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คำนำ 
 

 ด้วย เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดิน   
และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ทั้งนี้เพื่อการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุม  
ถึงข้ันตอน กิจกรรมที่จะดำเนินการในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวฯ ต่อไป 
 ดังน ั ้น เพื ่อให ้การจ ัดเก ็บภาษีท ุกประเภทดำเน ินการเป ็นไปด้วยความเร ียบร ้อย ถ ูกต ้อง                  
ทันตามกำหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลบัลลังก์  จึงได้กำหนดแนวทาง               
การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน       
ให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด 
 
 
 

   จัดทำแผนโดย 
                  กองคลัง   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. 2564 
กองคลัง  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

เทศบาลตำบลบัลลังก ์อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
************************************* 

1. หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตำบลบัลลังก์เป็นไปอย่างเหมาะสม 
ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ 
และการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที ่ด ีต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสามารถให้บริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้การ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลบัลลังก์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามเป้าหมาย    
ที่วางไว้ 
  การจ ัดทำแผนการจ ัดเก ็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  
ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ตลอดจน
โครงการในด้านการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื ่อให้ทราบงานโครงการ/กิจการ             
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลกบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถนำไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื ่อแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมด               
ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
 2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี  ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งขึ้น 
 3.  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษโีดยกำหนด
เป้าหมายในการจัดเก็บเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 4.  เพ่ือเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 5.  เพ่ือประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชำระภาษี 
 6.  เพื ่อสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความ            
พึงพอใจสูงสุดในการเสียภาษี 
 
 
 

 

/3. วิธีการดำเนินงาน... 

 



3. วิธีการดำเนินงาน 

 1.  จัดประชุมพนักงาน ข้าราชการ เพื ่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประจำปี -
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.  จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ
ภาษีป้าย  
 3.  จัดทำโครงการ ประกาศ  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที ่จะจัดขึ ้นในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
 4.  ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และโครงการ 
 5.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ 

4. ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

5. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมีการ
ดำเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ
จัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 1.  ทำให้เทศบาลตำบลบัลลังก์ มีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงานนี้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
 2.  เทศบาลตำบลบัลลังก์ม ีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานได้ 
 3.  ทำให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลบัลลังก์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7. ผู้รับผิดชอบแผน 

กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

8. งบประมาณ 

 จ่ายจากเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบัลลังก์ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1 จำนวนเงินของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย จากการจัดเก็บได้เอง ของเทศบาล
ตำบลบัลลังกเ์พ่ิมข้ึน ในร้อยละ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 9.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และภาษีป้าย ให้แก่ท้องถิ่น 
 9.3 แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 
 



                      แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

เทศบาลตำบลบัลลังก ์อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
************************************* 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 
1. สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 
3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย  
5. รับยื่นแบบภาษีต่าง ๆ 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 
7. รับชำระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจำวัน 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่นแบบฯ 
2. แจ้งผลการประเมิน 
3. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชำระภาษี 
4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
5. แจ้งประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
3. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชำระตามกำหนด 
6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานของการจัดเก็บรายได้ 
7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพ่ือดำเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
8. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

คณะผู้บริหาร 
1. พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2. ลงมติชี้ขาดตามคำร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
 
 
 

 
 

/3. มอบอำนาจ... 
 
 
 



3. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
4. มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 

 

(ลงชื่อ)…………………….…………………ผู้จัดทำ/เสนอแผน 

       (นางสาวใบหยก  บังสันเทียะ) 
         นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 

 

 

                                 (ลงชื่อ)……………………………...……….ผู้ตรวจทานแผนฯ/เสนอแผน 

                                             (นางสาวเนตรชนก  จากโคกสูง)   
                                                  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 

 

                       (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ตรวจทานแผนฯ 

                                             (นางอริยา  ประสมทรัพย์) 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

 

 

      (ลงชื่อ)…………………………….…………ผู้เห็นชอบแผนฯ 

        (นางณัฐญาวีย์   งีสันเทียะ) 
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
 

 

       ร้อยตร.ี…………………………………….ผู้อนุมัติแผนฯ 

        (ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา) 
   นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

      1.  ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  คือ  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
          1.1  ที่ดิน  หมายความว่า  พื้นดิน และให้หมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย (แม่น้ำและ
ทะเลไม่ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) 
                 ที่ดินที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่ 

(1) ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจองทีต่รา 
ว่าได้ทำประโยชน์ นส.3, นส.3 ก และ นส.3 ข 

(2) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น สปก. 5, ก.ส.น., ส.ค.1, นค.1, นค.3, ส.ท.ก.1 ก, ส.ท.ก.2 ก, นส.2        
(ใบจอง) และท่ีดินกันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทำประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น 
          1.2  สิ่งปลูกสร้าง  หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่
อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที ่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้
หมายความรวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว หรือแพที่
บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือทีม่ีไว้เพ่ือหาประโยชน์ด้วย 
                  นิยามคำว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของคำว่า 
“โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475”  ดังนั้น
การพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด  
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้อง
เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษ ี เช่น 
 - บ้านเดี่ยว 
 - บ้านเดี่ยว (บ้านเรือนแพ) 
 - บ้านเดี่ยว (บ้านประกอบสำเร็จ) 
 - บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) 
 - ห้องแถว 
 - ตึกแถว 

ประเภทสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  เช่น 
 - คลังสินค้า   - ภัตตาคาร 
 - สถานศึกษา   - ห้างสรรพสินค้า 
 - โรงแรม   - อาคารพาณิชยกรรม 
 - โรงมหรสพ   - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
 - สถานพยาบาล  - โรงงาน 
 
 
 
 

/สำนักงาน... 
 
 



 - สำนักงาน   - ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน 
 - ไซโลเก็บอาหาร  - โรงสีข้าว 
 - คอนโดมิเนียม  - กระท่อม 
 - ตู้คอนเทนเนอร์ (ใช้เป็นสำนักงาน/อยู่อาศัย) 
 - สระว่ายน้ำ   - บ้านผีสิงในสวนสนุก 
 - บ้านบนต้นไม้  - เตนท์โครงหลังคาเหล็กถาวร 

ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  เช่น 
 - ตู้ฝาก ถอนเงินสด  - กังหันลม 
 - ลานไกไฟฟ้า   - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
 - เครื่องเล่นในสวนสนุก - เสาสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 - ถนน   - บ่อท่ีใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 
 - รั้ว    - ลาน 
 - ทางเดินรถไฟ  - เสาไฟฟ้า 
 - รางรถไฟ   - แผงโซล่าเซลล์ 

     2.  ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี 
          พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้กำหนดรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8 ดังนี้ 
          2.1  ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือใน
กิจการสาธารณะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบริจาคแต่ยังมิได้ใช้ประโยชน์
ในกิจการของมหาวิทยาลัย หรือที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ในกิจการ
ของหน่วยงาน  เป็นต้น 
          2.2  ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ
หรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
อ่ืนใด เช่น ที่ดินและอาคารที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตต่าง ๆ เป็นต้น 
          2.3  ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อย
ปฏิบัติต่อกัน เช่น ที่ดินและอาคารที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตต่าง ๆ เป็นต้น 
          2.4  ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย เช่น ที่ดินและอาคารของสถานเสาวภา เป็นต้น 
          2.5  ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการ
สาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช  หรือบาทหลวง ไม่ว่าศาสนาใด หรือทรัพย์สนิที่
เป็นศาลเจ้าที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดซึ่งใช้ประกอบศาสนกิจ เป็นต้น 
          2.6  ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่น ที่
ฝังศพที่ไม่คิดค่าบริการ เป็นต้น 

 
 
 
 

/2.7  ทรัพย์สินที่... 
 
 



          2.7  ทรัพย์ส ินที ่ เป ็นของมูลนิธ ิหร ือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที ่ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกำหนด เฉพาะที่มิได้ใช้ประโยชน์ จึงจะได้รับยกเว้นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมูลนิธิ หรือสมาคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดให้ทรัพย์สิน ของมูลนิธิ
หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ออก
ตามความในมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
          2.8  ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด เช่น ทรัพย์สินที่ประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดทำ
ข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ ายและยินยอมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี รวมทั้งต้องปิดประกาศความยินยอมให้ใช้
ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และในที่ซึ่งทรัพย์สินนี้ตั้งอยู่ 
          2.9  ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด เช่น สระว่ายน้ำ ห้องฟิตเนส และสวนสาธารณะในพ้ืนที่สวนกลางของอาคารชุด เป็นต้น 
          2.10 ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เช่น ถนน สวน หรือสนามเด็ก
เล่น เป็นต้น 
          2.11 ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เช่น ถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
          2.12 ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เช่น ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หา
ผลประโยชน์ ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์       ทรัพย์สินที่
เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ......) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้ยกเว้น 

     3.  ฐานภาษี  คือ  มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคำนวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างเป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิ     
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดกำหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 

     4.  ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด คือ ราคาประเมินทุนทรัพย์
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่
คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
และเป็นบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่
กรณีตามมาตรา 36 (มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 
2562 กำหนดให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใดที่อ้างถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการ 
ประจำจังหวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  
คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึง ราคาประเมินทรัพย์สิน 

 
 
 

 
/ คณะกรรมการ...  



คณะกรรมการ และคณะกรรมการประจำจังหวัดตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์
แห่งรัฐ พ.ศ. 2562) 

     5.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ 
          5.1  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ทรัพย์สินของ พรรค
การเมือง ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2560 
ทรัพย์สินของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น 
          5.2  ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ
เข้าไปทำประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์นำทรัพย์สินไปให้เช่า ผู้เช่า
ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี
          5.3  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน ได้แก่ 
                 (1)  ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
                 (2)  ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยสาบสูญ 
                 (3)  ผู ้แทนโดยชอบธรรม ผู ้อนุบาลหรือผู ้พิทักษ์ ในกรณีที ่ผู ้เสียภาษีเป็นผู ้เยาว์  คนไร้-
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
                 (4)  ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
เป็นหลักฐานมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
                 (5)  ผู้ชำระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชำระบัญชี 
                 (6)  เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 
          5.4  กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของสำนักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพ่ือปลูกสร้างบ้านอยู ่อาศัยบนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดิน และเอกชนเป็นผู้เสียภาษีเฉพาะใน
ส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษปี้าย 

ป้ายท่ีต้องเสียภาษี    
ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ 

ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่
เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย 

ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่    
1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 
2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า 
3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคาร   

ซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง    
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) กำหนดว่าด้วยเป็นป้ายที่มีพื ้นที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่        
21 พฤษภาคม 2542  แต่ไม่รวมถึงป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์     

6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว้าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ 

8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือ- 
การเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9. ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ทีแ่สดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

10.  ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ้งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
11.  ป้ายของวัดหรือผู้ดำเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
12.  ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
13.  ป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  

กำหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ 
1) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ 
2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน 
3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อย 

ตารางเซนติเมตร 

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย    
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่ 
 

 
 

/1.เจ้าของป้าย... 
 



1. เจ้าของป้าย 
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ 

ป้ายนั้น ได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ได้ถือ
ว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีป้ายตามลำดับ 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย    
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ภายในเดือน 

มีนาคมของทุกปี 
2. ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  

หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

การคำนวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการคำนวณภาษีป้าย    
1. การคำนวณพ้ืนที่ป้าย 

1.1  ป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้ 
 
 

1.2  ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้ 
ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือกำหนด ส่วนกว้างที่สุด 

ยาวที่สุด แล้วคำนวณตาม 5.1.1 
1.3  คำนวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร 

2. อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้ 
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 

ลักษณะ บาท 
1) อักษรไทยล้วน 
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 
3) ป้ายดังต่อไปนี้ 
    ก. ไม่มีอักษรไทย 
    ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้  หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้าย
ได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) 
หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น 
5) ป้ายใดเสียต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 

3 
20 
40 
 

 
3. การคำนวณภาษีป้าย ให้คำนวณโดยนำพ้ืนทีป่้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษ ี

มีพ้ืนที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้ 
   10,000 หาร  500 คูณ  20 เท่ากับ 400  บาท (10,000/500 x 20 = 400) 

 
 

/หลักฐานที่ใช้... 
 

ส่วนกวา้งท่ีสุด x ส่วนยาวท่ีสุดของขอบเขตป้าย 



หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี    
เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนำผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำหลักฐานประกอบการยื่นแบบ 

แสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าท่ีจำเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น 
1. กรณีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่ 

1) บัตรประจำตัวประชาชน 
2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 
5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย 

2. กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว  
ควรนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย 

ขั้นตอนการชำระภาษี    
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1) กรณีท่ีผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชำระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย  
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็น
จำนวนเท่าใด 

2) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชำระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน 
เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจำนวนเงินภาษีท่ีจะต้องชำระแก่ผู้เสียภาษี  

3. ผู้เสียภาษีต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 

4. การชำระภาษีป้าย 
- เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชำระภาษีป้ายเป็นรายปี  ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก 
1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
2) สถานที่ชำระภาษี 
 - สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ 
 - หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 
3) การชำระภาษีวิธีอ่ืน 
 - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น 
 - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 - ส่งไปยังสถานที่ตาม 2) 
4) การผ่อนชำระหนี้ 
 1. ภาษีป้าย 3,000 บาทข้ึนไป 
 2. ผ่อนชำระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน 
     3. แจ้งความจำนงเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดเวลาชำระหนี้ 
  - ป้ายติดตั้งปีแรก 

 
/- คิดภาษี... 

 
 



- คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
  - งวดละ 3 เดือน 
  - เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี 
   งวด 1  มกราคม – มีนาคม  = 100 % 
   งวด 2  เมษายน – มิถุนายน  = 75  % 
   งวด 3  กรกฎาคม – กันยายน  = 50  % 
   งวด 4  ตุลาคม – ธันวาคม  = 25  % 

เงินเพิ่ม    
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาทีก่ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของคา่ภาษีป้าย 
เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการ
ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีป้าย 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเพ่ิมร้อยละ  2  ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย     
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพ่ิมตามข้อ 1 และ 2 มาคำนวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 

บทกำหนดโทษ    
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยาน 

หลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  1 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000บาท  
3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในถานที่ประกอบ 

กิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอันสมควร ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

การอุทธรณ์การประเมิน    
 เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมิน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมินผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งคำ 
วินิจฉัยอุทธรณ์ 

การขอคืนเงินภาษีป้าย 
 ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย  ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดย
ยื่นคำร้อง ขอคืนภายใน  1  ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
 
 
 
 

 



     ภาษปี้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เจ้าของป้ายหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

พร้อมหลักฐาน  ภายในเดือนมีนาคม  

พนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบและตรวจสอบแบบ
รายการเกี่ยวกับป้าย  พร้อมประเมินค่าภาษี 

 
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมิน (ภ.ป.3) 

 
 

ผู้รับประเมินชำระค่าภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 

 
 

กรณีผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินสามารถ
อุทธรณ์การประเมินภาษีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งการประเมิน 
 
 

 
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

 
 

ขั้นตอนการยื่นแบบและชำระ 

ภาษปี้าย 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ ๑ การดำเนินการ  

 ๑.1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจและประกาศกำหนด
ระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
 

 ๑.๒ จัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
 1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        

(ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล) 

ภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 

 1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้าง    
เพ่ือขอแก้ไข 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

 1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท./      
ดาวน์โหลดข้อมูลราคาประเมินรอบใหม่ 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (ตามหนังสือสัง่การ 
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลงวนัที่   
3 ก.ย. 2563) 

 ๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี        ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ ์2564 

 1.7 จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม 2564 
 1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน              

และสิ่งปลูกสร้าง   
ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 1.9 แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่        
ผู้เสียภาษ ี

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 1.10 การชำระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2564 
ขั้นตอนที่ ๒   ดำเนินการจัดเก็บ  

 1.  รับชำระภาษี มีนาคม – เมษายน 
 2. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาที่กำหนด พฤษภาคม - กันยายน 
 กรณีปกติ  
      - รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายใน

กำหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 
มีนาคม - เมษายน 

 กรณีพิเศษ  
 (๑) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 
 

     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพ่ิม      
ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือน
นับเป็น 1 เดือน    

พฤษภาคม - กันยายน 

(2) ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 15 วัน           
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 

 

     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิม      
ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือน
นับเป็น 1 เดือน    

พฤษภาคม - กันยายน 

 

 



ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

 

3) ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน  
     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพ่ิม 
ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือน

นับเป็น 1 เดือน    
พฤษภาคม - กันยายน 

(4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
     ๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่     
(ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 

กุมภาพันธ์  - เมษายน 

      ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
      ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม - กรกฎาคม 
      ๔. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม   มีนาคม – กันยายน 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
 ๑. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  
      - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ชำระ

ภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี 
พฤษภาคม 

      - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม - มิถุนายน 
      - รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา 

(มีเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม) 
 

      - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลา   

 

      - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี  
      - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึด อายัดและ

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้น   
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน 

 2. รายงานผู้ค้างชำระภาษี ให้สำนักงานท่ีดินทราบ  มิถุนายน 
 3. รายงานคำนวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้

คณะกรรมการภาษีฯ ประจำจังหวัดทราบ 
มกราคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย  ประจำปี พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  

 ๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี             
ในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 

กันยายน 

 ๑.๒ สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  ตุลาคม 
 ๑.๓ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี             ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
 ๑.๔ จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดง

รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษี
ทราบล่วงหน้า (ภาษีป้าย) 

ธันวาคม 

ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการจัดเก็บ  
 ๒.๑ กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม  
      - รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ

ถูกต้อง        
มกราคม - มีนาคม 

      - ประเมินค่าภาษีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการ
ประเมินภาษี (ภ.ป.๓)        

มกราคม - เมษายน 

 ๒.๒ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม  
      - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง        เมษายน - ธันวาคม 
      - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) เมษายน - ธันวาคม 
 ๒.๓ การชำระค่าภาษี มีนาคม – กันยายน 
 กรณีปกติ  
      - รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายใน

กำหนดเวลา) 
มกราคม - พฤษภาคม 

 กรณีพิเศษ  
      (๑) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๕ วัน) นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งผลการประเมิน 
 

             - รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม          เมษายน - กันยายน 
      (๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
            ๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
            ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                   กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
            ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕) มีนาคม - กรกฎาคม 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
            ๔. รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม มีนาคม - กันยายน 
            ๕. ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)  
หมายเหตุ  กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่าง
เดือนเมษายน - ธันวาคม 
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

 ๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา  
      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เพ่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่

ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ) 
มีนาคม 

      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา หรือผู้ที่ยัง
ไม่ชำระภาษี 

 

           - ครั้งที่ ๑  พฤษภาคม 
           - ครั้งที่ ๒           มิถุนายน 
           - ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 
      - รับชำระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๕          เมษายน - กันยายน 
      - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ)  ส่งเรื่อง

ให้นิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด 
กันยายน 

 ๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  
      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี  
           - ครั้งที่ ๑      พฤษภาคม 
           - ครั้งที่ ๒      มิถุนายน 
           - ครั้งที่ ๓       กรกฎาคม 
      - รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม - กันยายน 
      - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี 
ตุลาคมเป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่องทางในการให้บริการรับยื่นแบบและรับชำระภาษีและรายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
     1. สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

เลขที่ 999 หมู่ 4 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
โทร. 0-4408-1046 โทรสาร. 04408-1046 ต่อ 7 

 
 
 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามมได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

0-4408-1046 ต่อ 5  WWW.bulung.go.th 
 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bulung.go.th/


                                บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลัง เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
ที ่ นม.๕๕๕๐๒/     วันที่          ตุลาคม  ๒๕๖3 
เรื่อง  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ 

เร่ืองเดิม 

    ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ประมาณการรายรับหมวด ภาษีอากร  
ได้แก่ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  และภาษีป้าย  ตั้งรับไว้ รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 90,500.- บาท  (เก้าหมื่นห้าร้อย-
บาทถ้วน) นั้น 

 ข้อเท็จจริง 

     เพื่อให้การจัดเก็บภาษีรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้แนบมาพร้อม
บันทึกฉบับนี้แล้ว เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามในการจัดเก็บรายได้ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับต่อไป    

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

     1. เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ 
     2. ลงนามในประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้ 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

   

         (นางสาวใบหยก  บังสันเทียะ)                        
        นักวิชาการจัดเก็บรายได ้

                   รับทราบ              รับทราบ 
 
 
     (นางสาวเนตรชนก  จากโคกสงู)                                     (นางอริยา  ประสมทรัพย์) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                                              ผู้อำนวยการกองคลัง    

                  รับทราบ                อนุมัติ   
          ไม่อนุมัติ  เพราะ………………………………… 
 
 
        (นางณัฐญาวีย์   งีสันเทียะ) ร้อยตร ี
 รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน                       (ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา) 
        ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์                            นายกเทศมนตรีตำบลบลัลังก ์
 



 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
เรื่อง  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 ………………...……………… 
 

ด้วยเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้          
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2534               
ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินที่มีหน้าที่ ดำเนินการจัดเก็บ
ภาษีอากร และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.3/ ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2552 เรื่อง แนวทาง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
จัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทันตามกำหนดระยะเวลาและเก็บรายได้ให้มี
ประสิทธิภาพ  จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้  โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา       
การเสียภาษี ขั้นตอนการดำเนินการ ช่วงเวลาดำเนินการจัดเก็บ เทศบาลจึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษี
และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ   ณ   วันที่            เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

ร้อยตรี 
       ( ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา ) 
                           นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


