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                               แผนการจัดเก็บภาษีและพฒันารายได ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 
                                                                  งานพัฒนารายได้กองคลัง 
                      เทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  
1.หลักการและเหตุผล 

          ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพิกุลออก  มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง  
และเป็นธรรมโดยค านึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันมาเป็นแนวทาง 
ใน การจัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการช าระภาษีของประชาชนในต าบลพิกุลออก 

              ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด เทศบาล
ต าบลพิกุลออก  จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการให้บริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดงรายการ ทรัพย์สิน 
เพ่ือเสียภาษีกับประชาชนภายในต าบล ซึ่งจะช่วยให้ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้อง จัดท า
แผนการจัดเก็บรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2563 ข้ึนมา 

2.วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ ื่อให้การจัดเก็บรายได ้ของเทศบาลต าบลพิกุลออก  บรรลุเป ้าหมายอย่างม ีประส ิทธิภาพและเป็นธรรมแก่
ประชาชน 
    2.2 เพ ื่อให้องค์กรมีรายได ้เพ ิ ่มข ึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพ ัฒนาต าบลพิกุลออก ได้มากข ึ้น 

           2.3 เพ ื่อให้ประชาชนเกิดความพ ึงพอใจและให ้ความร่วมม ือในการเส ียภาษีให ้กับเทศบาลต าบลพิกุลออก 
    2.4 เพ ื่อให้การปฏิบ ัต ิการจัดเก็บรายได้สอดคล ้องก ับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเม ืองที่ดี 
3.เป้าหมาย 
    3.1 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลพิกุลออก  เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 ของปีงบประมาณ 2563  
    3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลพิกุลออก 
    3.3 การจัดเก็บรายได ้มีประสิทธ ิภาพมากขึ ้น เกิดความรวดเร็ว ถ ูกต้อง และเป็นธรรม 
4.การด าเนินงาน 
     4.1 ข้ันตอนเตรียมการ 
          - ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดท าค าส่ัง จัดท าประกาศ และออกหนังส ือแจ ้งเวียนให้ผ ู้เสียภาษี
ทราบล ่วงหน้า เพ ื ่อจะได ้มาย ื่นแบบพ ิมพ ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตาม กฎระเบียบ 
      4.2 ข้ันตอนการท า 
            - จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล ่วงหน้า 
           - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
           - แจ้งให้ผู้ที ่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทร ัพย์ส ิน 
           - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
        4.3 หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
               - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
5. ระยะเวลาดาเนินการ 
             ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 



6.ความรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
         งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลพิกุลออก  อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
7.งบประมาณ 
         ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

 8. ผลท ี่คาดวา่จะได้รับ 
    8.1 ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลพิกุลออก  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ของ ปีงบประมาณ  2563 
    8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
     8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกสร้าง (จัดท ารายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2563) หมายถึง ที่ดินหมายความ
ว่าพ้ืนดิน พ้ืนที่ที่เป็น ภูเขา พ้ืนที่ที่เป็นน้ า สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ที่บุคคลอาจเข้า
อยู่อาศัยหรือใช้สอย ได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บ สินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม ซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็น
เจ้าของที่ดิน หรือ สิ่งปล ูกสร ้าง หรือเป็นผ ู้ครอบครองหร ือท าประโยชน ์ในที่ด ินหร ือสิ่งปล ูกสร ้างอ ันเป ็นทร ัพย์ส ินของรัฐซึ่ง เป็นผ ู ้มี หน ้าที ่
เส ียภาษ ีตามพระราชบ ัญญ ัต ิ น้ี และให ้หมายความรวมถ ึงผู ้ม ีหน ้าที ่ที ่ เส ียภาษ ีแทนผู ้เส ียภาษ ีตาม พระราชบัญญัติน ี้ด้วย 
(มาตรา 5) 

      ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        
         ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีใด  เป็นผู้มีหน ้าที่เสียภาษ ีส าหรับปีน้ัน ตามท ี่
ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 9 วรรคหน ึ่ง) 
        กำหนดระยะเวลาแจ ้งการประเม ินและผ ู้เส ียภาษ ีชำระภายในเด  อน เมษายน ให้ผู้บริหารแต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจและประกาศก าหนด
ระยะเวลาส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาชน 
ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือแก้ไข ภายในเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี 

       หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพ ่อช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
     1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                 3. หล ักฐานที่แสดงถึงการเป ็นเจ้าของที่ดินตามที่กฎหมายก าหนดเช ่นโฉนด, น.ส.3.,ส.ค.1 ฯ 
             4. หนังส ือรับรองห้างหุ้นส ่วนบริษัท 
                   5. หนังสือมอบอ านาจกรณีท่ีให้ผู้อ่ืนมาท าการแทน                         
     ขั้นตอนการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

     1. เจ้าพนักงานแจ้งการประเมินภาษีโดยส ่งแบบประเม ินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเด ือน กุมภาพ ันธ ์ 
                           2.การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นตามรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยก าหนดรายการ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร ้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อ ัตราภาษี จ านวนภาษีท ี่ต้องช าระ 
                         3. การประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอ านาจเร ียกผู้เส ียภาษีหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข ้องมาให ้ถ้อยค า หรือส่งเอสาร
หรือหลักฐาน อ่ืนใดมาเพ่ือตรวจภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคล ดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม ่น้อยกว ่า 7 ว ัน 
                     4. การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออ่ืน (เช่นการแจ้งเตือน ให้เจ้าหน้าที่ ส่งให้แก่ผู้รับโดยตรง
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือ ถ่ินที่อยู่ หรือสถานที่ ท าการของบ ุคคลน้ัน ในระหว ่างเวลาพระอาท ิตย ์ข้ึน



พระอาท ิตย ์ตก หร ือในเวลาการของ บ ุคคลนั ้นถ ้าไม่ พบผ ู้รับ ณ ภ ูมิล าเนาหร ือถ่ินที ่อยู ่หร ือสถานท่ีท าการของผู้ร ับ จะส่งให้แก ่บ ุคคลใดซึง่บรรล ุ
นิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่สถานที่ท าการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 
                      5. มีการประเมินผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจทบทวนประเมิน ภาษีให้ถูกต้อง
ตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้ การทบทวนการประเมินใหม่จะกระท า มิได้  เม่ือพ้น 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลา
การช า ระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 
                      6. ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือก าหนดเวลาการคัดค้านการ ประเมินภาษีก าหนดเวลาได้ ให ้
ยื ่นค าร ้องขยายหร ือเล ื่อนก าหนดเวลาก ่อนก าหนดเวลาสิ้นส ุดลง เมื ่อผู ้บร ิหาร ท ้องถ่ินพ ิจารณาเห ็นเป ็นการสมควร จะให ้ขยายหร ือให ้
เลื่อนก าหนดเวลาออกไปอ ีกตามความจ าเป ็นแก ่กรณี ก็ได้ 
                7. ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ณ 
เทศบาล ต าบลพิกุลออก ส าหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในเขตต าบลพิกุลออก 
                8. การช าระภาษีให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือช่ือให้ใบเสร็จรับเงินวันที่ช าระภาษี 
                        9. ผู้ช าระภาษีสามารถช าระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการช าระผ่าน ธนาคารหรือโดยว ิธ ี
อ ื่นใดน้ัน ตามท ี่รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
 
       เงินเพ่ิม 
         ภาษีที่มิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ช าระภาษีค้างช าระ ภายในเดือน 
พฤษภาคม ของทุกปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างช าระ พร้อมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ร้อยละ 40 ของจ านวนภาษีค้างช าระ เว้นแต่ผู้เสีย
ภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสีย เบ้ียปรับ ร้อยละ 10 ของจ านวนภาษีค้างช าระ การช าระภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้อาจขอผ่อนช าระเป็นงวด งวดละ เท่าๆก ันกไ็ด้ จ านวนงวดและจ านวนเงินภาษ ีข้ันต่ าที ่จะมีส ิทธิ์ผ ่อนช าระ รวมทั้ง
หล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการใน การผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณีที่ผู้เสียภาษีที่ขอผ่อนช าระ ไม่ช าระภาษีตาม 
ระยะเวลา ที่ก าหนดในการผ่อนช าระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช าระ และต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ จ านวนภาษีที่
ค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดอืน กรณีที่ต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีใหม่
และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีและให้ผู้เส ียภาษีช าระภาษีท ี่ต้องเสียเพ่ิมเติมภายใน 30 ว ันนับแต่ว ันท่ีได้รับแจ้งประเมิน 
 
บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
             1. เม่ือพ้น 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพ่ือน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระเบ้ียปร ับ เง ินเพ ิ ่ม และค ่าใช ้จ ่ายได ้อ ันเนื ่องมาจาก
การ ย ึด อาย ัด และขายทอดตลาดทร ัพย ์ส ินนั ้นได้ แต ่ห ้ามมิ ให้ยึด หรืออายัดทรัพย์ของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจ าเป็นที่พอจะช าระ
ภาษีค้างช าระ เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม และ ค่าใช้จ่าย 
         2. เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย จากผู้บริหารท้องถ่ินมี
อ านาจเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค าสั่งให้ผู้เสียภาษีน าบัญชี เอกสาร หรือ หลักฐานอื่น อันจ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างช าระมาตรวจสอบ 
              3. ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ของผู้เสียภาษีเข้าไปใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เก่ียวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนถึง พระ อาท ิตย ์ตกหร ือในเวลาท าการของสถานที ่นั ้นเพ ื ่อ
สอบถามบ ุคคลใดๆ การด าเน ินการต ้องให ้เวลาล ่วงหน ้าไม่ น้อยกว่า 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียนค าสั่งและการออกค าสั่งและท า
การต้องเป็นไปตามระเบียบ ท่ีรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 



   การอุทธรณ์ 
             - ถ ้าผู ้เส ียภาษ ีรายใดได ้ร ับแจ ้งการประเม ินแล ้ว เห ็นว ่าการประเม ินนั ้นไม ่ถ ูกต ้องม ีส ิทธ ิค ัดค ้านและ ขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีได้ 
           - ผู้เสียภาษียื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษี 
        - ผู้บริหารท้องถ่ินต ้องพ ิจารณาค าร้องของผู ้เสียภาษ ีให้แล้วเสร ็จภายใน 60 ว ันนับแต่ว ันท่ีได้รับค าร ้องด ังกล ่าว และแจ ้งส ั่งพร ้อม
ด ้วยเหตผุลเป ็นหนังสือไปย ังผู้เสียภาษ ีโดยไม ่ช ักช ้า กรณ ี ที ่ผู ้บร ิหารท ้องถิ ่น พ ิจารณา ค าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้องของผู้ เสียภาษี 
 
   การขอคืนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

      ก าหนดให้ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเกินกว่าจ านวนท่ีต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาด ของตนเองหร ือจากการประเม ินของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น ผู ้นั ้นม ีส ิทธ ิได ้ร ับเง ินค ืน โดยการขอร ั บเงินคืน ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถ่ินตามแบบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ภายใน 3 ปี นับแต่วันท่ีช าระ ในการน้ีให้ย ื่นค าร้องส่งเอกสาร หล ักฐานหร ือค าช้ีแจงใดๆ ประกอบค าร ้อง 
ด้วย 

   ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ก าหนดระยะเวลาในการช าระภาษี เดือน กุมภาพ ันธ ์ – เมษายน ของท ุกป ี) 
         ที่ดิน หมายความว่า พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย  
         สิ่งปลูกสร้าง  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้อยู่อาศัยหรือใช้สอย ได้ 
หรือที ่ใช้เป็นที่เก ็บส ินค้าหรือประกอบการอ ุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถ ึง ห ้องชุด หรือแพท่ีบุคคลอาจใช้
อยู่อาศัยได้หรือท่ีมีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 
         ห้องชุด หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ห้องชุดแล้ว 
  
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
         บุคคลธรรมดาหร ือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปล ูกสร้างหร ือท าเป็นผ ู้ครอบครองหรือประโยชน์ในที ่ดินหร ือส ิ่งปล ูกสร ้าง
อ ันเป็นทร ัพย์ส ินของรัฐ ซึ ่งเป็นผ ู้มีหน ้าท ี่เส ียภาษ ีตามพระราชบ ัญญัต ิน้ี และ ให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าท่ีช าระภาษีแทนผ ู้เสียภาษี
ตามพระราชบัญญัติน ี้ด้วย 

     ก าหนดระยะเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปล ูกสร้าง 
            เม่ือพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้ว ให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ 
ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อ่ืนด้วย ตามที่เห็นสมควร ภายในเดือน ( กรกฎาคม – พฤศจิกายน 
ของทุกปี) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษีป้าย 



ผลการอุทธรณ์ 
ของ ผวจ. 

ต้องช าระเงินตาม 
ใบแจ้งประเมินก่อน 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบประเมินค่าภาษี 
แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

(ภ.ป.3) 

ผู้เสียภาษีรับแจ้งการ 
 ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
)222222((((ภป.
3) ยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ช าระเงินภายใน 30 วัน 
นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 

ช าระเงินเกิน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

จบ ต้องเสียเงินเพ่ิม 

ผลการอุทธรณ์ 
ของ ผวจ. 

ช าระเงินตามใบแจ้ง 
ช าระเงินตามใบแจ้ง 

ยื่นฟ้องคดีภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าชี้ขาด 

จบ 

ไม่พอใจ พอใจ 

ไม่เกิน 30 วัน เกิน 30 วัน 

ไม่พอใจ พอใจ 

 

 
 

 ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบ
การค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง
หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

เดือนที่ 1 ปรับ 2.5% 
เดือนที่ 2 ปรับ 5% 
เดือนที่ 3 ปรับ 7.5% 
เดือนที่ 4 ปรับ 10%   



  
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คือ เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อ่ืนยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้น
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัว          
ผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 
 
อัตราภาษีป้าย 

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 5 บาท 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย  

คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 26 บาท 
3. (ก)   ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ  

 (ข)   ป้ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  
        คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 52 บาท 
ป้ายเมื่อค านวณพื้นที่จ านวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท 

 
เอกสารหลักฐานที่น ามาใช้ในการติดต่อ 
 1.   ส าเนาทะเบียนบ้าน   บัตรประจ าตัวประชาชน 
 2.   ส าเนาหนังสือรับรองส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
 3.   รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี) 
 4.   สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย 
 5.  หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอ านาจ) 
 
ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 

 -   เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
 -   ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม   

หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
การช าระภาษี 

-   ให้เจ้าของป้ายช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 -   ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี 
(คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3  เดือน) 
  งวด 1  มกราคม  –  มีนาคม       =  100 % 
   งวด 2  เมษายน  –   มิถุนายน =   75 %  



  งวด 3  กรกฎาคม –  กันยายน  =   50 % 
  งวด 4  ตุลาคม –   ธันวาคม  =   25 % 
เงินเพิ่ม 

-   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
 -   ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10  ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม 
 -   ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
 
บทก าหนดโทษ 
 1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง 50,000  
บาท 
 2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งความเท็จ  ให้ถ้อยค าเท็จ  หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับตั้งแต่  5,000  บาท ถึง  50,000  บาท  หรือทั้งจ า  ทั้งปรับ 
 3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย  หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้  ณ  ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการ  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  1,000  บาท ถึง 10,000  บาท 
 

ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย 
 

1. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ) 
 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 
  - ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบเอกสารเพ่ือประเมินภาษี 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 
2. ข้ันตอนการเสียภาษีป้าย  ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน) 
      2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 
 
  - 



 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
  - ค านวณค่าภาษี  แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2.3 ระยะเวลาด าเนินการ 
  - โดยประมาณ 1 วันท าการ 
3.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่ 
 3.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน  

- ทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  - แผนที่ตั้งพอสังเขป 
  - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 
  
 
3.2 ข้ันตอนการให้บริการ 
  - ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
  - ค านวณค่าภาษี  แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
  

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
ผู้เสียภาษียื่นแบบ  ภายในวันที่  2  มกราคม – 31  มีนาคม  ของทุกป ี

 
 



 

 

เจ้าหน้าที่รับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1) 

(ภ.ป.1) 

 

แจ้งการประเมินค่าภาษี 
(ภ.ป.3) 

ผู้เสียภาษีรับแจ้ง 
 การประเมิน (ภ.ป.

3) 

ช าระเงินภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ช าระเงินเกิน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

จบ ต้องเสียเงินเพิ่ม 
ร้อยละ 2  ต่อเดือน 

ยื่นอุทธรณ์ต่อ ผวจ. 
ภายใน  30  วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ผลการอุทธรณ์ 
ของ ผวจ. 

ช าระเงิน 

จบ 

ให้ยื่นฟ้องศาล 

ปฏิบัติตามค าสั่งศาล 

จบ 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 



การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
  

ระยะเวลาการยื่นค าร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการ 
1. ยื่นค าร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดกิจการ 
2. ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นค าร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
3. ในกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้ง  ให้มาช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี ภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งในปีถัดมาของทุกปี 
 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาต/ ขอต่อใบอนุญาต 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ (กรณีไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

กับผู้ขอใบอนุญาต) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ 
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน

นิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
5. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่าที่ตั้งสถานประกอบการสามารถใช้

ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
6. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือส าเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร 
7. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ

อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเอง) 
8. ใบอนุญาตจากส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

  (5) ผู้ประกอบการเสยีค่าธรรมเนยีมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีร่าชการส่วนท้องถิ่นก าหนด 
* กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ 

(4)  เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
    ออกใบอนุญาต 
 

(1) ผู้ประกอบการยื่นค าขอพร้อม
หลักฐานตามที่ระบุในคูม่ือประชาชน         
ต่อเจ้าหน้าท่ี  

(2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าขอและความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน 

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตรวจด้านสุขลักษณะ 

(4)  เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
    มีค าสั่งไม่อนุญาต 
(พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์) 

 

แนะน าต่อผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข 
/แจ้งให้เพิ่มเติมทันท ีนับแต่วันที่ได้
รับค าขอ 

 

กรณไีม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน 

กรณีถูกต้องและครบถ้วน กรณีที่สามารถแก้ไข/
เพิ่มเตมิได้ในขณะนั้น  
ให้แจ้งเพ่ือด าเนินการ 

กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้ในขณะน้ัน 
ให้บันทึกความบกพร่องและเอกสาร          
ท่ีต้องยื่นเพิ่มเติม ตามแบบ น.ส 3/1 

(ขยายได้ครั้งละไมเ่กิน 7 วัน) 

ภายใน 30 วัน  

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
ด้านสุขลักษณะ 

ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุง 
ด้านสุขลักษณะ 

ไม่ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

เจ้าหน้าท่ีจะปฏิเสธไมด่ าเนินการตามค าขอ  
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได ้

แก้ไขค าขอ/จดัส่งเอกสาร
ตามที่ระบุในการแจ้ง

ครบถ้วนแล้ว 

กรณีไม่แก้ไขค าขอ/ 
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์   
และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
กองคลัง  บริการประชาชน 

รับช าระภาษี  วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา  08.30 – 16.30 น. 
และบริการช่วงพักเที่ยง  เวลา  12.00 – 13.00 น. 

โทร. 037-349327  ตอ่ กองคลัง 
โทรสาร  037-349328  ต่อ กองคลัง 


