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ค าน า 
 
  ด้วยเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบในการด าเนินการจัดเก็บ
รายได้ในส่วนที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  ซึ่งประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่างๆ   ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องอาศัยการจัดท าแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  โดยให้ครอบคลุมถึงกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  เพ่ือให้
การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และที่ส าคัญ
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องต่างๆ  เป็นต้น  

  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
บึงเจริญ   เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย ทันตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง  เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์    จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2565  ขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พร้อมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
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แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  2565 
ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง   

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และหนังสือที่      
มท 0808.3/ว 4522  ลงวันที่ 11  สิงหาคม  2558   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการจัดเก็บ
รายไดใ้ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  พร้อมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบ เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ   และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   มีนโยบายในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยค านึงถึงสภาวะด้าน
สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี  โดยมิให้เกิดผลกระทบใน
การช าระภาษีของประชาชนในเขตพ้ืนรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเป็นไป
ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการต่าง ๆ  เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์    จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณไปพัฒนาต าบลบึงเจริญ  ได้
มากขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้เพ่ิมข้ึน   
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการช าระภาษีให้กับเทศบาลต าบลบึงเจริญ  
อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เป้าหมาย 
 3.1 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4 จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้และพึงพอใจในการให้บริการช าระภาษีมากยิ่งข้ึน 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกราย 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 

  -ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีจากงบประมาณ 2564 
                    -ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และออกหนังสือแจ้ง
เวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด   
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4.2 ขั้นด าเนินการ 
-จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
-แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

  -จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  -จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
  -ออกพ้ืนที่ส ารวจภาษี 
  -ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่   และรับช าระภาษีทีเ่ทศบาลต าบลบึงเจริญ   
                       อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

4.3 ขั้นหลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ   
 พ.ศ.  2565 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตั้งแตเ่ดือน ตุลาคม  2564 –  กันยายน 2565 

6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 

 ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   

7. งบประมาณ 

 ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์สามารถจัดเก็บได้
ครบถ้วน  

 8.2 ท าให้เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้เพ่ิมขึ้น  สามารถน าไปจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาต าบลบึงเจริญให้เจริญยิ่งขึ้น 

 8.3 ท าให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการช าระภาษมีากยิ่งขึ้น 

 8.4 ท าให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 8.5 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกราย 
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            ลงชื่อ................................... ....................ผู้เขียน/เสนอโครงการ 
                                                             ( นางสาวน้ าฝน  วิลุนพัน ) 
                                                        นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
                                                         

  ลงชื่อ.......................................... ...........ผู้เสนอโครงการ 
                                                            (  นางภิญญาพัชญ์  สงนวน )   
                                                                  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

  
ลงชื่อ สิบเอก...........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                                    (  สุวิทย์  กลมประโคน  )   
                                                                           ปลัดเทศบาล 

 
   ลงชื่อ.............................................. ...........ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                 (  นายตึ้ม  กาวิทาโร  )   
                                                              นายกเทศมนตรีต าบลบึงเจริญ             
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

 
แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
กันยายน   -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2564 
ตุลาคม   -  ประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนและการเสียภาษี 
    -  ส ารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
    -  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    -  แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจ 
    -  ประกาศส ารวจรายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง 
    -  จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พฤศจิกายน - ธันวาคม  -  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 

-  แจ้งประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล 
    -  ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและคัดค้านเพ่ือแก้ไข 
ธันวาคม -  โหลดข้อมูลจากกรมธนารักษ์ท่ีจัดส่งให้ อปท.รอบใหม่ ตามหนังสือสั่งการด่วน     

   ที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลว 3 กย 63    
มกราคม-กุมภาพันธ์  -  จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
    -  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
    -  แจ้งผลการประเมินภาษีเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
มีนาคม-เมษายน  -  รับช าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พฤษภาคม - กันยายน  -  รับช าระภาษี  

- รับช าระภาษีก่อนออกหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ 10% และเงินเพ่ิม    
    ร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

- รับช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ   
    20% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

- รับช าระภาษีเลยระยะภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิด  
    ค่าปรับ  40% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

  พฤษภาคม   -  ประกาศก าหนดให้ช าระภาษี ให้มีการส่งจดหมายติดตามทวงถามการช าระภาษี 
  พฤษภาคม- มิถุนายน  -  ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    -  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด 
    -  ออกตรวจสอบข้อมูล/ออกพบผู้ช าระภาษี 

  -  ออกหนังสือแจ้งเตือน ด าเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดบัญชีทรัพย์สิน   
   ตาม มาตรา 62 เมื่อพ้น 90 วันนับแต่ผู้รับการแจ้งประเมินได้รับเอกสารการ  
   แจ้งเตือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  มิถุนายน    -  รายงานผู้ค้างช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ส านักงานที่ดินทราบ 
  (ก่อน)มกราคม 2565  -  รายงานผลการจัดเก็บภาษีรวมถึงปัญหาในการจัดเก็บให้แก่คณะกรรมการประจ า  

    จังหวัด ตามาตรา 24  
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แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 

 -  ประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนและการเสียภาษี     กันยายน 
 -  ส ารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ      ตุลาคม 
 -  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 -  แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจ 
 -  ประกาศส ารวจรายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง 
 -  จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 -  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)    พฤศจิกายน - ธันวาคม 

   -  แจ้งประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล 
 -  ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและคัดค้านเพ่ือแก้ไข 
 -  โหลดข้อมูลจากกรมธนารักษ์ที่จัดส่งให้ อปท.รอบใหม่ ตามหนังสือสั่งการด่วน     ธันวาคม 

       ที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลว 3 กย 63    
 -  จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565   มกราคม-กุมภาพันธ์ 
 -  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
 -  แจ้งผลการประเมินภาษีเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
 -  รับช าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   มีนาคม-เมษายน 
 -  รับช าระภาษี ค่าปรับ เงินเพ่ิมเกินเวลาที่ก าหนด    พฤษภาคม-กันยายน 

   กรณีปกติ 
       - รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  มีนาคม - เมษายน 
   กรณีพิเศษ 

(1) ช าระเกินเวลาที่ก าหนด 
- รับช าระภาษีก่อนออกหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ 10% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือน
นับเป็น 1 เดือน 
- รับช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ 20% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน
เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

- รับช าระภาษีเลยระยะภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ  40% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1  
  ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
 

       (2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
            1.รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่    มกราคม- มีนาคม 
            2.ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่    มกราคม-มิถุนายน 
            3.ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ    มกราคม-กรกฎาคม 
            4.รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม-กันยายน 
            5.ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 
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ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
    1.ไม่มาติดต่อช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในก าหนดเวลา 

-  ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด 

 -  ออกตรวจสอบข้อมูล/ออกพบผู้ช าระภาษี 
-  ออกหนังสือแจ้งเตือน ด าเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม มาตรา 62 เมื่อพ้น 90 วัน 
   นับแต่ผู้รับการแจ้งประเมินได้รับเอกสารการ แจ้งเตือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2.ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3.ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
5.รับช าระค่าภาษี/ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
6.ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 

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

4.ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
5.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
6.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
          1.ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
          2.ประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
          3.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน 
          4.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
          5.ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
          6.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
คณะผู้บริหารอบต. 
          1. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
          2. ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง  และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
          3. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มาช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างภายในก าหนด 
          4. มีค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
นิติกร 
          1.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินคดีต่อผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
          2.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
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สาระส าคัญและค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
 
 “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย (แม่น้ าและทะเลไม่
ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ 
(๑) ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้ ท า

ประโยชน์ 
(๒) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคล เช่น นส.๓, นส.๓ ก และ นส.๓ ข สปก. ๔, ก.ส.น., ส.ค.๑, นค.๑, นค.๓,ส.ท.ก.๑ ก, ส.ท.ก.๒ ก, นส.
๒ (ใบจอง) และท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือท าประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น 
 

“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือ
ใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้อง
ชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว หรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือ
ที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 

นิยามค าว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของค าว่า 
“โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังนั้น

การพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใดกรณีสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ถือ เป็นสิ่งปลูกสร้างตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี ้  

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี  
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8 ดังนี้ 

1. ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือ  ในกิจการ
สาธารณะทีม่ิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

2. ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการองค์การสหประชาชาติ 
3. ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ 
4. ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
5. ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดท่ีใช้เฉพาะเพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ 
6. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
7. ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศก าหนด 
8. ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 
9. ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
10. ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
11. ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
12. ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 ฐานภาษี  

มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 

ผู้มีหน้าทีต่้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
1.บุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
2. ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
3. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน ได้แก่ 

(1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
(2) ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยสาบสูญ 
(3) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์คนไร้

ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือ มอบ

อ านาจเป็นหลักฐานมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
(5) ผู้ช าระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี 
(6) เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคน

รวมกัน 
การช าระภาษี  

ผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ด.ส.6,7)  ให้ช าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัด
จากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน  โดยสามารถช าระภาษีได้ ณ ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาล
ต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   หรือช าระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่
ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการช าระผ่านทางธนาคารก็ได้ 

 
การขอผ่อนช าระภาษี  

ผู้มีสิทธิขอผ่อนช าระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพ่ิมมีเงื่อนไข  ดังนี้  
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะขอผ่อนช าระค่าภาษีได้  โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนช าระนั้น  จะต้องมี

จ านวนเงินค่าภาษีตั้งแต ่เก้าพันบาทขึ้นไป  
2. ได้ยื่นแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนเมษายนของปีนั้น  
3. ได้แจ้งความจ านงขอผ่อนช าระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วัน

ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  
เงินค่าปรับและเงินเพิ่มกรณีช าระล่าช้า 

เงินค่าภาษปีรับและเงินเพ่ิมกรณีช าระค่าภาษีล่าช้ากว่าก าหนดตามอัตราต่อไปนี้  
1.  กรณีช าระเกินก าหนดแต่ก่อนจดหมายแจ้งเตือนออก คิดเงินค่าปรับร้อยละ 10% และคิดเงิน

เพ่ิมร้อยละ 1% ต่อเดือน เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
2. กรณีได้รับหนังสือแจ้งให้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ 20%  

และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
3. กรณีได้รับหนังสือแจ้งให้ช าระช าระภาษีแต่ล่วงเลยระยะภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้ง 

เตือน คิดค่าปรับ  40% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1   ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 



 

-9- 
การอุทธรณ์ภาษี  

เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
เห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม่ถูกต้อง  ก็มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินใหม่ โดยกรอกในแบบพิมพ์ (ภ.ด.ส.9,10)  และยื่นแบบดังกล่าว  ณ ฝ่ายงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว ผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และไม่มีสิทธิน า
คดีสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม่ 
พิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งค าชี้ขาดไปยังผู้ยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร  หากผู้รับประเมินยังไม่เห็นด้วยหรือไม่
พอใจในค าชี้ขาดดังกล่าว ย่อมมีสิทธิน าคดีสู่ศาลเพ่ือแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง และขอให้ศาลเพิก
ถอนการประเมินนั้นเสีย  แต่ต้องท าภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด  การอุทธรณ์ไม่ถือ
เป็นการทุเลาการบังคับภาษี และระยะเวลาในการช าระภาษียังคงอยู่ 30  วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน  ถ้าเกิน
ก าหนดต้องคิดเงินเพ่ิม  ซึ่งผู้รับประเมินต้องช าระภาษีก่อนฟ้องทุกกรณี  กรณีรัฐวิสาหกิจไม่พอใจค าชี้ขาดเนื่องจาก
จ านวนเงินสูงเกินสมควรให้รัฐวิสาหกิจน าเรื่องเสนอ ครม. มติ ครม.ถือเป็นที่สุด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

ภาษีป้าย 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย 
 

แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
กันยายน   -คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2561 
ตุลาคม-ธันวาคม  -ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
    -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีป้ายให้ประชาชนทราบ 
    -ออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
มกราคม-มีนาคม  -รับแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ลงทะเบียนรับ)/ตรวจสอบความถูกต้อง  
    -ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) /รับช าระภาษี 
มกราคม-พฤษภาคม  -รับช าระค่าภาษี  (ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  

-รับค าร้องอุทธรณ์ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/พิจารณาค าร้อง/แจ้งผลการชี้ขาด 
    -รับช าระภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
    -ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด (2 ครั้ง) 
    -แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด (ส่งให้นิติกร) 
เมษายน-กันยายน  -ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
    -รับช าระภาษี   กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนด (มีเงินเพ่ิม) 
    -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด (3 ครั้ง) 
    -ออกตรวจสอบ ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
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แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 
    1.ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  กันยายน 
    2.ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ    ตุลาคม 
    3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
    4.จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบ (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.การช าระค่าภาษี 
       กรณีปกติ 
       - รับช าระภาษี (ช าระในวันที่ยื่นแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  มกราคม-พฤษภาคม 
       กรณีพิเศษ 

(1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลประเมิน) 
- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม 

       (2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
            1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4)  กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
            2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่    กุมภาพันธ์-มิถุนายน 
            3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)    มีนาคม-กรกฎาคม 
            4. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม-กันยายน 
            5. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)                                                                                                      
ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
    1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในก าหนดเวลา   
        - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ    มีนาคม 
           (เม่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา 
 - ครั้งที่ 1    เมษายน 

   - ครั้งที่ 2    พฤษภาคม 
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)    เมษายน-กรกฎาคม 
   เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
 - รับช าระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25    เมษายน-กันยายน 
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     2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
         - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
 - ครั้งที่ 1    พฤษภาคม 
 - ครั้งที่ 2    มิถุนายน 
 - ครั้งที่ 3    กรกฎาคม 
         - รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม    พฤษภาคม-กันยายน 
         - ด าเนินการบังคบจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด 
            ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี    ตุลาคม  เป็นต้นไป 
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แยกปฏิบัติงานตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2.ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3.รับแบบ  ภ.ป.1  (ลงทะเบียน) 
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น 
5.รับช าระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 

 ผู้อ านวยการกองคลัง 
1.ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ป.1  และความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และเอกสาร
ประกอบ 
3.รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ป.4 
4.ส ารวจผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในก าหนดเวลา 
5.แจ้งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ป.3   
6.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
7.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

       8.ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษ ี
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 

1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.ป.1 
3.ประเมินค่าภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในก าหนด 
5.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
6.ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
7.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1
 ภายในก าหนดเวลา 
8.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

 คณะผู้บริหาร 
1.พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี  
2.ลงมติชี้ขาดตามค าร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ (ภ.ป.5) 
3.มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1  ภายในก าหนดเวลา 
4.มีค าสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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สาระส าคัญและค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย 

 
 ป้าย  หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
 ป้ายทีอ่ยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  
   1. ป้ายชื่อ  เช่น  ร้านเก๋บิวตี้ 
   2. ป้ายยี่ห้อ  เช่น   ป้าย  SONY  TOSHIBA    
   3. ป้ายเครื่องหมายการค้า ป้ายร้านเซเว่น  
   4. ป้ายโฆษณาการค้า เช่น ท าฟัน จัดฟัน  
 ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี  
   (1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ  
   (2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า  
   (3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว  
   (4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  
   (5)ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึง
ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
   (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน  
   (7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการ นั้น ๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ  
   (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการ
สหกรณ ์และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   (9) ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
   (10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
   (11)ป้ายของวัดหรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ  
   (12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
   (13) ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)  
ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย ส าหรับ  
    (ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถ
แทรกเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   
    (ข) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน  
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 (ค) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร 
 สรุปหลักเกณฑ์ป้ายที่ต้องเสียภาษี 
 1.ต้องเป็นป้ายดังต่อไปนี้ 
   1.1 ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย 
    -ใช้ในการประกอบการค้า 
    -ประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ 
   1.2 ป้ายโฆษณา 
    -โฆษณาการค้า 
    -กิจการอื่นเพ่ือหารายได้ 
  2.แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก  หรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
  3.ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษปี้าย 
 1.เจ้าของป้าย  หมายถึง  เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้จัดท าป้ายมาเพ่ือแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนของตนเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้าของตนหรือโฆษณากิจการอ่ืนของ
ตนเพื่อหารายได้ 
 2.กรณีท่ีหาเจ้าของป้ายไม่ได้ 
   ล าดับที่ 1 ผู้ครอบครองป้าย 
   ล าดับที่ 2 หาตัวผู้ครอบครองไม่ได้  กรณีถ้าป้ายติดตั้งบนอาคารให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
กรณีถ้าป้ายติดตั้งบนที่ดินของผู้อื่นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ป้ายติดตั้งอยู่ มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 
 ก าหนดระยะเวลาให้ย่ืนแบบแสดงรายการ  
   ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี  ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี  
ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง  หรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี  และให้คิดภาษี
ป้ายเป็นรายงวด  งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี  ทั้งนี้
เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืน และมีพ้ืนที่เกิน 2 ตาราง
เมตรต้องมชีื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของป้าย เป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ข้อความดังกล่าว
ได้รับยกเว้นภาษีป้าย ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีเจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทน 
หรือผู้แทนในประเทศ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย แทนเจ้าของป้าย ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็น
คนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่
ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย 
เจ้าของป้ายผู้ใด  
   1. ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให้เสียเป็นรายงวด  
   2. ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพ้ืนที่ ข้อความ ภาพและเครื่องหมายอย่างเดียวกับ
ป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว ป้ายช ารุดไม่ต้องช าระเฉพาะปีที่ติดต้ัง   
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   3. เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้าย
แล้วอันเป็น เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิม ป้ายที่เพ่ิมข้อความช าระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนที่เพ่ิมป้ายที่ลดขนาด
ไม่ต้องคืน เงินภาษีในส่วนที่ลด ถ้าเปลี่ยน ขนาดต้องช าระใหม่ ให้เจ้าของป้ายตาม   1.  2.  หรือ 3. ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายป้ายเดิมแล้วแต่กรณี  
        ฐานภาษีและอัตราภาษี  
   ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตก าหนด
ได้ การค านวณพ้ืนที่ป้ายให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย  ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขต
ก าหนดได้ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตส าหรับก าหนดส่วนที่กว้างที่สุดและยาว
ที่สุด แล้วค านวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึ่ง ให้นับเป็น 500 ตาราง
เซนติเมตร ถ้าต่ ากว่าปัดทิ้ง ประกอบกับประเภทของป้าย ค านวณเป็นค่าภาษีป้าย ที่ต้องช าระ โดยก าหนดอัตราภาษี
ป้ายดังนี้  
   (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืนให้คิด
อัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
    (ก)  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่  
    (ข)  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  
   (4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษี
แล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจ านวน
เงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  
   (5) ป้ายทุกประเภท  เมื่อค านวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 
บาทให้เสียภาษีป้ายละ 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% 

 ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ที่ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางบัวทอง   กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1   ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของตน
พร้อมวัน เดือน ปี ส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ป้ายนั้นได้ติดตั้งหรือแสดงไว้   ทั้งนี้จะน าส่งด้วยตนเอง 
มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ส านักงานที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่    
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 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ  
   (กรณีป้ายใหม่)  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมส าเนาหลักฐาน
และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่  
   - ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย  
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน  
   - บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี  
   - กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียน
พาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
   - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  
   - หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า  
   (กรณีป้ายเก่า)  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครั้งสุดท้าย  
   กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกับการ
ยื่นแบบ ภ.ป. 1  
 การช าระภาษีป้าย  
   ผู้รับประเมินได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป.3)    ให้ช าระค่าภาษีป้ายภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)   โดยช าระภาษีได้ ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนต าบล
บางบัวทอง  การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยส่งธนาณัติ   หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายได้  การช าระภาษี
ป้ายโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ได้ท าการส่งดังกล่าวเป็นวันช าระภาษีป้าย  
 การขอผ่อนช าระภาษี  
   ถ้าภาษีป้ายที่ต้องช าระมีจ านวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนช าระ
เป็น 3 งวด  งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบก าหนดเวลา
ช าระภาษี  และให้ช าระงวดที่ 1 ก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้อง
ช าระงวดที่ 1  และงวดที่  3  ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่ 2 
 เงินเพิ่ม  
   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย เสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังนี้  
   (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจ านวน
เงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย  
   (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง  ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน  
   (3) ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็นเงินเพ่ิม  
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 การอุทธรณ์  
   เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง
มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกไม่ยอม
ให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จและแจ้งค าวินิจฉัยพร้อม
ด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อุทธรณ์มี
สิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการยกอุทธรณ์ดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นการทุเลาการเสีย
ภาษีป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นว่าให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาลเสียก่อน  
 การขอคืนเงินค่าภาษี  
   ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้มีการลดจ านวนเงินที่ได้ประเมิน
ไว้ให้แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดย
ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน  1 ปีนับแต่วันที่
ได้ช าระเงินค่าภาษี  
 บทก าหนดโทษ  
   1.ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็น
เท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
   2.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 
บาท  
   3.ผู้ใดไม่ปฏิบัติดังนี้ คือ ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืน  และมีพ้ืนที่เกิน 2 ตาราง
เมตรต้องมีชื่อและที่อยู่เจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ต้องระวางโทษปรับวันละ 
100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระท าความผิด  
   4.ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย คือ ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน30 วันนับแต่วันรับโอน หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้าย (ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษี
ป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 
10,000 บาท  
   5.ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่ให้เข้าไปในสถานที่ประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย หรือบริเวณที่ต่อเนื่องกับสถานที่ดังกล่าว หรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบว่าผู้
มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้ปฏิบัติการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งออก
ค าสั่งเป็นหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบ  
ภายในก าหนดเวลาอันสมควร  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
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เจ้าของป้ายหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

พร้อมหลักฐาน  ภายในเดือนมีนาคม  

พนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบและตรวจสอบแบบ
รายการเกี่ยวกับป้าย  พร้อมประเมินค่าภาษี 

 
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมิน (ภ.ป.3) 

 
 

ผู้รับประเมินช าระค่าภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 

 

 

กรณีผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินสามารถ
อุทธรณ์การประเมินภาษีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งการประเมิน 

 

 

 
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

 

 

ขั้นตอนการยื่นแบบและช าระ 

ภาษปี้าย 
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แผนการจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  2565 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัน เดือน ปี  วิธีการด าเนินการ  เป้าหมาย 
กันยายน 2564    
ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 
 
 
ธันวาคม 2564 
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
มีนาคม-เมษายน 2565 
 
พฤษภาคม – กันยายน 2565 
พฤษภาคม- มิถุนายน 2565 
มิถุนายน 2565 
 
(ก่อน)มกราคม 2565 

-  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2564 
-  ประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนและการเสียภาษี 
-  ส ารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
-  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจ 
-  ประกาศส ารวจรายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 

  -  แจ้งประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล 
  -  ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและคัดค้านเพ่ือแก้ไข 

-  โหลดข้อมูลจากกรมธนารักษ์รอบใหม่ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลว 3 กย 63  
-  จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
-  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
-  แจ้งผลการประเมินภาษีเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
-  รับช าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  รับช าระภาษี  

  - รับช าระภาษีและเริ่มเก็บเงินค่าปรับและเงินเพ่ิมกรณีช าระล่าช้า 
  -  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด 
  -  ออกหนังสือแจ้งเตือน ด าเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดบัญชีทรัพย์สิน ตาม มาตรา 62  
  -  รายงานผู้ค้างช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้ส านักงานที่ดินทราบ 
  -  รายงานผลการจัดเก็บภาษีรวมถึงปัญหาในการจัดเก็บให้แก่คณะกรรมการประจ า จังหวัด ตามาตรา 24  

รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 4 
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แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี  2565 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
วัน เดือน ปี วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 

ตุลาคม–พฤศจิกายน 2561 
 
 
ธันวาคม 2561 
มกราคม–เมษายน  2562 
 
พฤษภาคม 2562 
 
มิถุนายน  2562 
กรกฎาคม  2562 
สิงหาคม  2562 
กันยายน  2562 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ภ.ป.3 
- รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันทีหรือช าระในก าหนดเวลา) 
- ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 1 (รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด) 
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 2 (รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด) 
- มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 3 (รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด) 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี เพ่ือติดตามเร่งรัดช าระภาษี 
-รายผลงานผู้ค้างช าระภาษี 

 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ  
4 
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ช่องทางในการให้บริการรับยื่นแบบและรับช าระภาษีและรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

1. ส านักงานเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     เลขที่ 106 หมู่ที่ 9  ต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  31180 
     โทร. 0-4411-0008  เจ้าหน้าที่ 097 - 0906695 
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 

โทร. 0-4411-0008  เจ้าหน้าที่ 097 - 0906695 
 

    
       
                         
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


