
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 
 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพพรกหนามพดง  เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่ใน
การ จัดเก็บรายได้ ซึ่งจะต้องจัดเก็บเองประกอบด้วย ภาษีที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีภาษีป้าย พละค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนกิจกรรมที่
จะ ดําเนินการจัดเก็บรายได้ด้วย คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ มีสาระสําคัญของความเป็นมาพละความสําคัญใน
การ จัดทําคู่มือ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ทุกประเภท
ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามกําหนดระยะเวลา พละมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ต่อไป หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ งานด้านการจัดเก็บรายได้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ให้สามารถเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจ พละเพ่ิมประสิทธิภาพของงานได้เป็นอย่างดี 

 
 

 งานพัฒนาพละจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
                            องค์การบริหารส่วนตําบลพพรกหนามพดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฎิบัตงิานการจัดเก็บรายได้ประจ าปีงบประมาณ2564  
       (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 

แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา   

กันยายน - คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ2563 
ตุลาคม - ประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนพละการเสียภาษี 
 - สํารวจพละเตรียมพบบพิมพ์ต่างๆ 
 - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง 
 - พต่งตั้งเจ้าพนักงานสํารวจ 
 - ประกาศสํารวจรายการทรัพย์สินพละสิ่งปลูกสร้าง 
 - จัดทํารายการที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง 
พฤศจิกายน- ธันวาคม - ประกาศบัญชีรายการที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
 - พจ้งประกาศรายการที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) รายบุคคล 
 - ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินพละคัดค้านเพื่อพก้ไข 
ธันวาคม - โหลดข้อมูลจากกรมธนารักษ์ท่ีจัดส่งให้พต่ละอปท.ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด 
   ที่ มท.0808.3/2675 ลงวันท่ี 3 กันยายน  2563 
มกราคม-กุมภาพันธ ์ - จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564 
 - ประกาศบัญชีราคาประเมินท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564 
 - พจ้งผลการประเมินภาษีเมินที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564 
มีนาคม-เมษายน - รับชําระภาษีตามพบบการพจ้งประเมินภาษีท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง 
พฤษภาคม - กันยายน - รับชําระภาษี 
  - รับชําระภาษีก่อนออกหนังสือพจ้งเตือน คิดค่าปรับ%พละเงินเพิ่ม10 
  ร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
  - รับชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือพจ้งเตือน คิดค่าปรับ 
  20% พละเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
  - รับชําระภาษีเลยระยะภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือพจ้งเตือน คิด 
  ค่าปรับ 40% พละเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
พฤษภาคม - ประกาศกําหนดให้ชําระภาษี ให้มีการส่งจดหมายติดตามทวงถามการชําระภาษี 
พฤษภาคม- มิถุนายน - สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง 
 - ออกหนังสือพจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด 
 - ออกตรวจสอบข้อมูล/ออกพบผู้ชําระภาษี 
 - ออกหนังสือพจ้งเตือน ดําเนินการยึด อายัด พละขายทอดตลาดบัญชีทรัพย์ 
  ตาม มาตรา 62 เมื่อพ้น 90 วันนับพต่ผู้รับการพจ้งประเมินได้รับเอกสาร 

 มิถุนายน - (ก่อน)มกราคม 2565  
รายงานผลการจัดเก็บภาษีรวมถึงปัญหาในการจัดเก็บให้พก่คณะกรรมการประจําจังหวัด 
ตามมาตรา 24 

(ก่อน)มกราคม 2565 - 
รายงานผลการจัดเก็บภาษีรวมถึงปัญหาในการจัดเก็บให้พก่คณะกรรมการประจําจังหวัด 
ตามมาตรา 24 

    
    



แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม  

ก. ขั้นเตรียมการ   

- ประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนพละการเสียภาษี กันยายน 
- สํารวจพละเตรียมพบบพิมพ์ต่างๆ ตุลาคม 

- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง 
- พต่งตั้งเจ้าพนักงานสํารวจ  
- ประกาศสํารวจรายการทรัพย์สินพละสิ่งปลูกสร้าง 
- จัดทํารายการที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง 
- ประกาศบัญชีรายการที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)พฤศจิกายน- ธันวาคม 
- พจ้งประกาศรายการที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล  
- ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินพละคัดค้านเพื่อพก้ไข  
- โหลดข้อมูลจากกรมธนารักษ์ท่ีจัดส่งให้ อปท.รอบใหม่ ตามหนังสือสั่งการด่วนธันวาคม ท่ีสุด  

ที ่มท.080875.3/26ลว 3 กย 63 
- จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564มกราคม-กุมภาพันธ ์
- ประกาศบัญชีราคาประเมินท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564  
- พจ้งผลการประเมินภาษีเมินที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564 

 
ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
- รับชําระภาษีตามพบบการพจ้งประเมินภาษีท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งพต่เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 
- รับชําระภาษี ค่าปรับ เงินเพิ่มเกินเวลาที่กําหนด   ตั้งพต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 
 
กรณีปกต ิ

- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  ตั้งพต่เดือนมีนาคม- เดือนเมษายน 
-   

กรณีพิเศษ 
(1) ช าระเกินเวลาที่ก าหนด  

- รับชําระภาษีก่อนออกหนังสือพจ้งเตือน คิดค่าปรับ 1%พละเงินเพิ่มร้อยละ10  ต่อเดือนเศษของเดือน 
  นับเป็น 1 เดือน  
- รับชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือพจ้งเตือน คิดค่าปรับ1% พละเงินเพิ่มร้อยละ20 ต่อเดือน 
  เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน  

  - รับชําระภาษีเลยระยะภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือพจ้งเตือน คิดค่าปรับ1% พละเงินเพิ่มร้อยละ40  
    ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

           
(2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 

1.รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ มกราคม- มีนาคม 
2.ออกหมายเรียกให้มาชี้พจงหรือออกตรวจสถานท่ี มกราคม-มิถุนายน 
3.ช้ีขาดพละพจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มกราคม-กรกฎาคม 
4.รับชําระภาษีพละเงินเพิ่ม มีนาคม-กันยายน 
5.ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสู่ศาล) 

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
1.ไม่มาติดต่อช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในก าหนดเวลา 

- สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง 
- ออกหนังสือพจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด 
- ออกตรวจสอบข้อมูล/ออกพบผู้ชําระภาษี  
- ออกหนังสือพจ้งเตือนดําเนินการยึด อายัด พละขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม มาตรา 62 เมื่อพ้น 90 วัน 

นับพต่ผู้รับการพจ้งประเมินได้รับเอกสารการ พจ้งเตือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้านการจัดเก็บ 

1.สํารวจเตรียมพบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2.ตรวจสอบพละจัดทําบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3.ออกหนังสือพจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
5.รับชําระค่าภาษี/ส่งเงินรายได้ประจําวัน 
6.ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
1.ตรวจสอบความถูกต้องของพบบ  ภดส.3 พละเอกสารประกอบ 
2.พจ้งผลการประเมิน ภ.ด.ส 6,7 หรือ 8 ถ้ามี 
3.รับคําร้องอุทธรณ์ตามพบบ ภ.ด.ส. 9, 10 
4.ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
5.พจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
6.ประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง 
 ประกอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
2.ประเมินภาษีท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
3.ออกหนังสือพจ้งเตือนกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน 
4.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 
5.ตรวจสอบติดตามพละประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
6.ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

คณะผู้บริหารอบต. 
1. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)  
2. ลงมติช้ีขาดตามคําร้อง พละพจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ  
3. มอบอํานาจพจ้งความดําเนินคดีพก่ผู้ไม่มาชําระภาษีท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้างภายในกําหนด 
4. มีคําสั่งยึด อายัด พละขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 นิติกร 
1.พจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีต่อผู้ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 
2.ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ 

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



 
สาระส าคัญและค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน พละให้หมายความรวมถึงพื้นที่ท่ีเป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย (พม่น้ําพละทะเลไม่ ถือ

เป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) 
ที่ดนิท่ีต้องเสียภาษี ได้พก่ 
(๑) ที่ดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ที่ตราว่าได้ทําตราจอง  

ประโยชน์  
(๒) ที่ดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล พต่อยู่ในความครอบครองขอ หรือนิติบุคคล 
 เช่น๓, นส..๓ ก พละ 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) พละที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทําประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น 

 
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย 

ใช้สอยได้ หรือท่ีใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม พละให้หมายความ รวมถึงอาคารชุด 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือพสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุดพล้ว หรือพพท่ีบุคคลที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย  
นิยามคําว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของคําวา่ “โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
อย่างอื่นตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนพละที่ดิน พุทธศักราช 2475 ด การพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึง 
ไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนพละสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่พล้วเสร็จ  
พละยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
           

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษ ี 
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562 ได้กําหนดรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินพละสิ่งปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8  ดังนี ้ 
1. ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐในกิจการหรือ สาธารณะที่

มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
2. ทรัพย์สินที่เป็นท่ีทําการองค์การสหประชาชาติ 
3. ทรัพย์สินที่เป็นท่ีทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ 
4. ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
5. ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ  
6. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบพทน  
7. ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่กระทร ัฐมนตรีว่าการวงการคลัง ประกาศ

กําหนด 
8. ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตามหล 

พละเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
9. ทรัพย์ส่วนกลางท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสําหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย  
10. ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
11. ที่ดินอันเป็นพ้ืนท่ีสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมพห่งประเทศไทย 
12. ทรัพย์สินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
          ฐานภาษี  

มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคํานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามราคา 
  ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิพละนิติกรรมตาม ท่ีดิน 
 ที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผู้มีหน้าท่ีทีต้่องเสียภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

1.บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
2. ผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

           3.ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีพทน ได้พก่ 
(1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงพก่ความตาย 
(2) ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายพพ่งว่าด้วยสาบสูญ   
(3) ผู้พทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(4) ผู้พทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลทั้งนี้จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
เป็นหลักฐานมาพสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
(5) ผู้ชําระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชําระ  
(6) เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 

                     
การช าระภาษี  

ผู้รับประเมินได้รับใบพจ้งรายการประเมิน (ภ.ด.ส.6,7) ให้ชําระเงินภายใน30 วัน นับพต่วันถัด 
 จากวันที่ได้รับใบพจ้งการประเมิน โดยสามารถชําระภาษีได้กองคลัง ณงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตําบล 
 พพรกหนามพดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  หรือชําระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วพลกเงินของธนาคาร  
หรือเช็คธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการชําระผ่านช่องทางอื่นที่อบต.พพรกหนามพดงกําหนด 
 

การขอผ่อนช าระภาษ ี
ผู้มีสิทธิขอผ่อนชําระภาษีได้3งวดโดยไม่เสียเงินเพิ่มมีเง่ือนไขดังนี้  
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะขอผ่อนชําระค่าภาษีได้โดยวงเงินค่าภาษีท่ีจะขอผ่อนชําระนั้นจะต้องมี จํานวน

เงินค่าภาษีตั้งพต่เก ้าพันบาทขึ้นไป 
2. ได้ยื่นพบบพิมพ์เพื่อพจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนเมษายนของปีนั้น  
3. ได้พจ้งความจํานงขอผ่อนชําระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน30วันนับพต่วัน 
ถัดจากวันที่ได้รับพจ้งการประเมิน  

เงินค่าปรับและเงินเพ่ิมกรณีช าระล่าช้า เงินค่าภาษีปรับพละเงินเพิ่มกรณีชําระค่าภาษีล่าช้ากว่ากว่ากําหนด
ตามอัตราต่อไปนี้  
1. กรณีชําระเกินกําหนดพต่ก่อนจดหมายพจ้งเตือนออก คิดเงินค่าปรับร้อยละ1%พละคิดเงินเพิ่ม 
ร้อยละ 10% ต่อเดือน เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน  
2. กรณีได้รับหนังสือพจ้งให้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือพจ้งเตือนคิด 1% พละ 
เงินเพิ่มร้อยละ20% ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน  
3. กรณีได้รับหนังสือพจ้งให้ชําระชําระภาษีพต่ล่วงเลยระยะภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือพจ้ง 

เตือน คิดค่าปรับ1% พละเงินเพิ่มร้อยละ 40%ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
 

การอุทธรณ์ภาษี 
เมื่อผู้มหีน้าท่ีเสยีภาษไีด้รับพจ้งการประเมินพล้วไม่พอใจในการประเมินของพนักงานโดยเห็นว่า 

 ค่าภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม่ถกูต้องมีสิทธิยื่นคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณา 
การประเมินใหมโ่ดยกรอกในพบบพิมพ์ (ภด..ส.9,10) พละยื่นพบบดงักล่าว ณ งานพัฒนาพละจดัเก็บรายได ้กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลพพรกหนามพดงภายใน 15 วันนับพต่วันท่ีได้รับพจ้งการประเมิน หากพ้นกําหนดดงักล่าว 
พล้วผู้รบัประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ พละไม่มสีิทธิ เว้นแตเ่ป็นปัญหาข้อกฎหมายต่อกานรนําคดสีู่ศาล 
กฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้นเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม่พิจารณาเป็นประการใดจะพจ้ง คําช้ีขาดไปยังผูย้ื่น
คําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรหากผูร้ับประเมินยังไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจในคําช้ีขาดดังกล่าว                              
ย่อมมีสิทธินําคดีสู่ศาลเพื่อพสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องพละขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินนั้นเสียพต่ต้อง ทํา
ภายใน30 วันนับตั้งพตที่ ่ไดร้ับพจ้งความให้ทราบคําช้ีขาดนั้น การอุทธรณไ์ม่ถือเป็นการทุเลาการบังคับภาษี พละ ระยะเวลา
ในการชําระภาษยีังคงอยู่ 30 วัน นับพต่ไดร้ับพจ้งการประเมิน ถ้าเกนิกําหนดต้องคิดเงินเพิม่ สําหรับการ ประเมินต้องชําระ
ภาษีก่อนฟ้องทุกกรณี กรณรีัฐวิสาหกิจไม่พอใจคําช้ีขาดเนื่องจากจาํนวนเงินท่ีรัฐวิสาหกิจนําเรื่องเสนอ ครม. มติ ครม. ถือ
เป็นที่สุด 
 



 

 
 
 
 
 
 ภาษีป้าย 

    

 แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย 

แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา    

กันยายน -คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ2563 

ตุลาคม-ธันวาคม -สํารวจเตรียมพบบพิมพ์ต่างๆ 

 -ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีป้ายให้ประชาชนทราบ 

 -ออกหนังสือเวียนพจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

มกราคม-มีนาคม -รับพบบภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ลงทะเบียนรับ)/ตรวจสอบความถูกต้อง 

 -ประเมินค่ารายปี/พจ้งผลการประเมิน(ภ.ป.3) /รับชําระภาษี 
มกราคม-พฤษภาคม -รับชําระค่าภาษี(ชําระในวันยื่นพบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 -รับคําร้องอุทธรณ์ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)/พิจารณาคําร้อง/พจ้งผลการช ี

 -รับชําระภาษี (ภายใน 30 วันนับพต่วันท่ีได้รับพจ้งผลการประเมิน) 
 -ออกหนังสือพจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นพบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด(ครั้ง) 2 

 -พจ้งความดําเนินคดีพก่ผู้ไม่มายื่นพบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (ส่งให้นิตกิร) 

เมษายน-กันยายน -สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปีปัจจุบัน 

  
 -รับชําระภาษีกรณีผู้เสียภาษีชําระเกินกําหนด (มีเงินเพิ่ม) 
 -มีหนังสือพจ้งเตือนกรณีไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครั้ง) 
 -ออกตรวจสอบ ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ก. ขั้นเตรียมการ 

1.ตรวจสอบพละคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณกันยายน 

2.สํารวจพละจัดเตรียมพบบพิมพ์ต่าง ๆ ตุลาคม 

3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนพละวิธีการเสียภาษี พฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์

4.จัดทําหนังสือพจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นพบบ ธันวาคม(ภ.ป.1) 
ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 

1.กรณีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 

- รับพบบ ภ.ป.1 พละตรวจสอบความถูกต้อง 

- ประเมินค่าภาษีพละมีหนังสือพจ้งผลการประเมิน (ภ .ป.3) 
2.กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 

- รับพบบ ภ.ป.1 พละตรวจสอบความถูกต้อง 

- ประเมินค่าภาษีพละมีหนังสือพจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) 

 
 
 
 

มกราคม-มีนาคม 

มกราคม-เมษายน 

เมษายน-ธันวาคม 

เมษายน-ธันวาคม 

 

3.การชําระค่าภาษี   

                     /กรณีปกต.ิ.. 



  กรณีปกต ิ

- รับชําระภาษี (ชําระในวันท่ียื่นพบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 

กรณีพิเศษ 

(1)  ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด(เกินก าหนด15 วันนับพต่วันท่ีได้รับพจ้งผลประเมิน)  
- รับชําระภาษีพละเงินเพิ่ม  

(2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 

1. รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (พบบ ภ .ป.4) กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 

2. ออกหมายเรียกให้มาชี้พจงหรือออกตรวจสถานท่ี กุมภาพันธ-์มิถุนายน 

3. ช้ีขาดพละพจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (พบบ ภ.ป.5) มีนาคม-กรกฎาคม 

4. รับชําระภาษีพละเงินเพิ่ม มีนาคม-กันยายน 

5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสู่ศาล) 
  

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
1. ไม่ยื่นพบบพสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในกําหนดเวลา  

- มีหนังสือพจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นพบบมีนาคม (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดให้ยื่นพบบ) 
 

- มีหนังสือพจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นพบบภายในกําหนดเวลา              
 

- ครั้งท่ี 1 

- ครั้งที่ 2 

- พจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ) 
เพื่อดําเนินคดีพก่ผู้ไม่ยื่นพบบ 

- รับชําระภาษี พละเงินเพิ่มตามมาตรา 25 

 

2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
- มีหนังสือพจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชําระภาษี 

 

- ครั้งท่ี 1         พฤษภาคม 

- ครั้งท่ี 2         มิถุนายน 

                        - ครั้งท่ี 3         กรกฎาคม 

- รับชําระภาษีพละเงินเพิ่ม  
  

- บังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด พละขายทอดตลาด 
ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชาํระภาษี                                                                 ตุลาคม เป็นต้นไป  

  
 
  

  

แยกปฏิบัติงามเจ้าหน้าที่ ผู้รนับผิดชอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.สํารวจเตรียมพบบพิมพ์ต่างๆ 

2.ตรวจสอบพละจัดทําบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 

3.รับพบบภ.ป.1 (ลงทะเบียน) 
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารช้ันต้น 

5.รับชําระค่าภาษี/ส่งเงินรายได้ประจําวัน 
 
 
 
 
 



ผู้อ านวยการกองคลัง 

1.ออกหนังสือเวียนพจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 

2.ตรวจสอบความถูกต้องของพบบภ.ป.1 พละความถูกต้องของรายการตามพบบ ภ.ป.1 พละเอกสาร 
ประกอบ 

3.รับคําร้องอุทธรณ์ตามพบบภ.ป.4 

4.สํารวจผู้ไม่มายื่นพบบภ.ป.1 ภายในกําหนดเวลา 

5.พจ้งผลการประเมินตามพบบภ.ป.3 

6.พจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
7.ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

8.ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 

2.ตรวจสอบความถูกต้องของพบบภ.ป.1 

3.ประเมินค่าภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 

4.ออกหนังสือพจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นพบบภ.ป.1ภายในกําหนด 

5.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 

6.ตรวจสอบ ติดตามพละประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรา 
 

7.พจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง(อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นพบบภ.ป.1 
 ภายในกําหนดเวลา 

8.ประสานกับอําเภอ ขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ 

คณะผู้บริหาร 

1.พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี 
2.ลงมติช้ีขาดตามคําร้องพละพจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ(ภ.ป.5) 
3.มอบอํานาจพจ้งความดําเนินคดีพก่ผู้ไม่มายื่นพบบภ.ป.1ภายในกําหนดเวลา 

4.มีคําสั่งยึดอายัดพละขายทอดตลาดทรัพย์สิน



 
สาระส าคัญและค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้าย 

 
 

ป้ายหมายถึง ป้ายที่พสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการค้า  
 
เพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการเพื่อหารายไดไ้ม่ว่าจะพสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร  
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน พกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

ป้ายท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษ ี

1. ป้ายชื่อเช่น ร้านทรัพย์เจริญ 
2. ป้ายยี่ห้อเช่น ป้ายSONY TOSHIBA 
3. ป้ายเครื่องหมายการค้าป้ายร้านเซเว่น 
4. ป้ายโฆษณาการค้า 

ป้ายท่ีไม่ต้องเสียภาษ ี
(1) ป้ายที่พสดงไว้โรงมหรสพพละบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ  
(2) ป้ายที่พสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
(3) ป้ายที่พสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
(4) ป้ายที่พสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  
(5)ป้ายที่พสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอา 

 
 เป็นที่รโหฐานทั้งนี้ เพื่อหารายได้ พละพต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกิน3ตารางเมตรที่กําหนดในกฎกระทรวง พต่ไม่รวมถึง 
 ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

 
(6) ป้ายของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการพผ่นดิน  
(7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรื ว่าด้วยการนั้น ๆ  

พละหน่วยงานท่ีนํารายได้ส่งรัฐ  
(8) ป้ายของธนาคารพห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรพละ 

สหกรณ์การเกษตร พละบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมพห่งประเทศไทย  
(9) ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 เอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่พสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของ 
โรงเรียนเอกชนหรอืสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
(10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 

(11) ป้ายของวัดหรือผู้ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์พก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยไม่หวัง 
ผลกําไร 

 
(12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 

 
(13) ป้ายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงจจุบ(ปันมีฉบับที่2)กฎกระทรวงฉบับที่2(พ.ศ.2535) ให้

เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย สําหรับ  
(ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือพสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถ 
 พทรกเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
(ข) ป้ายที่ติดตั้งหรือพสดงไว้ที่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

(ค) ป้ายที่ติดตั้งหรือพสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจากโดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อยตาราง(ก)พละ(ข) เซนติเมตร 

 
 



 
 

สรุปหลักเกณฑ์ป้ายท่ีต้องเสียภาษ ี
1.ต้องเป็นป้ายดังต่อไปนี้ 

1.1 ป้ายที่พสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย 
-ใช้ในการประกอบการค้า 
-ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ 

1.2 ป้ายโฆษณา 
-โฆษณาการค้า 
-กิจการอื่นเพ่ือหารายได้ 

2.พสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน พกะสลัก จารึก หรือ 
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

3.ไม่เป็นป้ายท่ีได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 
ผู้มีหน้าที่เสียป้ายภาษี  
1.เจ้าของป้าย หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธ์ิผู้จัดทําป้ายมาเพื่อพสดงช่ือ ยี่ห้อ เครื่อง ประกอบการค้า 
หรือประกอบกิจการอื่นของตนเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าของตนหรือโฆษณากิจการเพื่อหารายได้ 
2.กรณีที่หาเจ้าของป้ายไม่ได้ 

ลําดับที่ 1 ผู้ครอบครองป้าย  
ลําดับที่ 2 หาตัวผู้ครอบครองไม่ได้ กรณีถ้าป้ายติดตั้งบนอาคารให้เจ้าของหรือผู้ กรณีถ้าป้าย 
ติดตั้งบนที่ดินของผู้อื่นเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินที่ป้ายติดตั้งอยู่มีหน้าที่เสียภาษปี้ายตามล าดับ 
 
  

ก าหนดระยะเวลาให้ย่ืนแบบแสดงรายการ  
ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นพบบพสดงรายการภาษีป้ายตามพบบพละวิธีการทีกระทรวงมหาดไทย 

กําหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสีย ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือพสดงในปีพรกให้เสียภาษี
ป้ายตั้งพต่วันเริ่มติดตั้งหรือพสดงจนถึงวันสิ้นปี พละให้คิดภา ป้ายเป็นรายงวด 

 งวดละ 3 เดือนของปีโดยเริ่มเสียภาษีป้ายตัง้พต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้าทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงป้ายที่
ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นพละมีพื้นท่ีเกิน 2 ตาราง เมตรต้องมีชื่อพละที่อยู่ของเจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่
มุมขวาด้านล่างของป้ายพละให้ข้อความได้รับยกเว้นภาษีป้ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่
นอกประเทศไทย ให้หรือผู้พทนในประเทศ มีหน้าท่ียื่นพบบพสดงรายการภาษีป้าย พทนเจ้าของป้ายถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่
เคหสถาน สาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้จัดการมรดกผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ ว่าจะ
เป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สินผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์พล้วพต่กรณี มีหน้าท่ีปฏิบัติการพทนเจ้าของป้ายผู้ใด 

1. ติดตั้งหรือพสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให้เสียเป็นรายงวด  
2. ติดตั้งหรือพสดงป้ายใหม่พทนป้ายเดิม พละมีพื้นท่ีข้อความภาพพละเครื่องหมายอย่างเดียวกับ 

ป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายพล้วป้ายชํารุดไม่ต้องชําระเฉพาะปีที่ติดตั้ง 
3. เปลี่ยนพปลงพก้ไขพ้ืนท่ีป้าย ข้อความหรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายท่ีได้เสียภาษีภาพ  

พล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มป้ายที่เพิ่มข้อความชําระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนที่เพิ่มป้ายที่ลดขนาดไม่ต้องคืนเงิน
ภาษีในส่วนที่ลด ถ้าเปลี่ยน ขนาดต้องชําระใหม่ ให้เจ้าของป้ายตาม1.2.หรือ3.ยื่นพบบพสดง รายการภาษีป้ายต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีภายใน 15 วัน นับพต่วันที่ติดตั้งหรือพสดงป้าย เปลี่ยนพปลงพก้ไขข้อความภาพ หรือเครื่องหมายป้ายเดิมพล้วพต่กรณี 

ฐานภาษีและอัตราภาษ ี 
ฐานภาษีพละอัตรา คือ เนื้อที่ของป้ายพละประเภทของป้ายรวมกันถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกําหนด  ได้ การ

คํานวณพื้นที่ป้ายให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขตขอบเขตของป้าย กําหนดได้ให้ถือเอา
ตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสําหรับกําหนดส่วนที่กว้า ที่สุดพล้วคํานวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ
500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึ่ง ให้นับเป็น500ตาราง เซนติเมตร ถ้าต่ํากว่าปัดทิ้ง 

 
             
 
 



 ประกอบกับประเภทของป้าย คํานวณเป็นค่าภาษีป้ายท่ีต้องชําระโดยกําหนดอัตราภาษี ป้ายดังนี้  
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา3บาทต่อ500 ตารางเซนติเมตร  
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศพละหรือปนกับภาพ พละหรือเครื่องหมายอื่นให้ 
คิดอัตรา20 บาท ต่อ500 ตารางเซนติเมตร  
(3) ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่ 
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ  

(4) ป้ายที่เปลี่ยนพปลงพก้ไขพ้ืนท่ีป้ายหรืข้อความเครื่องหมายภาพบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษี  
พล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น 1)ให้คิดอัตราตาม(2)หรือ3)(พล้วพต่กรณี( พละให้เสียเฉพาะจํานวน เงินภาษีท่ีเพิ่มขึ้น  

(5) ป้ายทุกประเภท เมื่อคํานวณพื้นท่ีของป้ายพล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ํากว่าป้ายล200 บาทให้เสียภาษี
ป้ายละ200 บาท 

(6) กรณีป้ายที่ติดตั้งปีพรก คิดภาษีเป็นรายงวดงวดละ3เดือน 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งพต่เดือนมกราคม- มีนาคม คิดภาษี 100% 
 - งวดที2่ เริ่มตั้งพต่เดือนเมษายน - มิถุนายน คิดภาษี 75% 
 - งวดที3่ เริ่มตั้งพต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน คิดภาษี 50% 
 - งวดที4่ เริ่มตั้งพต่เดือนตุลาคม- ธันวาคม คิดภาษี 25% 
 ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี       
 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายสามารถขอรับพบบพสดงรายการภาษีป้าย1)ได้ที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
บริหารส่วนตําบลพพรกหนามพดงกรอกรายการในพบบ ภ.ป.1  ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงลายมือช่ือของตน  
พร้อมวัน เดือน ส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่พห่งท้องที่ท่ีป้ายนั้นได้ติดตั้งหรือพสดงไว้ปีท้ังนี้จะนําส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่ง
พทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ให้เจ้าของป้ายหรือผู้เส ียภาษีป้ายหรือผู้ทีหน้าทีไ่ด้รับมอบหมายยื่นพบบพสดงรายการภาษี
ป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีสํานักงานท่ีป้ายนั้นติดตั้ง 



 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ 

(กรณีป้ายใหม่)ให้เจ้าของป้ายยื่นพบบพสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)พร้อมสําเนาหลักฐาน 
พละลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง ได้พก่ 

- ใบอนุญาตติดตั้งป้าย,ใบเสร็จรับเงินค่าทําป้าย  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู้เสียภ  
- กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้พนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน,ทะเบียน 
บริษัท พาณิชย์พละหลักฐานของสรรพากร เช่น01,ภ.พภ..พ.09, ภ.พ.20 
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นพบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรพสตมป์ตามกฎหมาย) 
- หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ให้คําพนะนํา  
(กรณีป้ายเก่า)ให้เจ้าของป้ายยื่นพบบพสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ1).ป . พร้อมใบเสร็จรับเงิน  
การเสียภาษีครั้งสุดท้าย 

กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้พนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยื่นพบบภ.ป. 1 
การช าระภาษีป้าย 

ผู้รับประเมินได้รับหนังสือพจ้งการประเมินภาษี (ภ.3)ป. ให้ชําระค่าภาษีป้ายใน 15 วันนับ  
พต่วันที่ได้รับพจ้งการประเมิน(ภ..3)โดยชําระภาษีได้ที่ งานพัฒนาพละจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล พพรกหนามพดง 
การชําระภาษีป้ายจะกระทําโดยส่งธนาณัติหรือตั๋วพลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายได้การชําระภาษีป้าย 
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถือว่าวันท่ีได้ทําการส่งดังกล่าวเป็นวันชําระภาษีป้าย 

การขอผ่อนช าระภาษ ี
ถ้าภาษีป้ายท่ีต้องชําระมีจํานวนตั้งพต่ 3,000 บาท ข้ึนไปผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนชําระ   

เป็น3 งวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้โดยพจ้งความจํานงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกําหนด  
ชําระภาษีพละให้ชําระงวดที่ 1 ก่อนครบกําหนดเวลาชําระภาษีงวดที่2 ภายใน 1 เดือนนับพต่วันสุดท้ายที่ ชําระ 
งวดที ่1 พละงวดที3่ภายใน 1 เดือนนับพต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่ 2 

เงินเพ่ิม 
ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายในกรณีพละอัตราดัง  
(1) ไม่ยื่นพบบพสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจํานวน  
เงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายเว้นพต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นพบบพสดงรายการภาษีป้าย 
(2) ก่อนพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะได้พจ้ง ให้ทราบถึงการละเว้นน้ันให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของ 
จํานวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย  
(3) ยื่นพบบพสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีลดลง เสียเงิน 
เพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติมเจ้าของป้ายได้มาขอพก้ไขพบบพสดงรายการ 
เว้นพต่กรณีที่ ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่พจ้งการประเมิน 
(4) ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนเงินท  

เสียภาษีปา้ยเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้นําเงินเพิ่มตามข้อ (1)พละ(2) มาคํานวณเป็นเงินเพิ่ม 



 
 
การอุทธรณ์  

เมื่อผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายได้รับพจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) พล้ว หากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง 
 มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยต้องยื่น

อุทธรณ์ภายใน30 วันนับพต่วันท่ีได้รับพจ้งการประเมินถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกไม่ 
ให้ถ้อยคําหรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณ์นั้นเสยีก็ไดเ้มื่อผูบ้ริหารท้องถิ่นได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จพละพจ้งคําอุทธรณ์ ด้วยเหตุผลเป็นหนังสือ
ไปยังผู้อุทธรณ์หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อ
ศาลภายในโดยฟ้องเป็นคดี30วันนับพต่วันที่ได้รับพจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์เว้นพต่ในกรณีที่เป็นการยกอุทธรณ์ดังได้กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีป้ายเว้นพต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นว่าให้รอคําวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือคําพิพากษาก่อน 

การขอคืนเงินค่าภาษี  
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้มีการลดจํานวนไว้ให้พจ้งผู้มีหน้าที่เสีย

ภาษีทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับพต่วันท่ีได้รับพจ้งผู้ใดเสียภาษีป้ายโดย ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกิน
กว่าที่ควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน 

1ปีนับพต่วันท่ีได้ชําระเงินค่าภาษี 
บทก าหนดโทษ 

1.ผู้ใดรู้อยู่พล้วหรือโดยจงใจพจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคําเท็จตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็น  
เท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาพสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน  
1 ปีหรือปรับตั้งพต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 หรือท้ังจําทั้งปรับบาท 

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

3.ผู้ใดไม่ปฏิบัติดังนี้คือป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นพละมีพื้นท่ีเกิน 2 ตารางเมตร 
ต้องมีชื่อพละที่อยู่เจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาด้านล่างของป้ายต้องระวางโทษ 

ปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด  
  4.ผู้ใดไม่พจ้งการรับโอนป้าย คือ ให้ผู้รับโอนพจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 ภายใน30 วันนับพต่วันรับโอนหรือไม่พสดงการเสียภาษีป้าย (ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายพสดงหลักฐาน ป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยใน
สถานท่ีประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ)ต้องระวางโทษปรับตั้งพต่ 1,000บาทถึง 10,000 บาท 
 

5.ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ให้เข้าไปในสถานท่ีประกอบการค้าหรือ 
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายหรือบริเวณที่ต่อเนื่องกับสถานที่ดังกล่าวหรือสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นพละพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบว่าผู้ มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้
ปฏิบัติการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีป้ายมาให้ถอ้ยคําหรือให้ส่งบัญชีหรือกสารเกี่ยวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบ ภายในกําหนดเวลาอันสมควรต้องระวางโทษจําคุก

ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งพต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 หรือทั้งจําท้ังปรับ 



 
 
                                    

                                  ขั้นตอนการย่ืนแบบและช าระ 
 

                                             ภาษีป้าย 

 
 

 

 
                                     เจ้าของป้ายหรือผู้รับมอบอํานาจยื ่นพบบ 

  พสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
   พร้อมหลักฐานภายในเดือนมีนาคม 

 
 
 

 
                                                 

           พนักงานเจ้าหน้าที่รับพบบพละตรวจ 

                                                   พบบรายการเกี่ยวกับป้ายพร้อม 

                                                     ประเมินค่าภาษี 
 
 
 

 

                                               พนักงานเจ้าหน้าที่พจ้งรายกประเมิน 

                                                               (ภ.ป.3) 
 
 
 
 
      

    ผู้รับประเมินชําระค่าภาษีภายใน 15 วัน 

        นับพต่วันที่ได้รับพจ้งการประเมิน 

 
 
 
 

 

     พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

(ภ.ป.7) 
 
 
 
 

 

     กรณีผู้รับประเมินไม่พอใจการประ 

                  สามารถอุทธรณ์การประเมินภาษีได้ 
                        ภายใน 30 วันนับพต่วันที่ได้รับพจ้งการ 

    ประเมิน 



 

แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ประจ าปี2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

วัน เดือน ปี  วิธีการดําเนินการ เป้าหมาย 

กันยายน2563 - คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ2563  

ตุลาคม2563 - ประชาสัมพันธ์เรื่องข้ันตอนพละการเสียภาษี  

 - สํารวจพละเตรียมพบบพิมพ์ต่างๆ  

 - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง  

 - พต่งตั้งเจ้าพนักงานสํารวจ  

 - ประกาศสํารวจรายการทรัพย์สินพละสิ่งปลูกสร้าง  

 - จัดทํารายการที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง  

พฤศจิกายน– ธันวาคม2563 - ประกาศบัญชีรายการที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  

 - พจ้งประกาศรายการท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล  

 - ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินพละคัดค้านเพื่อพก้ไข รายได้เพ่ิมข้ึน 

ธันวาคม2563 - โหลดข้อมูลจากกรมธนารักษ์รอบใหม่ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/26 ร้อยละ 4 

มกราคม-กุมภาพันธ์2564 - จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564  

 - ประกาศบัญชีราคาประเมินท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564  

 - พจ้งผลการประเมินภาษีเมินที่ดินพละสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2564  

มีนาคม-เมษายน 2564 - รับชําระภาษีตามพบบการพจ้งประเมินภาษีท่ีดินพละสิ่งปลูกสร้าง  

 - รับชําระภาษี  

พฤษภาคม – กันยายน 2564 - รับชําระภาษีพละเริ่มเก็บเงินค่าปรับพละเงินเพ่ิมกรณีชําระล่าช้า  

พฤษภาคม- มิถุนายน 2564 - ออกหนังสือพจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด  

มิถุนายน 2564 - ออกหนังสือพจ้งเตือน ดําเนินการยึด อายัด พละขายทอดตลาดบัญชีทรัพย์สิน ตาม มาตรา 6  

 - รายงานผู้ค้างชําระภาษีที่ดินพละสิ่งปลูกสร้างให้สํานักงานที่ดินทราบ  

(ก่อน)มกราคม 2564 - รายงานผลการจัดเก็บภาษีรวมถึงปัญหาในการจัดเก็บให้พก่คณะกรรมการประจําจังหวัด   



 
 

แผนการจัดเก็บภาษปี้าย    ประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
       

วัน เดือน ปี วิธีการดําเนินการ เป้าหมาย 
   

ตุลาคม–พฤศจิกายน2563 - ตรวจสอบพละคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 2563  

  - สํารวจพละจัดเตรียมพบบพิมพ์ต่าง ๆ  

  - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนพละวิธีการเสียภาษี  

ธันวาคม2563 - จัดทําหนังสือพจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ือยื่นพบบพสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า  

มกราคม–เมษายน 2564 - รับพบบ ภ.ป.1 พละตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีพละกําหนดค่าภาษีพละมีหนังสือพจ้งการประเมิน รายได้เพ่ิมข้ึน 

  - รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) ร้อยละ  4 

พฤษภาคม 2564 - สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปีปัจจุบัน  

  - มีหนังสือพจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งที่ 1 (รับชําระภาษีพละเงินเพ่ิมหลังพ้นกําหนด)  

มิถุนายน2564 - มีหนังสือพจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งที่ 2 (รับชําระภาษีพละเงินเพ่ิมหลังพ้นกําหนด)  

กรกฎาคม 2564 - มีหนังสือพจ้งเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชําระภาษีครั้งที่ 3 (รับชําระภาษีพละเงินเพ่ิมหลังพ้นกําหนด  

สิงหาคม 2564 - ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชําระภาษีเพ่ือติดตามเร่งรัดชําระภาษี  

กันยายน2564 -รายผลงานผู้ค้างชําระภาษี  

    



 

ช่องทางการช าระเงินค่าภาษีที่ดิน,ภาษีป้าย ประจ าปี  พ.ศ.  2564  ได้แก่ 
1. ช าระได้ด้วยตนเอง 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ต. แพรกหนามแดง อ. อัมพวา  
สมุทรสงคราม  75110 

2.  ช าระเป็นธนาณัติ ณ  ส านักงานไปรษณีย์ไทย   ทุกสาขา ตามภูมิล าเนาของท่าน 

โดยสั่งจ่ายในนาม   “องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง” และจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

- ส าเนาหนังสือแจ้งประเมินฯ (ภ.ด.ส.6) พร้อมเอกสานแนบ  จ านวน 1 ชุด   
-   แนบซองเปล่าพร้อมติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพ่ือน าส่งใบเสร็จรับเงินฯ ให้กับท่านต่อไป 

ส่งมายัง      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
            องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง   
            เลขที่ 9/9  หมู่ที่  5  ต. แพรกหนามแดง  อ. อัมพวา  จ. สมุทรสงคราม  75110 

**** กรณีประสงค์จะช าระภาษีฯ    โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ขอให้ท่านติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีโดยตรงท่ีหมายเลข 

โทรศัพท์ (034) – 772069 -70 ต่อ 13   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล 

แพรกหนามแดง   **** 
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