
แผนการจัดเก็บรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง  (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) 
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อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

 

  



ค าน า 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
จัดเก็บ รายได้ ที่ต้องจัดเก็บเองซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่
จะด าเนินการจัดเก็บรายได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีและรายได้ทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง    
ทันตาม ก าหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงได้ก าหนดแนว
ทางการ ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ าปี 2566 ขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายสูงสุด       
ตามท่ีวางไว้ 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย งานจัดเก็บรายได้        
กองคลัง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
                                                                                                 อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง       
                                                                                                 ปีงบประมาณ 2566                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง และเป็น
ธรรมโดยค านึงถึงสภาวะด้านเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการ 
จัดเก็บภาษี โดย  มิให้เกิดผลกระทบในการช าระภาษีของประชาชนในต าบลบ่อหิน 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดง รายการ
ทรัพย์สินเพ่ือ เสียภาษีกับประชาชนภายในต าบล ซึ่งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องจัดท า
แผนการจัดเก็บรายได้ประจ าปี 2566 ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินปฏิบัติได้ตามระเบียบกฎหมาย         

บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
2.2 เพ่ือให้องค์กรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพัฒนาต าบลได้มากขึ้น 
2.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วน    

ต าบลบ่อหิน 
2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

3. เป้าหมาย 
3.1 เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ช าระภาษีถูกต้องครบถ้วน การจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3-5 %  

  3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และออกหนังสือ แจ้ง

เวียนให้  ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในก าหนดเวลา โดยตรวจสอบและคัดลอก
รายชื่อ ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ผ.ท.4 

4.2 ขั้นด าเนินการ 
- จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการช าระภาษี 
- ออกพ้ืนที่ส ารวจภาษี 
- ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ 

         4.3 หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

7. งบประมาณ 
ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 ได้รับช าระภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน การจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3-5 %  
8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี 
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ก าหนดระยะเวลาช าระภาษี เดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี) 

“ที่ดิน” หมายถึง พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย (แม่น้ าและทะเลไม่ถือเป็น
ที่ดิน) 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่ 
1.ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง (ตราจองที่ตราว่าได้ท า

ประโยชน์ น.ส.3) 
2.ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น สปก. และท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือท าประโยชน์ 
  “สิ่งปลูกสร้าง” หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือ      
ใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและให้หมายความรวมถึง 
ห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 

นิยามค าว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของค าว่า”โรงเรือน
หรือ  สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังนั้นการพิจารณา 
ว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด 

กรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ถือเป็น           
สิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

“ห้องชุด” หมายถึง ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดผู้ซึ่ง
เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับ
ปีนั้น การเสียภาษีของผู้เสียภาษีไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลท าให้ ที่ดิน
หรือ  สิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงข้ึนหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ใน 
ที่ดินหรือ  สิ่งปลูกสร้างนั้น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
วันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว 
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ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

1. ผู้ที่ เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้าง อยู่ ในวันที่  1 มกราคมของปีใด                         
มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น 

2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ทรัพย์สินของพรรค 
การเมือง ซึ่งเป็นนิติบุคคล ทรัพย์สินของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นต้น 

3. ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ 
เข้าไปท าประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์น าทรัพย์สิน ไปให้เช่าผู้เช่า
ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

4.  ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน ได้แก่ 
1.ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
2.ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยสาบสูญ 
3.ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้ พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้ เสียภาษีเป็นผู้ เยาว์ คนไร้
ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี 
4.ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล 
5.ผู้ช าระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี 
6.เจ้าของร่วมคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 

5. กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูก 
สร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้ าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของ ส านักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส านักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดินและเอกชนเป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของสิ่ง
ปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 

การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อม       

ส่งรายละเอียดการค านวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย 
2. การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้ เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ 

ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลา      
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น ถ้าไม่ พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ท าการ ที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษี นั้นก็ได้ 

3. ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ ให้ปิดหนังสือในที่ท่ีเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือ สถานที่ท า
การของผู้เสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้ เมื่อเวลา ล่ วงพ้นไปไม่น้อยกว่า 7 วัน    
นับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับ หนังสือแล้ว 

4. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี มีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้ โดย
ทบทวนได้เพียง 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาการ ช าระภาษี โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

/-กรณีท่ีต้องช าระ... 
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-กรณีที่ต้องช าระเพ่ิมเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสีย ภาษีและให้ผู้เสีย
ภาษีช าระภาษีที่ต้องเสียเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน 

-กรณีที่มีการช าระภาษีเกินกว่าจ านวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี หนังสือแจ้งให้ผู้
เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมิน ภาษีผิดพลาด เพ่ือให้มารับเงินที่ช าระ
เกินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การช าระภาษี 
1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว          

ผู้เสียภาษีต้องน าเงินมาช าระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในเดือนเมษายน ณ ส านักงานที่ท าการขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบลบ่อหินโดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช าระภาษี 

2. ผู้เสียภาษีอาจช าระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการช าระผ่านธนาคาร หรือ
โดยวิธีการอ่ืนใด เช่น ช าระภาษีผ่านจุดบริการ เป็นต้นกรณีช าระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่ง
ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ถือว่าวันที่ หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช าระภาษีกรณีช าระโดยผ่านทาง
ธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใดให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการช าระเงินค่าภาษีผ่านจัดบริการ
เป็นวันที่ช าระภาษี 

การผ่อนช าระภาษี 
ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนช าระภาษีก็ได้โดยวงเงินที่จะขอผ่อนช าระจะต้องมีจ านวนตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้น

ไป และต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือน เมษายน ซึ่งก าหนดเวลาในการผ่อน
ช าระได้    ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่าๆ กัน ดังนี้ 

งวดที่ 1 ช าระภายในเดือน เมษายน 
งวดที่ 2 ช าระภายในเดือน พฤษภาคม  
งวดที่ 3 ช าระภายในเดือน มิถุนายน 

การเร่งรัดภาษีค้างช าระ 
ถ้าผู้เสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในเดือนเมษายน หรือไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนช าระ

หรือไม่ช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ิมเติม ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระที่จะต้อง 
ติดตามเร่งรัดภาษีค้างช าระดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาช าระภาษี
ค้างช าระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม 

2. ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือเจ้งเตือน ให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างช าระให้ส านักงานท่ีดินหรือส านักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขต
ท้องที่ของส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่สาขานั้นทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป 

 
/3. การจดทะเบียน... 
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3. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง             
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะท าไม่ได้ หากปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามี ภาษีค้างช าระ
ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้น หากต่อมาผู้เสียภาษีได้มาช าระภาษีค้าง ช าระพร้อมเบี้ยปรับและเงิน
เพ่ิมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบด าเนินการแจ้งให้ ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาทราบ
เพ่ือถอนการอายัดดังกล่าวต่อไปการคิดเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม 

ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียภาษีค้างช าระรวมทั้ง เบี้ยปรับและเงิน
เพิ่ม ดังนี้ 

1. ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต่อมาได้มาช าระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือ
แจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจ านวนภาษีค้างช าระ 

2. ถ้าผู้เสียภาษีมาช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 
ของจ านวนภาษีค้างช าระ 

3. ถ้าผู้เสียภาษีมาช าระภาษีภายหลังจากท่ีก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของ
จ านวนภาษีค้างช าระ 

4. ผู้เสียภาษีที่มิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจ านวน
ภาษีค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้น ก าหนดเวลาช าระภาษีจนถึงวันที่มีการ
ช าระภาษี แตไ่ม่ให้เกินกว่าจ านวนภาษีท่ีต้องช าระ 

5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษี และได้มีการช าระภาษีภายใน ก าหนดเวลาที่
ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพ่ิมลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

6. เบี้ยปรับอาจงดได้ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีจะต้องยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือของดเบี้ยปรับของ ภาษีที่ค้างช าระและให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาลหรือ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายมีค าสั่งให้ยึดอายัดที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่ กรณีการขอรับเงินเพ่ิมกรณีที่ผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสี ยภาษี
เกินกว่าจ านวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดย ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้เสียภาษียื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ช าระภาษี พร้อมทั้งส่ง
เอกสารหลักฐาน หรือค าชี้แจงใด ๆ ประกอบค าร้องด้วย 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาค าร้องให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 
3. ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งคืนเงิน
ให้แก่  ผู้ยื่นค าร้อง โดยแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีค าสั่ง 
4. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน
ของเงินที่ ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่
ต้องไม่เกิน จ านวนเงินที่ได้รับคืน 
5. ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/การอุทธรณ์... 
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1. ผู้เสียภาษียื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการ
เรียกเก็บภาษ ี

2. ผู้บริหารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องดังกล่าว และแจ้งค าสั่ง
พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า 

3. หากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับ   
ค าร้องของผู้เสียภาษ ี

4. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้งจ านวนภาษีที่จะต้องเสียเป็นหนังสือ
ไปยัง ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับช าระภาษีคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้งดังกล่าว 

5. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นพิจาณาไม่เห็นชอบกับค าร้องของผู้ เสียภาษี ผู้ เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์                  
ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

6. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน    
15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ดังกล่าว 

7. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคล 
ซึ่งเกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือเรียก หากผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินจะยกอุทธรณ์นั้นก็ได้ 

8. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิ่น และต้องแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็น
หนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ โดยจะเรียกเก็บ ภาษีเกินกว่าจ านวนภาษีที่ท า
การประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่ 

9. หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ 
ก าหนด อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ ครบก าหนด
ระยะเวลา 60 วัน และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบ ก าหนดระยะเวลาให้ผู้
อุทธรณ์ทราบด้วย 

10.ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป ให้         
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์            
การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นก าหนด ระยะเวลาดังกล่าว 

11.กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้ อุทธรณ์ ให้แจ้งค า
วินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้มีค าสั่งคืนเงิน และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีค าสั่ง
คืนเงิน 

12.ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืน 
เงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้นนับแต่ วันที่ช าระภาษีถึง
วันที่มีค าวินิจฉัยให้คืนเงินแต่ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับคืน 

13.ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น 

/14.ผู้อุทธรณ์.. 
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14.ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  โดยฟ้อง
เป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

15.การคัดค้านและการอุทธรณ์ ไม่เป็นการทุเลาการช าระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะยื่นค าร้องต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการช าระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีแล้ว ในกรณี
นี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพ่ิมขึ้น จากจ านวนภาษีที่ต้องเสียในปีก่อน 
และจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรได้ 

16.ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระท า การ
ใด ๆ เพ่ือประวิงการช าระภาษี หรือจะกระท าการโอน ขาย จ าหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สิน ทั้งหมดหรือ
บางส่วนเพื่อให้พ้นอ านาจการยึดหรือายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจเพิกถอนค าสั่ง ให้ทุเลาการช าระภาษีนั้นได้ 

2. ภาษีป้าย (ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี) 
“ป้าย” หมายถึงป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือ
หารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก 
หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่ 
1.  เจ้าของป้าย 
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ 

ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า
เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 

ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย 
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ได้ที่เจ้าหน้าที่งาน

จัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ภายในเดือน มีนาคม 
ของทุกปี 

2. ผู้ใดตดิตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขป้าย อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึน ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่ ภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

3. ในกรณีที่มีการโอนย้าย(เปลี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 
1.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4.  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
6. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 

/ขั้นตอนการช าระ... 
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ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
2.  พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

2.1 กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะช าระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย         
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษี         
เป็นจ านวน เท่าใด 

2.2 กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะช าระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจ านวนเงินภาษีท่ีจะต้องช าระแก่ผู้เสียภาษี 

3. ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้องเสีย 
เงินเพ่ิม 

4.  การช าระภาษีป้ายเจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีป้าย ช าระเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก 
1) ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
2)  สถานที่ช าระภาษี 

                            - สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ 
                            - หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 

  3) การช าระภาษีวิธีอ่ืน 
                             - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น 

        - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
        - ส่งไปยังสถานที่ตาม (2) 
4) การผ่อนช าระ 

1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป 
2. ผ่อนช าระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน 
3. แจ้งความจ านงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดเวลาช าระหนี้ 

ป้ายที่ติดตั้งปีแรก 
- 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 % 

 
 

 
/อัตราภาษี... 
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อัตราภาษีป้าย 

 
การค านวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และค านวณภาษีป้าย 

1 การค านวณพ้ืนที่ป้าย 
1.1 ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ 
1.2 ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ โดยถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็น ขอบเขตเพ่ือ

ก าหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด แล้วค านวณตาม 1 ค านวณพ้ืนที่เป็นตารางเซนติเมตร 
การค านวณภาษีป้าย 

ให้ค านวณโดยน าพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพ้ืนที่ 10,000 ตาราง 
เซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 (ป้ายติดทั่วไป) ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้ 

** 10,000 หาร 500 คูณ 26 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 26 = 520) 

 

 

 

  

/เงินเพิ่ม... 

ลักษณะ บาท 
ป้ายประเภท 1 

(ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความได้ (ป้ายไฟวิ่ง) 
(ข) อักษรไทยล้วน (ป้ายติดทั่วไป) 

ป้ายประเภท 2 
(ก) อักษรไทยกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนรูปภาพ และหรือปนเครื่องหมายอ่ืนที่                                                                

เคลื่อนทีห่รือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้ (ป้ายวิ่งไฟ) 
(ข) อักษรไทยกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนรูปภาพ และหรือปนเครื่องหมายอ่ืน (ป้ายติด

ทั่วไป) 
ป้ายประเภท 3 

(ก) ป้ายไม่มีอักษรภาษาไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษร
ต่างประเทศท่ีเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้ (ป้ายวิ่งไฟ) 

(ข) ป้ายไม่มีอักษรภาษาไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษร
ต่างประเทศ(ป้ายติดทั่วไป) 

 
****ป้ายใดเสียต่ ากว่า 200 ให้เสีย 200 

  

 
10 
5 
 
 

52 
26 

 
 

52 
 

50 

ส่วนกว้างทีสุ่ด x ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย 
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เงินเพิ่ม 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้าย
เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการ    
ละเว้น นั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติมเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

3. ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของ
เดือนนับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม 1 และ 2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย ไม่ ช าระภาษี
ป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน 
ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม 1 และ 2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 

บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
1. ผู้ ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
1 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5 ,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบ

กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท  
4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ พนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอัน สมควรต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การ 

ประเมิน  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้ง
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

การขอคืนเงินภาษีป้าย 
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืน   

ได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 

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

 

 



แผนการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปี 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 
 

เดือน/พ.ศ. ภาษีที่ดินและสิง่ปล ูกสร้าง เป้าหมาย 
 - ส ารวจและจัดเตรียมแบบพ ิมพ ์ต่าง ๆ  และประชาสัมพันธ ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้เพ ิ่มข ึ้น 
ร้อยละ 3-5 % 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 - ติดประกาศก าหนดระยะเวลาสถานที่ท ี่จะเข้าส ารวจ โดยประกาศล่วงหน้าไม ่น ้อยกว่า 15 ว ัน ณ ที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 - แต่งตั้งพน ักงานส ารวจ พนักงานประเม ิน และพน ักงานเก ็บภาษ ีเพ ื่อให้ มีหน้าที่และอำนาจในการปฏ ิบัติหน้าที่ตามท ี่กฎหมายก าหนด 
 - ส ารวจที่ดินหรือสิ่งปล ูกสร้างเพ ื่อเสียภาษีท ี่ดินและสิ่งปล ูกสร้าง เพ่ือจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
 - ปิดประกาศบ ัญชีรายการที่ด ินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่ส านักงานหรือที่ท าการขององค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ว ัน

เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบ 
ธันวาคม 2565 - ส่งขอ้มูลที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปล ูกสร้างให้แก ่ผู้เส ียภาษี โดยส่งทางไปรษณ ีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ 

ด าเนินการผ่านทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์  

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 
 

- กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท. ดาวน์โหลดข้อมูลราคาประเมินรอบใหม่ เริ่มใช้งานวันที่ 1 มกราคม 2566 
-จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- อปท. ประกาศราคาประเม ินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ ัตราภาษีท ี่จัดเก็บ/แจ้งการประเมิน 

มีนาคม-เมษายน 2566 - รับชำระภาษี (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
พฤษภาคม 2566 

 
- ถ้าผู้เสียภาษมี ิได้มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังค้างช าระ แต ่ต่อมาได้มาช าระภาษ ีก่อนทีจ่ะได ้รับ
หนังสือแจ้งเต ือน ให้คิดเบีย้ปรับร้อยละ 10 ของจ านวนภาษีค้างช าระ 

 - ถ้าผู้เสียภาษมีาช าระภาษีภายในระยะเวลาที ่ก าหนดในหน ังสือแจ้งเต ือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจำนวนภาษคี ้างช าระ 

มิถุนายน 2566 

- ถ้าผู้เสียภาษมีาช าระภาษีภายหล ังจากท ี่ก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให ้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจ านวนภาษีค ้างช าระ 
- ผู้เส ียภาษที ี่มไิด้ช าระภาษีภายในเวลาทีก่ำหนด ให้เสียเง ินเพิ่มอ ีกร ้อยละ 1 ต่อเด ือนของจ านวนภาษคี ้างช าระ เศษของเด ือนให้นับเป็น  
1 เดือน   โดยให้เริ่มนับเมื่อพ ้นก าหนดเวลาช าระภาษีจนถึงวันที ่มีการช าระภาษี   แต่ไม่ให้เก ินกว่าจ านวนภาษีท ี่ต้องช าระ 

 - ออกหนังสือแจ้งเตือน ด าเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดบัญชีทรัพย์สิน  ตาม มาตรา 62 เมื่อพ้น 90 วันนับแต่ผู้รับการแจ้ง
ประเมิน ไดร้ับเอกสารการ แจ้งเตือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 -รายงานผู้ค้างช าระภาษี ให้ส านักงานที่ดินทราบ 

กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 - ตรวจสอบบัญชีผู้เส ียภาษีในปีงบประมาณ 
กันยายน 2566 - รายงานปิดงบประจ าปี 



แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

เดือน/พ.ศ. ป้าย/ค่าธรรมเน ียม เป้าหมาย 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2565 

- ตรวจสอบและค ัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู ่ในเกณฑ ์เสียภาษใีนป ีงบประมาณ (บัญชีล ูกหนี้ตามเกณฑ ์ค้างรับ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้เพ ิ่มข ึ้น 
ร้อยละ 3-5 % 

- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพ ิมพ ์ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพ ันธ์ขั้นตอนและว ิธีการเสียภาษี 

ธันวาคม 2565 - จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที ่มีหน ้าที่เสียภาษีเพ ื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให ้ทราบล่วงหน้า 
 - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถ ูกต ้อง / ประเม ินค่ารายปีและก าหนดค ่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมิน 

มกราคม-มีนาคม 2566 ภาษ ีภ.ป.3 

 
- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือช าระในกำหนดเวลา) 

เมษายน-มิถุนายน 2566 - มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม ่ช าระภาษีครั้งที่ 1 (รับชำระภาษี และเง ินเพ ิ่ม (ม.25) 
 - มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม ่ช าระภาษีครั้งที่ 2 (รับชำระภาษี และเง ินเพ ิ่ม (ม.25)  
 - มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม ่ช าระภาษีครั้งที่ 3 (รับช าระภาษี และเง ินเพ ิ่ม (ม.25) 
เมษายน-กรกฎาคม 2566 - ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
เมษายน-กันยายน 2566 - รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม) 

เมษายน-สิงหาคม 2566 
 - ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
 -ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 

  
กันยายน 2566 -รายงานปิดงบประจ าปี 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

ล าดับ 
 

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏ ิบัต ิการ หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจ    และประกาศก าหนดระยะเวลาส ารวจที่ดิน  

 
           

 และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขต อปท.            

2 จัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง             

3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              

4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือขอแก้ไข             

5 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี            

6 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท. ดาวน์โหลดข้อมูลราคา
ประเมินรอบใหม่ เริ่มใช้งานวันที่ 1 มกราคม 2566 

            

7 จัดท าบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง             

8 อปท.ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ/แจ้งการประเมิน             

9 ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือน เมษายน 2566             

10  ติดตามทวงถามยอดลูกหนี้ภาษีท่ีค้างช าระ          

11 รายงานปิดงบประจ าปี              

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี 2566  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

ล าดับ 
 

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏ ิบัต ิการ หมาย 

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ส ารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู ่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ             

2 ส ารวจเตรียมแบบพ ิมพ ์ต่าง ๆ              

3 ประชาสัมพ ันธ์เรื่องการเสียภาษี             

4 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพ ื่อยื่นแบบ    ภ.ป.1              

5 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขท ี่รับ) ตรวจสอบความถูกต ้อง             
 

6 ประเม ินค ่ารายปี/แจ้งผลการประเม ิน/รับช าระภาษี             

7 รับชำระค ่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่ว ันทีไ่ด้รับแจ้งผลการประเมิน)            

8 ออกหนังสือแจ ้งเตือนกรณีผ ู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด (3 ครั้ง)            

9 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้คา้งช าระภาษี           

10 รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษชีำระเก ินก าหนดเวลา (ม ีเงินเพ ิ่ม)         

11 ส ารวจบัญช ีผู้ค้างช าระภาษีป ีปัจจุบัน          

12 รายงานปิดงบ              

 


