีค้างชําระรวมทั้งเบี้ยปรับและ               

เงินเพ่ิม ดังนี้  
1. ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด แต่ต่อมาได้มาชําระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือ             

แจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษีค้าง ชําระ 
2. ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20                              

ของจํานวนภาษีค้างชําระ  
3. ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายหลังจากที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40               

ของจํานวนภาษีค้างชําระ  
4. ผู้เสียภาษทีี่มิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนภาษีค้าง

ชําระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อ พ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มีการชําระภาษีแต่
ไม่ให้เกินกว่าจํานวนภาษีท่ี ต้องชําระ 

      5. กรณีทีผู่้... 
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5. กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกําหนดเวลาชําระภาษีและได้มีการชําระ ภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยาย

ให้นั้น ให้คิดเงินเพ่ิมลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน  
6. เบี้ยปรับอาจงดได้ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตาม  กฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี

จะต้องยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ ของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างชําระ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมี
อ ำนำจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศำลหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมีค ำสั่งให้ยึด อำยัดที่ดินหรือสิ่งปลูก สร้ำง
แล้วแต่กรณี  
 

 การขอรับเงินคืน  
กรณีที่ผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียภาษีเกินกว่าจํานวน ที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดย

ความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน                   
โดยดําเนินการ ดังนี้  

1. ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ชําระภาษี พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน 
หรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคําร้องด้วย  

2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาคําร้องให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายใน               
90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

 3. ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่น                         
คําร้อง โดยแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้มีคําสั่ง 

4. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น           
สั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น                 
นับแต่วันที่ยื่นคําร้องขอรับคืน เงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืน 

 5. ถ้าผู้ยื่นคําร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้น ตกเป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

บทก าหนดโทษ 
 1. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา 28 หรือ มาตรา 29 หรือของผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตาม มาตรา 63 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน                
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

2. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือ ของพนักงานประเมินตาม
มาตรา 45 หรือหนังสือเรียกหรือคําสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 
63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท  

3. ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ กําหนดไว้ใน มาตรา 33 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  

4. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 62 หรือทําลายย้ายไปเสียซ่อนเร้น 
หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่น มีคําสั่งให้ยึด หรืออายัด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  

5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตาม มาตรา 80 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

          6. ผู้ใดแจ้ง... 
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6. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

7. ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคลถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคล นั้นเกิดจากการสั่งการหรือ
การกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีหน้าที ่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคล นั้น
กระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้นๆด้วย  

ความผิดตามข้อ 1 , 2 , 3 และ 5 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้และเมื่อผู้กระทําความผิดชําระเงิน ค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน 
ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ถ้าผู้กระทําผิดไม่ ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลา ที่กําหนด ให้ดําเนินคดีต่อไป  

เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้
ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 
 

 
 

------------------------------------------------------- 
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ภาษีป้าย 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย 
 

แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
ตุลาคม-ธันวาคม  -คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2563 
    -สํารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
    -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีป้ายให้ประชาชนทราบ 
    -ออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
มกราคม-มีนาคม  -รับแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ลงทะเบียนรับ)/ตรวจสอบความถูกต้อง  
    -ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) /รับชําระภาษี 
มกราคม-พฤษภาคม  -รับชําระค่าภาษี  (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  

-รับคําร้องอุทธรณ์ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/พิจารณาคําร้อง/แจ้งผลการชี้ขาด 
    -รับชําระภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
    -ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (2 ครั้ง) 
    -แจ้งความดําเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (ส่งให้นิติกร) 
เมษายน-กันยายน  -สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปีปัจจุบัน 
    -รับชําระภาษี   กรณีผู้เสียภาษีชําระเกินกําหนด (มีเงินเพ่ิม) 
    -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครั้ง) 
    -ออกตรวจสอบ ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 

 
 
 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 
    1. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  กันยายน 
    2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ    ตุลาคม 
    3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
    4. จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบ (ภ.ป.1)   ธันวาคม 
ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
    1. กรณีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 
       - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง    มกราคม-มีนาคม 
       - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)   มกราคม-เมษายน 
    2. กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม    เมษายน-ธันวาคม 
       - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง    เมษายน-ธันวาคม 
       - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) 
 
 

      3. การชําระ... 
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    3. การชําระค่าภาษี 
       กรณีปกติ 
       - รับชําระภาษี (ชําระในวันที่ยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  มกราคม-พฤษภาคม 
       กรณีพิเศษ 

(1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลประเมิน) 

- รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
 

       (2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
            1. รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4)  กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
            2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่    กุมภาพันธ์-มิถุนายน 
            3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)    มีนาคม-กรกฎาคม 
            4. รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม-กันยายน 
            5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสู่ศาล)  
                                                                                                     

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
    1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในก าหนดเวลา   
        - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ    มีนาคม 
           (เม่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดให้ยื่นแบบ) 

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกําหนดเวลา 
 - ครั้งที่ 1    เมษายน 

   - ครั้งที่ 2    พฤษภาคม 
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ)    เมษายน-กรกฎาคม 
   เพ่ือดําเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
 - รับชําระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25    เมษายน-กันยายน 

 

     2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
         - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชําระภาษี 
 - ครั้งที่ 1    พฤษภาคม 
 - ครั้งที่ 2    มิถุนายน 
 - ครั้งที่ 3    กรกฎาคม 
         - รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม    พฤษภาคม-กันยายน 
         - ดําเนินการบังคบจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด 
            ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชําระภาษี    ตุลาคม  เป็นต้นไป 
   

        
          แยกปฏิบัติ... 
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แยกปฏิบัติงานตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1. สํารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3. รับแบบ  ภ.ป.1  (ลงทะเบียน) 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น 
5. รับชําระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจําวัน 

 ผู้อ านวยการกองคลัง 
1. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ป.1  และความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และ
เอกสารประกอบ 
3. รับคําร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ป.4 
4. สํารวจผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในกําหนดเวลา 
5. แจ้งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ป.3   
6. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
7. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

       8. ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษ ี
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.ป.1 
3. ประเมินค่าภาษตีามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในกําหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 
6. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1
 ภายในกําหนดเวลา 
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

 คณะผู้บริหาร 
1. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี  
2. ลงมติชี้ขาดตามคําร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ (ภ.ป.5) 
3. มอบอํานาจแจ้งความดําเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนดเวลา 
4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
 
        สาระส าคัญ... 
 
 
 



 

- 18 - 
 

สาระส าคัญและค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย 
 
 ป้าย  หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขยีน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
 ป้ายท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  
   1. ป้ายชื่อ  เช่น  ร้านเก๋บิวตี้ 
   2. ป้ายยี่ห้อ  เช่น   ป้าย  SONY  TOSHIBA    
   3. ป้ายเครื่องหมายการค้า ป้ายร้านเซเว่น  
   4. ป้ายโฆษณาการค้า เช่น ทําฟัน จัดฟัน  
 ป้ายท่ีไม่ต้องเสียภาษี  
   (1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ  
   (2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า  
   (3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว  
   (4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  
   (5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึง
ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
   (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน  
   (7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการ นั้น ๆ และหน่วยงานที่นํารายได้ส่งรัฐ  
   (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการ
สหกรณ ์และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   (9) ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
   (10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
   (11) ป้ายของวัดหรือผู้ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ  
   (12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
   (13) ป้ายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)  
ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย สําหรับ  
    (ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถ
แทรกเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   
    (ข) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน  
 
      (ค) ป้ายที่ติดตั้ง... 
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 (ค) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร 
 สรุปหลักเกณฑ์ป้ายท่ีต้องเสียภาษี 
 1. ต้องเป็นป้ายดังต่อไปนี้ 
   1.1 ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย 
    -ใช้ในการประกอบการค้า 
    -ประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ 
   1.2 ป้ายโฆษณา 
    -โฆษณาการค้า 
    -กิจการอื่นเพ่ือหารายได้ 
  2. แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก  หรือทําให้
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
  3. ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษปี้าย 
 1. เจ้าของป้าย หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้จัดทําป้ายมาเพ่ือแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนของตนเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้าของตนหรือโฆษณากิจการอ่ืนของ
ตนเพื่อหารายได้ 
 2. กรณีท่ีหาเจ้าของป้ายไม่ได้ 
   ลําดับที่ 1 ผู้ครอบครองป้าย 

ลําดับที่ 2 หาตัวผู้ครอบครองไม่ได้  กรณีถ้าป้ายติดตั้งบนอาคารให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
3. กรณีถ้าป้ายติดตั้งบนที่ดินของผู้อื่นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ป้ายติดตั้งอยู่ มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  

ตามล าดับ 
 ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ  
   ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดภายในเดือนมีนาคมของปี ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้น
ป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้าย
เป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี ทั้งนี้เป็นไป
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืน และมีพ้ืนที่เกิน 2 ตารางเมตรต้อง
มีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้าย เป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ข้อความดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นภาษีป้ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือ
ผู้แทนในประเทศ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่เป็นคน
สาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่า
จะเป็นทายาทหรือผู้อ่ืน ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย 
เจ้าของป้ายผู้ใด  
   1. ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให้เสียเป็นรายงวด  
   2. ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพ้ืนที่ ข้อความ ภาพและเครื่องหมายอย่างเดียวกับ
ป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว ป้ายชํารุดไม่ต้องชําระเฉพาะปีที่ติดตั้ง   
        3. การเปลี่ยนแปลง... 
 



 

- 20 - 
 

   3. เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้าย
แล้วอันเป็น เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิม ป้ายที่เพ่ิมข้อความชําระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนที่เพ่ิมป้ายที่ลดขนาด
ไม่ต้องคืน เงินภาษีในส่วนที่ลด ถ้าเปลี่ยน ขนาดต้องชําระใหม่ ให้เจ้าของป้ายตาม   1.  2.  หรือ 3. ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ งหรือแสดงป้ายหรื อนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายป้ายเดิมแล้วแต่กรณี  
        ฐานภาษีและอัตราภาษี  
   ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกําหนด
ได้ การคํานวณพ้ืนที่ป้ายให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขต
กําหนดได้ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสําหรับกําหนดส่วนที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด 
แล้วคํานวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึ่ง ให้นับเป็น 500 ตารางเซนติเมตร         
ถ้าต่ํากว่าปัดทิ้ง ประกอบกับประเภทของป้าย คํานวณเป็นค่าภาษีป้ายที่ต้องชําระ โดยกําหนดอัตราภาษีป้ายดังนี้  
   (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืนให้คิด
อัตรา 26 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (3) ป้ายดังต่อไปนี้  
    (ก)  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่ ให้คิดอัตรา 50 บาท 
ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร   
    (ข)  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ                    
ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสีย
ภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะ
จํานวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  
   (5) ป้ายทุกประเภท  เมื่อคํานวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ํากว่าป้ายละ 200 
บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
  (6) กรณีป้ายที่ติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน 

 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม -  มีนาคม  คิดภาษี    100% 
 - งวดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน -  มิถุนายน   คิดภาษี     75% 
 - งวดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน   คิดภาษี     50% 
 - งวดที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม   คิดภาษี     25% 

  
 การค านวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และค านวณภาษีป้าย 

1. การค านวณพื้นที่ป้าย 
     1.1   ป้ายที่มีขอบเขตกําหนดได้ 
 

 
 

      1.2  ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกําหนดได้ โดยถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็น
ขอบเขตเพ่ือกําหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด แล้วคํานวณตาม ข้อ 1  
  1.3  คํานวณพ้ืนที่เป็นตารางเซนติเมตร 
       2. การค านวณ... 

 ส่วนกว้างที่สุด  X  ส่วนยาว ที่สุด ของขอบเขตป้าย 
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           2. การค านวณภาษีป้าย 
  ให้คํานวณโดยนําพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพ้ืนที่ 10,000 ตาราง
เซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้ 
    10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 

 
 ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ที่สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของตนพร้อม
วัน เดือน ปี ส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ป้ายนั้นได้ติดตั้งหรือแสดงไว้  ทั้งนี้จะนําส่งด้วยตนเอง มอบหมาย
ให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่    
 
 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ  
   (กรณีป้ายใหม่) ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมสําเนาหลักฐาน
และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่  
   - ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทําป้าย  
   - สําเนาทะเบียนบ้าน  
   - บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี  
   - กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียน
พาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
   - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  
   - หลักฐานอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา  
   (กรณีป้ายเก่า) ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครั้งสุดท้าย  
   กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกับการ
ยื่นแบบ ภ.ป. 1  
 การช าระภาษีป้าย  
   ผู้รับประเมินได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป.3) ให้ชําระค่าภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) โดยชําระภาษีได้ ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย  
การชําระภาษีป้ายจะกระทําโดยส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายได้ การชําระภาษีป้ายโดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ได้ทําการส่งดังกล่าวเป็นวันชําระภาษีป้าย  
 การขอผ่อนช าระภาษี  
   ถ้าภาษีป้ายที่ต้องชําระมีจํานวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนชําระ
เป็น 3 งวด งวดละเท่าๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี  และให้ชําระงวดที่ 1 ก่อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้อง
ชําระงวดที่ 1 และงวดที ่3 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่ 2 
            เงินเพิ่ม... 
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 เงินเพิ่ม  
   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย เสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังนี้  
   (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจํานวน
เงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้
แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย  
   (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง                
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีปา้ยให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน  
   (3) ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้นําเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาคํานวณเป็นเงินเพ่ิม  
 
 การอุทธรณ์  
   เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินนั้นไม่
ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้องยื่นอุทธรณ์
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
เรียกไม่ยอมให้ถ้อยคํา หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จและแจ้งคํา
วินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคํา
วินิจฉัยอทุธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการยกอุทธรณ์ดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นการทุเลา
การเสียภาษีป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นว่าให้รอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาของศาล
เสียก่อน  
 การขอคืนเงินค่าภาษี  
   ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้มีการลดจํานวนเงินที่ได้ประเมิน
ไว้ให้แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดย
ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่
ได้ชําระเงินค่าภาษี  
 บทก าหนดโทษ  
   1. ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็น
เท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  
   2. ผู้ ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับตั้ งแต่  5,000 บาท                       
ถึง 50,000 บาท  
   3. ผู้ใดไม่ปฏิบัติดังนี้ คือ ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืน และมีพ้ืนที่เกิน 2 ตาราง
เมตรต้องมีชื่อและที่อยู่เจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย  ต้องระวางโทษปรับวันละ 
100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด  
 

         4. ผู้ใดไม่แจ้ง... 



 

 
- 23 - 

 

   4. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย คือ ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน 30 วันนับแต่วันรับโอน หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้าย (ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษี
ป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท                  
ถึง 10,000 บาท  
   5. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่ให้เข้าไปในสถานที่ประกอบการค้า
หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  หรือบริเวณที่ต่อเนื่องกับสถานที่ดังกล่าว                   
หรือสถานที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการเพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้ปฏิบัติการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ซึ่งออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษี
ป้ายมาตรวจสอบ ภายในกําหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท 
ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  
 

 
 
 

------------------------------------------------------- 
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ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
 

               “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น  

                “มูลฝอย”  หมาย ความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่
อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์   รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก  ถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน 

                “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

                “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่าง
อ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

หลักฐานในการยื่นขออนุญาตรับท าการเก็บ ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
                                 1. สําเนาทะเบียนบ้าน                            จํานวน       1         ชุด 
                                 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน               จํานวน       1         ชุด 
          อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
                  ตามบัญชีต่อท้ายข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวน้อย  เรื่อง                                        
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2550 

------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ประจ าปี   ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย   อ าเภอเมืองฯ   จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

                                  เดือน/
พ.ศ. 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เป้าหมาย 

 
ตุลาคม - พฤศจิกายน 

2563   
พฤศจิกายน  ๒๕63 

 
ธันวาคม  ๒๕63 
มกราคม  ๒๕64 
ธันวาคม 2563 - 
กุมภาพันธ์ 256 
มกราคม  ๒๕64 

กุมภาพันธ์ 2564 
  

กุมภาพันธ์  - เมษายน 
2564 

 
มีนาคม  - เมษายน 

2564 
พฤษภาคม  - กันยายน 

2564 
 

มีนาคม  - เมษายน 
2564 

 
 

พฤษภาคม - กันยายน
2564 

ขั้นตอนที่ 1 (การเตรียมการ) 
- สํารวจข้อมูลทีด่ินและสิ่งปลูกสรา้งโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
 
- จัดทํารายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจา้ของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง (รายคน) 
- ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข 
- กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินท่ีดิน อปท.ประเมินราคาอัตราภาษีที่จดัเก็บ 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสยีภาษี        
 
- จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
- แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. 7) (ลงทะเบียน) 
- รับคําร้องอุทธรณ์และแจ้งผลใหท้ราบ 
 
ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดเก็บ 
- รับชําระภาษ ี
 
- รับชําระภาษี เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กําหนด 
 
กรณีปกต ิ
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษภีายในกําหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 
 
กรณีพิเศษ 
ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 
- รับชําระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดอืน ของจํานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

รายได้
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 5% 
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                                  เดือน/
พ.ศ. 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เป้าหมาย 

 
พฤษภาคม - กันยายน

2564 
 

พฤษภาคม - กันยายน
2564 

 
กุมภาพันธ์  - เมษายน 

2564 
กุมภาพันธ์  - มิถุนายน 

2564 
มีนาคม  - กรกฎาคม 

2564 
มีนาคม  - กันยายน 

2564 
 
 

พฤษภาคม 2564 
พฤษภาคม - มิถุนายน

2564 
 
 
 

กันยายน 2564 
มิถุนายน 2564 

(ก่อน) มกราคม 2564 

ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด  (ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจง้หนังสือเตือน) 
- รับชําระภาษี เบีย้ปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดอืน ของจํานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
 
ชําระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตอืน 
- รับชําระภาษี เบีย้ปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดอืน ของจํานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
 
ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
- รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 
 
- ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี 
 
- ช้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 
 
- รับชําระภาษี เบีย้ปรับ และเงินเพิ่ม 
 
ขั้นตอนที่ 3 (ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ) 
ไม่ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 
- เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดให้ชําระภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชําระภาษี 
- สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปัจจบุัน 
 
- รับชําระภาษี กรณผีู้เสยีภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) 
- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผูไ้ม่มาชําระภาษภีายในกําหนดเวลา   
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษ ี
- มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดําเนินการยึด อายดัและขายทอดตลาดทรพัย์สิน (นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รบัหนังสอืแจ้งเตือน 
รายงานผู้ค้างช าระภาษี ให้ส านักงานที่ดินทราบ 
รายงานค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการภาษฯี ประจ าจังหวัดทราบ 
 

รายได้
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 5% 
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แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

ล าดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ สํารวจข้อมลูที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ภาษทีี่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

             

๒ จัดทํารายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง              

๓ ประกาศบญัชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้าของหรือผู้
ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายคน) 

             

๔ ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข              

๕ - กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินท่ีดิน อปท.ประเมินราคาอัตราภาษีที่
จัดเก็บ 

             

๖ - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสยีภาษี                     

7 - จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              

8 - ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง              

9 - แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. 7) (ลงทะเบียน)              

10 - รับคําร้องอุทธรณ์และแจ้งผลใหท้ราบ              

11 - รับชําระภาษ ี              

12 - รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษภีายในกําหนดเวลา) (ภายใน
เดือนเมษายน) 

             

13 - รับชําระภาษี เบีย้ปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กําหนด              

14 ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 
- รับชําระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดอืน ของ
จํานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
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ล าดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด  (ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 
- รับชําระภาษี เบีย้ปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดอืน ของ
จํานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

             

16 ชําระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตอืน 
- รับชําระภาษี เบีย้ปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดอืน ของ
จํานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

             

17 ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
- รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 

             

18 - ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี              

19 - ช้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ              

20 - รับชําระภาษี เบีย้ปรับ และเงินเพิ่ม              

21 ประเมินผลและเร่งรดัการจดัเก็บ 
ไม่ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 
- เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดให้ชําระภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่
ยังไม่ชําระภาษ ี

             

22 - สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปัจจบุัน              

23 - รับชําระภาษี กรณผีู้เสยีภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)              

24 - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผูไ้ม่มาชําระภาษภีายในกําหนดเวลา                

25 - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษ ี              

26 - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดําเนินการยึด อายดัและขายทอดตลาดทรพัย์สิน            
(นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รบัหนังสือแจ้งเตอืน 

             

27 รายงานผู้ค้างช าระภาษี ให้ส านักงานที่ดินทราบ              

28 รายงานค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการภาษฯี ประจ า
จังหวัดทราบ 
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แผนการจัดเก็บภาษีป้าย  ประจ าปี ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

                          เดือน/พ.ศ. ภาษีป้าย  เป้าหมาย 
 

ตุลาคม   ๒๕63 
พฤศจิกายน  ๒๕63 

ธันวาคม  ๒๕63 
 มกราคม  ๒๕64 
กุมภาพันธ์ ๒๕64  

มีนาคม  ๒๕64 
พฤษภาคม  ๒๕64 

มิถุนายน  ๒๕64 
กรกฎาคม  ๒๕64 
สิงหาคม  ๒๕64
กันยายน  ๒๕64 

 
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนีต้ามเกณฑ์คา้งรับ) 
- สํารวจและจัดเตรยีมแบบพิมพต์า่ง ๆ 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสยีภาษ ี
- จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าท่ีเสียภาษเีพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินให้ทราบล่วงหน้า 
- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง/ประเมินค่ารายปีและกําหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งประเมินภาษี ภ.ป.๓       
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
- ตรวจสอบบัญชผีู้ชําระภาษ ี
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งท่ี ๑ (ระบุชําระภาษีและเงินเพิ่ม (ม.๒๕)) 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งท่ี ๒ (ระบุชําระภาษีและเงินเพิ่ม (ม.๒๕)) 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชําระภาษ ี
- ตรวจสอบบัญชผีู้ชําระภาษ ี
- รายงานปิดงบประจาํป ี
 
 

 
 
 

 
 

รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5% 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย  ประจ าปี ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 

ล าดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
๑ สํารวจและคดัลอกบญัชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (ลูกหนี้ค้าง)              

๒ ประชาสมัพันธ์เรื่องการเสียภาษ ี              

๓ สํารวจเตรยีมแบบพิมพ์ตา่ง ๆ              

๔ ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีใหท้ราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.๑              

๕ รับแบบ ภ.ป. ๑ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง              

๖ ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับชําระภาษ ี              

๗ ประเมินค่ารายปีและแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.๓  (ลงทะเบยีน)              

๘ รับชําระค่าภาษี  (ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ไดร้ับแจ้งผลการประเมนิ)              

๙ สํารวจบญัชีผู้ค้างชําระภาษีปีปัจจบุัน              

๑0 ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณผีู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป. ๑ ภายในกําหนด  ( 2 ครั้ง)              

๑1 รับชําระภาษีกรณีผู้เสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)              

๑2 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชําระภาษี              

๑3 รายงานปิดงบ              
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แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยฯ ประจ าปี ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
เดือน/พ.ศ. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยฯ เป้าหมาย 
ตุลาคม   ๒๕63 

 
  

      ตุลาคม  ๒๕63 
-กันยายน 2564 

      สิงหาคม 2564 
     กันยายน  ๒๕64 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ และจดัทําแผนการปฏิบัติงาน 
- ดําเนินการสาํรวจและจดัเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสยีค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
 ออกพ้ืนท่ีรับชําระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  
 
- ตรวจสอบบัญชผีู้ชําระคา่ธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
- รายงานปิดงบประจาํป ี

 
 
 

รำยได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5% 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจ าปี ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ล าดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ คัดลอกบัญชผีู้ที่อยู่ในเกณฑเ์สยีค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมลูฝอย              

2 เร่งรัดจดัเก็บลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยค้างชําระ              

3 ประชาสมัพันธ์เรื่องการเสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมลูฝอย              

4 สํารวจเตรยีมแบบพิมพ์ตา่ง ๆ              

5 รับชําระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย              

6 สํารวจบญัชีผู้ค้างชําระค่าธรรมเนยีมและขนขยะมลูฝอยและเร่งรดัจดัเก็บให้เป็น
ปัจจุบัน 

             

7 สํารวจบญัชีผู้ค้างชําระค่าธรรมเนยีมและขนขยะมลูฝอยเพื่อตั้งเป็นลูกหนีภ้าษี
สิ้นปีงบประมาณ 
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แผนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปี ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
เดือน/พ.ศ. การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป้าหมาย 
ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564 
ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- คัดลอกข้อมูลคําขอจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมจากสํานักงานท่ีดนิ จังหวัดประจวบครีีขันธ ์
 
- ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
- การสํารวจการทําประโยชน์ข้อมลูที่ดิน (ผ.ท.1) 
- การสํารวจการทําประโยชน์ข้อมลูโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2) 
- การสํารวจการทําประโยชน์ข้อมลูป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) 
- จัดทําบัญชีคุมทะเบยีนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 
- จัดทําบัญชีทะเบียนทรัพยส์ินและทะเบียนคมุผู้ชําระภาษี (ผ.ท.5) 
- บันทึกข้อมูลและปรบัปรุงข้อมูลแผนที่ในรูปดิจติอลไฟล ์
  ประกอบด้วย 
  - ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ 
  - ข้อมูลแปลงท่ีดิน 
  - ข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 
  - ข้อมูลป้าย 
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แผนปฏิบัติการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปี ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ล าดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ คัดลอกข้อมลูคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจากสํานักงานท่ีดิน               

๒ ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รับชําระภาษี)              

๓ การสํารวจการทําประโยชน์ข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1)              

4 การสํารวจการทําประโยชน์ข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2)              

5 การสํารวจการทําประโยชน์ข้อมูลป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3)              

6 จัดทําบัญชีคุมทะเบียนทรัพยส์ิน (ผ.ท.4)              

7 จัดทําบัญชีทะเบยีนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.5)              

8 บันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมลูแผนท่ีในรูปดิจติอลไฟล ์              
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แผนการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ลูกหนี้ค้างช าระ การจ าหน่ายหนี้สูญ ประจ าปี ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

เดือน/พ.ศ. การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ลูกหนี้ค้างช าระ เป้าหมาย 
ตุลาคม 2563 - 
ธันวาคม 2563 

มกราคม 2564 - 
พฤษภาคม 2564 
มิถุนายน 2564 

กรกฎาคม 2564 -
สิงหาคม 2564 
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 

- ตรวจสอบรายการลูกหนี้ค้างชําระภาษ ี
 
- ติดตามเร่งรัดลูกหนีภ้าษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ 
 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณลีูกหนีค้้างชําระ 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชําระภาษ ี
ลูกหนี้ ปีท่ี 2-ปีท่ี 10 หนังสือเร่งรัดให้ชําระภาษ ี
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
- ลูกหนี้ท่ีมีอายุเกิน ปี 10 จะต้องสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานการเร่งรัดและทําการขออนุมตัิจําหน่ายหนี้สูญ 
- รวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร/สภา/ผูว้่าราชการจังหวัด 
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แผนปฏิบัติการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ลูกหนี้ค้างช าระ การจ าหน่ายหนี้สูญ ประจ าปี ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ล าดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ตรวจสอบรายการลูกหนีค้้างชําระภาษี              

๒ ติดตามเร่งรดัลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ              

๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกหนีค้า้งชําระ              

4 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชําระภาษ ี              

5 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง              

6 รวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บรหิาร/สภา/ผู้วา่ราชการ
จังหวัด 
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แผนการปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจ าป ี๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
เดือน/พ.ศ. การจัดท าแผนการปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ เป้าหมาย 

ตุลาคม 2563 - 
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564  

มีนาคม - เมษายน 
2564 

มีนาคม 2564 
พฤษภาคม 2564 - 

กันยายน 2564 
กันยายน 2564-
ธันวาคม 2564 

- เตรียมสํารวจผู้ค้างชําระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่างๆ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลกัฐาน เพื่อไว้ทําการจัดเก็บในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- ประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ี 
- รับชําระที่ ฝ่ายพัฒนาและจดัเกบ็รายได้ กองคลัง อบต.อ่าวน้อย และให้บริการในช่วงพักเที่ยง 
 
- รับชําระที่ฝ่ายพัฒนาและจดัเก็บรายได้ กองคลัง อบต.อ่าวน้อย และให้บริการในช่วงพักเที่ยง/ออกบริการนอกสถานท่ี 
- รับชําระที่ ฝ่ายพัฒนาและจดัเกบ็รายได้ กองคลัง อบต.อ่าวน้อย และให้บริการในช่วงพักเที่ยง 
 
- เตรียมสํารวจผู้ค้างชําระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่างๆ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลกัฐาน เพื่อไว้ทําการจัดเก็บในปีงบประมาณ 
2565 ต่อไป 
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แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจ าปี ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ล าดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เตรียมสํารวจผูค้้างชําระและตดิตามเร่งรดัลูกหนีภ้าษีประเภทต่างๆ ตลอดจน 
จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไวท้ําการจัดเก็บในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

             

๒ ประชาสมัพันธ์นอกสถานท่ี              

๓ รับชําระที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.อ่าวน้อย และให้บริการ
ในช่วงพักเที่ยง 

             

4 รับชําระที่ฝา่ยพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.อ่าวน้อย และให้บริการ
ในช่วงพักเที่ยง/ออกบริการนอกสถานท่ี 

             

5 รับชําระที ่ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.อ่าวน้อย และให้บริการ
ในช่วงพักเที่ยง 

             

6 เตรียมสํารวจผูค้้างชําระและตดิตามเร่งรดัลูกหนีภ้าษีประเภทต่างๆ ตลอดจน 
จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไวท้ําการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 
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แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย    อ าเภอเมืองฯ      จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

     
แผนปฏิบัติหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายด้านจัดเก็บรายได้ 
  ๑.สํารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
  ๒. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 
  ๓. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
5. รับยื่นแบบ 

  6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 
  7. รับชําระภาษ/ีส่งเงินรายได้ประจําวัน 
 
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
  1. ออกหนังสือเวียนแจ้งผูเ้สียภาษีทราบล่วงหน้า 
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ 
  3. รับคําร้องอุทธรณ์ และขอลดหย่อนภาษี (ลงทะเบียนรับ) 
  4. สํารวจผูไ้ม่มายื่นแบบ ภายในกําหนด 
  5. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชําระ 
  6. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 
 
 ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 
  ๒. แจ้งผลการประเมิน 
  ๓. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชําระภาษ ี
  ๔. แจ้งผลการช้ีขาดกรณีอุทธรณภ์าษี 
  5. ประเมินค่ารายปตีามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงประกอบ 
 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเกบ็ภาษี 
  ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
  ๓. ประเมินค่ารายปตีามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงประกอบ 
  ๔. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยืน่แบบแสดงรายการภายในกําหนด 
  ๕. ออกหนังสือเตือนผู้ไมม่าชําระภาษีตามกําหนด 
  ๖. ตรวจสอบตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของการจัดเก็บรายได้ 
  ๗. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกําหนด 
  ๘. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
 
 คณะผู้บริหาร 
  ๑. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
  ๒. ลงมติช้ีขาดตามคําร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผูร้้องทราบ 
  ๓. มอบอํานาจแจ้งความดําเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกําหนด 
  ๔. มีคําสั่ง อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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