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ค าน า 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่จะด าเนินการจัดเก็บรายได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ทุกประเภทด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามก าหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่วางไว้ 

 

 

 
 

งานจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
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แผนการจัดเก็บภาษีรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง

และเป็นธรรม โดยค านึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ  เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทาง
ในการจัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการช าระภาษีของประชาชนในต าบลโพธิ์ตรุ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดงรายการ
ทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษีกับประชาชนภายในต าบล ซึ่งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้อง จัดท า
แผนการจัดเก็บภาษีรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้นมา 
2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นธรรมแก่ประชาชน 

2.2. เพ่ือให้องค์กรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพัฒนาต าบลโพธิ์ตรุ 
ได้มากขึ้น 

2.3. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 

2.4. เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

3. เป้าหมาย 
3.1. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ของปีงบประมาณ 2564 
3.2. ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
3.3. การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดความรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม 

4. วิธีการดำเนินการ 
4.1. ขั้นเตรียมการ 

ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และออก
หนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
กฎระเบียบ 

4.2. ขั้นดำเนินการ 
- จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
- ออกให้บริการรับการยื่นแบบ และช าระภาษีนอกสถานที ่

4.3. หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ฯ 



ห น้ า  | 5 

 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
7. งบประมาณ 

ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1. ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ของ 
ปีงบประมาณ 2564 

8.2. ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
8.3. การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

หมายถึง ที่ดิน หมายความว่า พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา พ้ืนที่ที่เป็นน้ า    
สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย
ได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม  และให้หมายความรวมถึงห้อง
ชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้ หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย  

ห้องชุด หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ 
ห้องชุดแล้ว 

ซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท า
ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย (มาตรา 5) 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท า

ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย (มาตรา 5) 

ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่  1 มกราคมของปีใดเป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง) 

ก าหนดระยะเวลาแจ้งการประเมินและผู้เสียภาษีช าระภายในเดือน เมษายน 
ให้ผู้บริหารแต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจและประกาศก าหนดระยะเวลาส ารวจที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาชน 
ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือแก้ไข ภายในเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดินตามที่กฎหมายก าหนดเช่นโฉนด, น.ส.3.,ส.ค.1 ฯ 
4. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
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5. หนังสือมอบอ านาจกรณีที่ให้ผู้อ่ืนมาท าการแทน 
ขั้นตอนการช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

1. เจ้าพนักงานแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์  

2. การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยก าหนดรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี จ านวนภาษีท่ีต้องช าระ  

3. การประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใดมาเพ่ือตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะต้องมี
หนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  

4. การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออ่ืน เช่นการแจ้งเตือน  
ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้รับโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่หรือ
สถานที่ท าการของบุคคลนั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น 
ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานท าการของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 
และอยู่ ณ ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่สถานที่ท าการท่ีปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้  

5. มีการประเมินผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวน  
ประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษี การทบทวนการประเมินภาษีใหม่จะกระท ามิได้
เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  

6. ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือก าหนดเวลาการคัดค้านการ 
ประเมินภาษี ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวเหตุจ าเป็น 
จนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้ ให้ยื่นค าร้องขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาก่อนก าหนดเวลาสิ้นสุดลง 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร จะให้ขยายหรือให้เลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความ
จ าเป็นแก่กรณีก็ได ้ 

7. ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต อบต. 

8. การช าระภาษีให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อให้ในใบเสร็จรับเงินวันที่ 
ช าระภาษี  

9. ผู้ช าระภาษีสามารถช าระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการ 
ช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีอ่ืนใดนั้น ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

เงินเพิ่ม 
ภาษีท่ีมิไดช้ าระภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ช าระภาษีค้างช าระ 

ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างช าระ พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมร้อยละ 40 ของ
จ านวนภาษีค้างช าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 
ของจ านวนภาษีค้างช าระ การช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้อาจขอผ่อนช าระเป็นงวดๆ ละ เท่าๆ กันก็ได้
จ านวนงวดและจ านวนเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธิ์ผ่อนช าระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนช าระให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณีที่ผู้เสียภาษีที่ขอผ่อนช าระไม่ช าระภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
การผ่อนช าระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช าระ และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจ านวนภาษี
ที่ค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน กรณีที่ต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แจ้งการประเมินภาษีใหม่ และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีที่ต้องเสีย
เพ่ิมเติมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 

บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ

ออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพ่ือน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระ 
เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายได้อันเนื่องมาจากการ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้าม   
มิให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจ าเป็นที่พอจะช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ เงินเพ่ิมและ
ค่าใช้จ่าย 

2.เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค า สั่งให้ผู้เสียภาษีน าบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นอันจ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างช าระมาตรวจสอบ 
3. ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษี
เข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ
ในเวลาท าการของสถานที่นั้นเพ่ือสอบถามบุคคลใดๆ การด าเนินการต้องให้เวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียนค าสั่งและการออกค าสั่ง และท าการต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

การอุทธรณ์ 
ถ้าผู้เสียภาษีรายใดได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิคัดค้านและ 

ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีได้ 
ผู้เสียภาษียื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษี 
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับ 

ค าร้องดังกล่าว และแจ้งสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น 
พิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้อง
ของผู้เสียภาษ ี 

การขอคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาด 

ของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยการขอรับเงินคืน 
ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ภายใน 3 ป ี
นับแต่วันที่ช าระ ในการนี้ให้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือค าชี้แจงใดๆ ประกอบค าร้องด้วย  

ก าหนดระยะเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เมื่อพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นแล้ว ให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ 
อ่ืนด้วยตามที่เห็นสมควร ภายในเดือน ( กรกฎาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี) 
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ภาษีป้าย (ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกป)ี 

หมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ 
อ่ืนเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ 
ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  
1. เจ้าของป้าย 
2. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ 

ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายตั้งอยู่นั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย 

ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย 
1. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 
ของทุกปี 

2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
ป้ายใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

3. ในกรณีท่ีมีการโอนย้าย (เปลี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ 
3. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีที่ได้ช าระภาษีป้ายมาแล้ว) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
7. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐาน 
2. ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้น 

ต้องเสียเงินเพ่ิม 
อัตราภาษีป้าย  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไข 

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก       
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย
พ.ศ. 2510 
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ข้อ 2 ให้ก าหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้ 
 

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 
(ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอ่ืนได้ ให้คิดอัตรา 10 บาท ต่อห้าร้อย  

ตารางเซนติเมตร 
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น 
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย  

หรือภาพอ่ืนได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร  

3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย 
บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย  
หรือภาพอ่ืนได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร  
ข้อ 3 อัตราภาษีป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับส าหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1  
มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 4 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

เงินเพิ่ม 
หน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพ่ิม ร้อยละสิบของค่าภาษีป้าย  

เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการ  
ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลด 
น้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ 
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

3. ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 

บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า 

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
1 ป ีหรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท       
ถึง 50,000 บาท 

3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที ่
ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน  



ห น้ า  | 10 

 

เจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลา   
อันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาทหรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ 

การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้ง 
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับ 
แจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์  

การขอคืนเงินภาษีป้าย 
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ์ขอรับ 

เงินคืนได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการ   

            

  ๑.1 ส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. ตุลาคม– พฤศจิกายน 
  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562   

  ๑.๒ จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พฤศจิกายน 
  1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)  พฤศจิกายน 
  และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

  (รายคน)   

  1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือขอแก้ไข ธันวาคม 
  1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินที่ดิน อปท. มกราคม 
  อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ   

  ๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี  ธันวาคม– กุมภาพันธ์ 
  1.7 จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม – มีนาคม 
  1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กุมภาพันธ์ -มีนาคม 
  1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. 7) (ลงทะเบียน)  กุมภาพันธ์ -เมษายน 
  1.10 รบัค าร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ  กุมภาพันธ์–เมษายน 

ขั้นตอนที่ ๒  ด าเนินการจัดเก็บ   
            

  1. รับช าระภาษี  เมษายน -มิถุนายน 

  2. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาที่ก าหนด พฤษภาคม – กันยายน 
  กรณีปกติ   
          

  - รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายใน เมษายน– มิถุนายน 
  ก าหนดเวลา) (ภายในเดือนมิถุนายน)   

  กรณีพิเศษ   
       

  (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิาหนด 15  วัน  นับแต่วันที่ได  
         

  หนังสือเตือน)   

   - รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อ พฤษภาคม – กันยายน 
  เดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน   

      

  (2) ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด (ไม่เกินก าหนด 15 วัน   
        

  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน)   

   - รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อ พฤษภาคม – กันยายน 
  เดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน   
  (3) ช าระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน   
      

   - รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อ พฤษภาคม – กันยายน 
  เดือนของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน   
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ขั้นตอน  ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
  (4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
    ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ กุมภาพันธ์-มิถุนายน 
  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)  
    ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์-มิถุนายน 
    ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม- กรกฎาคม 
    ๔. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม มีนาคม– กันยายน 

ขั้นตอนที่ 3  ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
  ๑. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  
    - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนด พฤษภาคม 
  ภาษี ให้มหีนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  
    - ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม - มิถุนายน 
    - รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษชี าระเกิน  
  (มีเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม)  
    - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษี  
  ก าหนดเวลา  
    - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี  
    - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด กันยายน 
  ขายทอดตลาดทรัพย์สิน(นิติกร)ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้า  
  สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน  
  2. รายงานผู้ค้างช าระภาษี ให้ส านักงานที่ดินทราบ มิถุนายน 
  3. รายงานค านวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ มกราคม 
  คณะกรรมการภาษีฯ ประจ าจังหวัดทราบ  
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แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ขั้นตอน      ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบติั 
ขั้นตอนที ่ ๑  การเตรียมการ  

  ๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี กันยายน 
  ปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)  
  ๑.๒ ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ตุลาคม 
  ๑.๓ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม– กุมภาพันธ์ 
  ๑.๔ จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดง ธันวาคม 
  รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษ ี  
  ทราบล่วงหน้า  

ขั้นตอนที ่ ๒  ดำเนินการจัดเก็บ  
  ๒.๑ กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม  
  - รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ มกราคม – มีนาคม 
  ถูกต้อง  
  - ประเมินค่าภาษีและก าหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการ มกราคม – เมษายน 
  ประเมินภาษี (ภ.ป.๓)  
  ๒.๒ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม  
  - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง เมษายน – ธันวาคม 
  - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) เมษายน – ธันวาคม 
  ๒.๓ การช าระค่าภาษี มีนาคม– กันยายน 
  กรณีปกติ  
  - รับช าระภาษี (ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายใน มกราคม – พฤษภาคม 
  ก าหนดเวลา)  
  กรณีพิเศษ  
  (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด ๑๕ วัน) นับแต่วันที่ได้รับ  
  แจ้งผลการประเมิน  
   - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม เมษายน – กันยายน 
  (๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
  ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (ภ.ป.4) กุมภาพันธ์–พฤษภาคม 
  ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์–มิถุนายน 
  ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5) มีนาคม– กรกฎาคม 
             ๔. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม มีนาคม– กันยายน 
             ๕. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)  
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หมายเหตุ กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การช าระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติ
ระหว่าง เดือนเมษายน-ธันวาคม 

ขั้นตอนที๓            ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
  ๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.)๑) ภายในก าหนดเวลา  

  
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เพ่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่
ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) มีนาคม 

  ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ)  
  - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา หรือผู้ที่ยัง  
  ไม่ช าระภาษี  
  - ครั้งที ่๑ พฤษภาคม 
  - ครั้งที ่๒ มิถุนายน 
  - ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 
  - รับช าระภาษ ีและเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๕ เมษายน – กันยายน 
  - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) ส่งเรื่อง         กันยายน 
  ให้นิติกร เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด  
  ๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  
  - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  
  - ครั้งที ่๑ พฤษภาคม 
  - ครั้งที ่๒ มิถุนายน 
  - ครั้งที ่๓ กรกฎาคม 
  - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม พฤษภาคม – กันยายน 

 


