
 

                                                                                                                             

             

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 
เรื่อง  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

----------------------------------          

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล

อุดมพร ประจําปงบประมาณ 2564 ใหเปนไปตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และนโยบายในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลอุดมพร ที่ใหเรงรัดการจัดเก็บ

รายไดใหทั่วถึงและเปนธรรม โดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมา โดยมิใหเกิดผล

กระทบในการชําระภาษีของประชาชนในตําบลอุดมพร 

 ทั้งนี้ แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ใชเปนแผนในการปฏิบัติในหวงปงบประมาณ 

2564 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ   ณ   วันที ่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

บรร ยะประภา 

           (นายบรร  ยะประภา) 

                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 
จัดทําโดย 

 
กองคลัง  (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได)  

องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  
 อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร   เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537    ซึ่งกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนินการ
จัดเก็บรายไดในสวนที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง  ซึ่งประกอบดวย ภาษีปาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  และคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตางๆ   ซึ่งการจัดเก็บรายไดทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองอาศัยการจัดทําแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  โดยใหครอบคลุมถึงกระบวนการดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ  เพื่อให
การจัดเก็บรายไดเปนไปดวยความถูกตอง  เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว  และท่ีสําคัญ
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของตางๆ  เปนตน  

  ดังนั้น  เพื่อใหการจัดเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลอุดมพร  เปนไปดวยความถูกตอง  เรียบรอย ทันตามหวงระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  กองคลัง      (งาน
จัดเก็บรายได)  องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  
ประจําปงบประมาณ 2564  ขึ้นเพื่อใชในการบริหารงานดานการจัดเก็บรายไดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับนโยบายของทางราชการและเปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พระราชบัญญัติ
ภาษีปาย พ.ศ. 2510 พรอมทั้งนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีระบบ เปนขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทาง
ราชการตอไป 

 
 

                       จัดทําโดย 
 
 

  นางสาวอนัญญา  ไชยฤทธิ์ 
     (เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน) 

    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 



 

เร่ือง          หนา 
 

แผนการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ 2564       1-3 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง        4 

- การปฏิบัติงานแยกตามหวงระยะเวลา     4 
- การปฏิบัติงานแยกตามขั้นตอนของกิจกรรม    5 
- การปฏิบัติงานแยกตามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ    6 
- สาระสําคัญและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 7 

ภาษีปาย         10 
- การปฏิบัติงานแยกตามหวงระยะเวลา     10 

  - การปฏิบัติงานแยกตามขั้นตอนของกิจกรรม    11 
 - การปฏิบัติงานแยกตามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ    13 
 - สาระสําคัญและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีปาย   14 
 - ขั้นตอนการยื่นแบบและชําระภาษีปาย     19 
แผนการจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสราง      20 

-ตารางแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง     
 แผนการจัดเก็บภาษีปาย        21 
  -ตารางแผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย      
 ปฏิทินการปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนทีป่ระจําป 2564   22 
 ชองทางในการใหบริการรับยื่นแบบและชําระภาษีและรายไดคาธรรมเนียมตาง ๆ 23 
 ภาคผนวก         24 
 



 

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ประจําปงบประมาณ  2564 
กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได) 

องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2552 และหนังสือที ่     มท 
0808.3/ว 4522  ลงวันที่ 11  สิงหาคม  2558   เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานดานการจัดเก็บรายไดให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของทางราชการและเปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510  พรอมทั้งนําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีระบบ เปน
ขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทางราชการ   และคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  มีนโยบาย
ในการดําเนินการจัดเก็บรายไดใหทั่วถึงและเปนธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในปจจุบันมาเปนแนวทางในการจัดเก็บภาษ ี โดยมิใหเกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในเขตพื้น
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 
 ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและเปนไป
ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการตาง ๆ  องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น  
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรมแกประชาชน  ซึ่งจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณไปพัฒนาตําบลอดุมพรไดมากข้ึน 
 2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร มีรายไดเพ่ิมขึ้น   
 2.3 เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการชําระภาษีใหกับองคการบริหารสวน
ตําบลอุดมพร 
 2.4 เพื่อใหการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายไดจากภาษีสอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลอุดมพรเพิ่มขึ้น รอยละ 4 จากปงบประมาณ 2563 
 3.2 ประชาชนใหความรวมมือในการจัดเก็บรายไดและพึงพอใจในการใหบริการชําระภาษีมากยิ่งขึ้น 
 3.3 การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรมแกผูเสียภาษีทุกราย 
4. วิธีการดําเนินการ 
 4.1 การดําเนินการตามแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง แผนการจัดเก็บภาษีปาย และแผน
ปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการ 
  -ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษจีากงบประมาณ 2563 
                    -สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ ใหครบถวน  จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และออกหนังสือแจง
เวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา เพื่อจะไดมายื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด   
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2) ขั้นดําเนินการ 
-จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา 
-แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
-แจงใหผูที่อยูในขายตองเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 

  -จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดทราบและเขาใจ 
  -จัดทําปายประชาสัมพันธ ระยะเวลาการยื่นแบบและชําระภาษี 
  -ออกพ้ืนที่สํารวจภาษ ี
  -ออกใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่   และรับชําระภาษีทีอ่งคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 

3) ขั้นหลังดําเนินการแลวเสร็จ 
-ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ  
2564 

 4.2 จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ของ องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร ไดแก 
  - การจัดประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับภาษีทองถิ่น 
  -การใหบริการรับชําระภาษีสัญจรนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ 
  -การใหบริการรับชําระภาษีในชวงพักเท่ียงของวันทําการ 
  -การประชุมเพ่ือพัฒนางานจัดเก็บรายได 
  -การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได 
 4.3 จัดทําโครงการพัฒนาแผนที่ภาษี ไดแก 
  - การจัดทําแผนที่แมบท ตําบลอุดมพร การสํารวจและการบันทึกขอมูลทะเบียนทรัพยสินลง
โปรแกรม TAXGO 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
6. ผูรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได 
 กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได)  องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย 
7. งบประมาณ 
 ใชจายจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
2564 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลอุดมพร สามารถจัดเก็บไดครบถวน  
 8.2 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลอุดมพรมีรายไดเพิ่มขึ้น  สามารถนําไปจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
ตําบลอุดมพรใหเจริญยิ่งขึ้น 
 8.3 ทําใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ และใหความรวมมือในการชําระภาษีมากยิ่งขึ้น 
 8.4 ทําใหการปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดจากภาษีสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 8.5 การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรมแกผูเสียภาษีทุกราย 
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      (ลงชื่อ)    อนัญญา  ไชยฤทธิ์   ผูจัดทํา/เสนอแผน 
(นางสาวอนัญญา  ไชยฤทธิ์ )     

                เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน 
 
 
      (ลงชื่อ)    นายไสว  สังฆรัตน  ผูตรวจสอบแผน 

  (นายไสว  สังฆรัตน)                                                                          
           ผูอํานวยการกองคลัง 

 
 
 
      (ลงชื่อ)      เศรษฐกิจ เวียงอินทร       ผูเห็นชอบแผน 

(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร) 
                                                                ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 
 
 
 
      (ลงชื่อ)       บรร ยะประภา      ผูอนุมัติแผน 
                                                                          (นายบรร  ยะประภา) 
                                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 
 
                                                    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

-4- 
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลกูสราง 

 

แยกปฏิบัติตามหวงระยะเวลา 
ตุลาคม   -  คัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษี จากปงบประมาณ 2563 
    -  ประชาสัมพันธเรื่องขั้นตอนและการเสียภาษี 
    -  สํารวจและเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
    -  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
    -  แตงตั้งเจาพนักงานสํารวจ 
    -  ประกาศสํารวจรายการทรัพยสินและสิ่งปลูกสราง 
    -  จัดทํารายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
พฤศจิกายน - ธันวาคม  -  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.3) 

-  แจงประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล 
    -  ประชาชนตรวจสอบรายการท่ีดินและคัดคานเพื่อแกไข 
ธันวาคม -  โหลดขอมูลจากกรมธนารักษที่จัดสงให อปท.รอบใหม ตามหนังสือสั่งการดวน     

   ที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลว 3 กนัยายน 2563    
มกราคม-กุมภาพันธ  -  จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564 
    -  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564 
    -  แจงผลการประเมินภาษีเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564 
มีนาคม-เมษายน  -  รับชําระภาษีตามแบบการแจงประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
พฤษภาคม - กันยายน  -  รับชําระภาษ ี  

- รับชําระภาษีกอนออกหนังสือแจงเตือน คิดคาปรับ 10% และเงินเพิ่ม    
    รอยละ 1 ตอเดือนเศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 

- รับชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือแจงเตือน คิดคาปรับ   
    20% และเงินเพ่ิมรอยละ 1 ตอเดือนเศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 

- รับชําระภาษีเลยระยะภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือแจงเตือน คิด  
    คาปรับ  40% และเงินเพิ่มรอยละ 1 ตอเดือนเศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 

  พฤษภาคม   -  ประกาศกําหนดใหชําระภาษี ใหมีการสงจดหมายติดตามทวงถามการชําระภาษี 
  พฤษภาคม- มิถุนายน  -  สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
    -  ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด 
    -  ออกตรวจสอบขอมูล/ออกพบผูชําระภาษี 

  -  ออกหนังสือแจงเตือน ดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดบัญชีทรัพยสิน   
   ตาม มาตรา 62 เมื่อพน 90 วันนับแตผูรับการแจงประเมินไดรับเอกสารการ  
   แจงเตอืนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  มิถุนายน    -  รายงานผูคางชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหสํานักงานที่ดินทราบ 
  (กอน) มกราคม 2564  -  รายงานผลการจัดเก็บภาษีรวมถึงปญหาในการจัดเก็บใหแกคณะกรรมการประจํา  

    จังหวัด ตามาตรา 24  
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แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 

 -  ประชาสัมพันธเรื่องข้ันตอนและการเสียภาษี     ตุลาคม 
 -  สํารวจและเตรียมแบบพิมพตาง ๆ       
 -  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
 -  แตงตั้งเจาพนักงานสํารวจ 
 -  ประกาศสํารวจรายการทรัพยสินและสิ่งปลูกสราง 
 -  จัดทํารายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
 -  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.3)    พฤศจิกายน - ธันวาคม 

   -  แจงประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล 
 -  ประชาชนตรวจสอบรายการท่ีดินและคัดคานเพื่อแกไข 
 -  โหลดขอมูลจากกรมธนารักษที่จัดสงให อปท.รอบใหม ตามหนังสือสั่งการดวน     ธันวาคม 

       ที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลว 3 กันยายน 2563    
 -  จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564   มกราคม-กุมภาพันธ 
 -  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564 
 -  แจงผลการประเมินภาษีเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564 
ข. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ 
 -  รับชําระภาษีตามแบบการแจงประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง   มีนาคม-เมษายน 
 -  รับชําระภาษี คาปรับ เงินเพิ่มเกินเวลาที่กําหนด    พฤษภาคม-กันยายน 

   กรณีปกต ิ
       - รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  มีนาคม - เมษายน 
   กรณีพิเศษ 

(1) ชําระเกินเวลาที่กําหนด 
- รับชําระภาษีกอนออกหนังสือแจงเตือน คิดคาปรับ 10% และเงินเพิ่มรอยละ 1 ตอเดือนเศษของเดือน
นับเปน 1 เดือน 
- รับชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือแจงเตือน คิดคาปรับ 20% และเงินเพิ่มรอยละ 1 ตอเดือน
เศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 

- รับชําระภาษีเลยระยะภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือแจงเตือน คิดคาปรับ  40% และเงนิเพิ่มรอยละ 1  
  ตอเดือนเศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 
 

       (2) ผูรับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี 
            1.รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม    มกราคม- มีนาคม 
            2.ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่    มกราคม-มิถุนายน 
            3.ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ    มกราคม-กรกฎาคม 
            4.รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม    มีนาคม-กันยายน 
            5.ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล) 
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ค. ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 
    1.ไมมาติดตอชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภายในกําหนดเวลา 

-  สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
-  ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด 

 -  ออกตรวจสอบขอมูล/ออกพบผูชําระภาษี 
-  ออกหนังสือแจงเตือน ดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตาม มาตรา 62 เมื่อพน 90 วัน 
   นับแตผูรับการแจงประเมินไดรับเอกสารการ แจงเตือนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
แยกปฏิบัติตามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได/เจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายดานการจัดเก็บรายได 

1.สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
2.ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา 
3.ออกหนังสือแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 
4.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารขั้นตน 
5.รับชําระคาภาษี/สงเงินรายไดประจําวัน 
6.ประชาสัมพันธเรื่องการจัดเก็บภาษี 

ผูอํานวยการกองคลัง           
          1.ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ด.ส.3 และเอกสารประกอบ 
          2.แจงผลการประเมิน ภ.ด.ส.6,7 หรือ 8 ถามี  
          3.รับคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ด.ส.9 , 10   

4.ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี 
5.แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี 
6.ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
          1.ตรวจสอบความถูกตองของคาภาษี 
          2.ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
          3.ออกหนังสือแจงเตือนกรณเีอกสารประกอบการพิจารณาไมครบถวน 
          4.ออกหนังสือเตือนผูที่ไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 
          5.ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 
          6.ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 
คณะผูบริหารอบต. 
          1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม) 
          2. ลงมติชี้ขาดตามคํารอง  และแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ 
          3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมาชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในกําหนด 
          4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
นิติกร 
          1.แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีตอผูไมมาชําระภาษภีายในกําหนด 
          2.ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 
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สาระสําคัญและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลกูสราง 
 
 “ที่ดิน” หมายความวา พื้นดิน และใหหมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เปนภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย (แมน้ําและทะเลไม
ถือเปนที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) 

ที่ดินที่ตองเสียภาษี ไดแก 
(๑) ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เชน โฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราวาไดทํา

ประโยชน 
(๒) ที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตอยูในความครอบครองของบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคล เชน นส.๓, นส.๓ ก และ นส.๓ ข สปก. ๔, ก.ส.น., ส.ค.๑, นค.๑, นค.๓,ส.ท.ก.๑ ก, ส.ท.ก.๒ ก, นส.
๒ (ใบจอง) และที่ดินอันเปนทรัพยสินของรัฐซึ่งมีการเขาไปครอบครองหรือทําประโยชน ฯลฯ เปนตน 
 

“สิ่งปลูกสราง” หมายความวา โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่บุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือ
ใชสอยได หรือที่ใชเปนที่เก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และใหหมายความรวมถึงหอง
ชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่ไดออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดแลว หรือแพที่บุคคลอาจใชอยูอาศัยไดหรือ
ที่มีไวเพื่อหาผลประโยชนดวย 

นิยามคําวาสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณที่ตางออกไปจากนิยามของคําวา 
“โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังนั้น

การพิจารณาวาอะไรเปนสิ่งปลูกสรางจึงไมพิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเปนสวนควบของโรงเรือนแตอยางใดกรณีสิ่ง
ปลูกสรางที่อยูระหวางกอสรางยังไมแลวเสร็จ และยังไมสามารถใชประโยชนไดไมถือเปนสิ่งปลูกสรางตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้  

ทรัพยสินที่ไดรับยกเวนภาษี  
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ไดกําหนดรายละเอียดของทรัพยสินที่ไดรับการ
ยกเวนไมตองเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไวในมาตรา 8 ดังนี้ 

1. ทรัพยสินของรัฐหรือหนวยงานของรัฐซึ่งใชในกิจการของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ หรือ ในกิจการ
สาธารณะที่มิไดใชหาผลประโยชน 

2. ทรัพยสินที่เปนที่ทําการองคการสหประชาชาต ิ
3. ทรัพยสินที่เปนที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลของตางประเทศ 
4. ทรัพยสินของสภากาชาดไทย 
5. ทรัพยสินที่เปนศาสนสมบัติไมวาของศาสนาใดที่ใชเฉพาะเพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ 
6. ทรัพยสินที่ใชเปนสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิไดรับประโยชนตอบแทน 
7. ทรัพยสินที่เปนของมูลนิธิหรือองคการหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ประกาศกําหนด 
8. ทรัพยสินของเอกชนเฉพาะสวนที่ไดยินยอมใหทางราชการจัดใหใชเพื่อสาธารณประโยชนตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 
9. ทรัพยสวนกลางที่มีไวเพื่อใชหรือเพ่ือประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวมตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
10. ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
11. ทีด่ินอันเปนพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
12. ทรัพยสินอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 ฐานภาษี  

มูลคาทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง โดยการคํานวณมูลคาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางเปนไปตามราคา
ประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

ผูมีหนาที่ตองเสียภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสราง  
1.บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเปนเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง 
2. ผูครอบครองหรือทําประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของรัฐ 
3. ผูมีหนาที่ชําระภาษีแทน ไดแก 

(1) ผูจัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผูเสียภาษีถึงแกความตาย 
(2) ผูจัดการทรัพยสิน กรณีที่ผูเสียภาษีเปนผูไมอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

วาดวยสาบสูญ 
(3) ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ในกรณีที่ผูเสียภาษีเปนผูเยาวคนไร

ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(4) ผูแทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผูเสียภาษีเปนนิติบุคคล ทั้งนี้ จะตองมีหนังสือ มอบ

อํานาจเปนหลักฐานมาแสดงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานดวย 
(5) ผูชําระบัญชี ในกรณีที่ผูเสียภาษีเปนนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชําระบัญชี 
(6) เจาของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีเปนของบุคคลหลายคน

รวมกัน 
การชําระภาษี  

ผูรับประเมินไดรับใบแจงรายการประเมิน (ภ.ด.ส.6,7)  ใหชําระเงินภายใน 30 วัน นับแตวันถัด
จากวันที่ไดรับใบแจงการประเมิน  โดยสามารถชําระภาษีได ณ กองคลัง  งานจัดเก็บรายได  องคการบริหารสวน
ตําบลอุดมพร  อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย  หรือชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่
ธนาคารรับรองทางไปรษณียลงทะเบียน หรือโดยการชําระผานทางธนาคารก็ได 

 
การขอผอนชําระภาษี  

ผูมีสิทธิขอผอนชําระภาษีได 3 งวด โดยไมเสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไข  ดังนี้  
1. ผูมีหนาที่เสียภาษี จะขอผอนชําระคาภาษีได  โดยวงเงินคาภาษีที่จะขอผอนชําระนั้น  จะตองมี

จํานวนเงินคาภาษีตั้งแต เกาพันบาทขึ้นไป  
2. ไดยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเดือนเมษายนของปนั้น  
3. ไดแจงความจํานงขอผอนชําระคาภาษีเปนหนังสือตอพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแตวัน

ถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน  
เงินคาปรับและเงินเพิ่มกรณีชําระลาชา 

เงินคาภาษปีรับและเงินเพิ่มกรณีชําระคาภาษีลาชากวากําหนดตามอัตราตอไปนี้  
1.  กรณีชําระเกินกําหนดแตกอนจดหมายแจงเตือนออก คิดเงินคาปรับรอยละ 10% และคิดเงิน

เพิ่มรอยละ 1% ตอเดือน เศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 
2. กรณีไดรับหนังสือแจงใหชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือแจงเตือน คิดคาปรับ 20%  

และเงินเพิ่มรอยละ 1 ตอเดือนเศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 
3. กรณีไดรับหนังสือแจงใหชําระชําระภาษีแตลวงเลยระยะภายในเวลาที่กําหนดตามหนังสือแจง 

เตือน คิดคาปรับ  40% และเงินเพิ่มรอยละ 1   ตอเดือนเศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 
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การอุทธรณภาษี  

เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่ โดย
เห็นวาคาภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไมถูกตอง  ก็มีสิทธิยื่นคํารองขอใหพิจารณาการประเมินใหมตอคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินใหม โดยกรอกในแบบพิมพ (ภ.ด.ส.9,10)  และยื่นแบบดังกลาว  ณ  กองคลัง (งานจัดเก็บ
รายได)  องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน หากพนกําหนดดังกลาว
แลว ผูรับประเมินหมดสิทธิที่จะขอใหพิจารณาการประเมินใหม และไมมีสิทธินําคดีสูศาล เวนแตในปญหาขอ
กฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม พิจารณาเปนประการใดจะแจง
คําชี้ขาดไปยังผูยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษร  หากผูรับประเมินยังไมเห็นดวยหรือไมพอใจในคําชี้ขาดดังกลาว ยอม
มีสิทธินําคดีสูศาลเพื่อแสดงใหศาลเห็นวาการประเมินไมถูกตอง และขอใหศาลเพิกถอนการประเมินนั้นเสีย  แตตอง
ทําภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด  การอุทธรณไมถือเปนการทุเลาการบังคับภาษี และ
ระยะเวลาในการชําระภาษียังคงอยู 30  วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน  ถาเกินกําหนดตองคิดเงินเพิ่ม  ซึ่งผูรับ
ประเมินตองชําระภาษีกอนฟองทุกกรณี  กรณีรัฐวิสาหกิจไมพอใจคําชี้ขาดเนื่องจากจํานวนเงินสูงเกินสมควรให
รัฐวิสาหกิจนําเรื่องเสนอ ครม. มติ ครม.ถือเปนที่สุด 
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ภาษีปาย 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีปาย 
 

แยกปฏิบัติตามหวงระยะเวลา 
ตุลาคม   -คัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษี จากปงบประมาณ 2563 
ตุลาคม-ธันวาคม  -สํารวจเตรียมแบบพิมพตางๆ 
    -ประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีปายใหประชาชนทราบ 
    -ออกหนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา 
มกราคม-มีนาคม  -รับแบบภาษีปาย (ภ.ป.1) (ลงทะเบียนรับ)/ตรวจสอบความถูกตอง  
    -ประเมินคารายป / แจงผลการประเมิน (ภ.ป.3) /รับชําระภาษี 
มกราคม-พฤษภาคม  -รับชําระคาภาษี  (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  

-รับคํารองอุทธรณ (ลงทะเบียนเลขที่รับ)/พิจารณาคํารอง/แจงผลการชี้ขาด 
    -รับชําระภาษี (ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน) 
    -ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (2 ครั้ง) 
    -แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด (สงใหนิติกร) 
เมษายน-กันยายน  -สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน 
    -รับชําระภาษี   กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนด (มีเงินเพิ่ม) 
    -มีหนังสือแจงเตือนกรณีไมมาชําระภาษีภายในกําหนด  (3 ครั้ง) 
    -ออกตรวจสอบ ไปพบผูคางชําระภาษี 
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แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

ก. ขั้นเตรียมการ 
    1.ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ  กันยายน 
    2.สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ    ตุลาคม 
    3.ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ 
    4.จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ (ภ.ป.1)   ธันวาคม 
ข. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ 
    1.กรณีปายกอนเดือนมีนาคม 
       - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกตอง    มกราคม-มีนาคม 
       - ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.3)   มกราคม-เมษายน 
    2.กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม    เมษายน-ธันวาคม 
       - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกตอง    เมษายน-ธันวาคม 
       - ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.3) 
    3.การชําระคาภาษ ี
       กรณีปกติ 
       - รับชําระภาษี (ชําระในวันที่ยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)  มกราคม-พฤษภาคม 
       กรณีพิเศษ 

(1) ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลประเมิน) 
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม 

       (2) ผูประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษ ี
            1. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม (แบบ ภ.ป.4)  กุมภาพันธ-พฤษภาคม 
            2. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่    กุมภาพันธ-มิถุนายน 
            3. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5)    มีนาคม-กรกฎาคม 
            4. รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม    มีนาคม-กันยายน 
            5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)                                                                                                     
ค. ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 
    1. ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ป.1) ภายในกําหนดเวลา   
        - มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมยื่นแบบ    มีนาคม 
           (เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ) 

- มีหนังสือแจงเตือนผูที่ไมยื่นแบบภายในกําหนดเวลา 
 - ครั้งที่ 1    เมษายน 

   - ครั้งที่ 2    พฤษภาคม 
- แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ)    เมษายน-กรกฎาคม 
   เพื่อดําเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ 
 - รับชําระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25    เมษายน-กันยายน 
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     2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แลวแตไมยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 
         - มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมชําระภาษี 
 - ครั้งที่ 1    พฤษภาคม 
 - ครั้งที่ 2    มิถุนายน 
 - ครั้งที่ 3    กรกฎาคม 
         - รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม    พฤษภาคม-กันยายน 
         - ดําเนินการบังคบจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด 
            ทรัพยสิน) กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี    ตุลาคม  เปนตนไป 
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แยกปฏิบัติงานตามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 เจาพนักงานจัดเก็บรายได/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดานการจัดเก็บรายได 

1.สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
2.ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา 
3.รับแบบ  ภ.ป.1  (ลงทะเบียน) 
4.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน 
5.รับชําระคาภาษี / สงเงินรายไดประจําวัน 

 ผูอํานวยการกองคลัง 
1.ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 
2.ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ป.1  และความถูกตองของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และเอกสาร
ประกอบ 
3.รับคํารองอุทธรณตามแบบ  ภ.ป.4 
4.สํารวจผูไมมายื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในกําหนดเวลา 
5.แจงผลการประเมินตามแบบ  ภ.ป.3   
6.แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษ ี
7.ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

       8.ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษ ี
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 

1.ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 
2.ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.ป.1 
3.ประเมินคาภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
4.ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในกําหนด 
5.ออกหนังสือเตือนผูที่ไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 
6.ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 
7.แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.1
 ภายในกําหนดเวลา 
8.ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 

 คณะผูบริหาร 
1.พิจารณาคํารองอุทธรณภาษ ี 
2.ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ (ภ.ป.5) 
3.มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.1  ภายในกําหนดเวลา 
4.มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
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สาระสําคัญและคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีปาย 

 
 ปาย  หมายถึง  ปายที่แสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได  หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายไดไมวาจะแสดง หรือ โฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น 
 ปายทีอ่ยูในขายตองเสียภาษ ี 
   1. ปายชื่อ  เชน  รานตนขาวบิวตี้ซาลอน & บาเบอร 
   2. ปายยี่หอ  เชน ปาย  SONY  TOSHIBA    
   3. ปายเครื่องหมายการคา เชนปายโรงน้ําดื่มนอรทวอเตอร  
   4. ปายโฆษณาการคา เชน ทําฟน จัดฟน  
 ปายที่ไมตองเสียภาษ ี 
   (1) ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ  
   (2) ปายที่แสดงไวที่สินคาหรือที่สิ่งหุมหอหรือบรรจุสินคา  
   (3) ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว  
   (4) ปายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว  
   (5) ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เปนที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได และแตละปายมีพื้นที่ไมเกิน 3 ตารางเมตรที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถึง
ปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย  
   (6) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบ บริหารราชการแผนดิน  
   (7) ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
วาดวยการ นั้น ๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ  
   (8) ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการ
สหกรณ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
   (9) ปายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
   (10) ปายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
   (11) ปายของวัดหรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ  
   (12) ปายของสมาคมหรือมูลนิธ ิ 
   (13) ปายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ปจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)  
ใหเจาของปายไมตองเสียภาษีปาย สําหรับ  
    (ก) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนนหรือรถ
แทรกเตอรตามกฎหมายวาดวยรถยนต   
    (ข) ปายที่ติดตัง้หรือแสดงไวที่ลอเลื่อน ตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน  
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 (ค) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพ้ืนที่ไมเกินหารอยตาราง
เซนติเมตร 
 สรุปหลักเกณฑปายที่ตองเสียภาษ ี
 1.ตองเปนปายดังตอไปนี้ 
   1.1 ปายที่แสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมาย 
    -ใชในการประกอบการคา 
    -ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได 
   1.2 ปายโฆษณา 
    -โฆษณาการคา 
    -กิจการอื่นเพื่อหารายได 
  2.แสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ  ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก  หรือทําให
ปรากฏดวยวิธีอื่น 
  3.ไมเปนปายที่ไดรับการยกเวนตามทีก่ฎหมายกําหนดไว 
 ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย 
 1.เจาของปาย  หมายถึง  เจาของกรรมสิทธิ์ผูจัดทําปายมาเพื่อแสดงชื่อ ยี่หอ เครื่องหมายที่ใชในการ
ประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นของตนเพื่อหารายได หรือโฆษณาการคาของตนหรือโฆษณากิจการอื่นของ
ตนเพื่อหารายได 
 2.กรณีท่ีหาเจาของปายไมได 
   ลําดับที่ 1 ผูครอบครองปาย 
   ลําดับที่ 2 หาตัวผูครอบครองไมได  กรณีถาปายติดตั้งบนอาคารใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
กรณีถาปายติดตั้งบนที่ดินของผูอื่นเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ปายติดตั้งอยู มหีนาที่เสียภาษีปายตามลําดับ 
 กําหนดระยะเวลาใหย่ืนแบบแสดงรายการ  
   ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตามแบบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป  ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป  ยกเวน
ปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้ง  หรือแสดงจนถึงวันสิ้นป  และใหคิดภาษีปาย
เปนรายงวด  งวดละ 3 เดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป ทั้งนี้เปนไป
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตรตอง
มีชื่อและที่อยูของเจาของปาย เปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปายและใหขอความดังกลาวไดรับ
ยกเวนภาษีปาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีที่เจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทน หรือ
ผูแทนในประเทศ มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย แทนเจาของปาย ถาเจาของปายตาย เปนผูไมอยู เปนคน
สาบสูญ เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถใหผูจัดการมรดก ผูครอบครองทรัพยมรดกไมวา
จะเปนทายาทหรือผูอื่น ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแตกรณี มีหนาที่ปฏิบัติการแทนเจาของปาย 
เจาของปายผูใด  
   1. ติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ใหเสียเปนรายงวด  
   2. ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม และมีพื้นที่ ขอความ ภาพและเครื่องหมายอยางเดียวกับ
ปายเดิมที่ไดเสียภาษีปายแลว ปายชํารุดไมตองชําระเฉพาะปทีต่ิดตั้ง   



 

 
 
 

-16- 
   3. เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายที่ไดเสียภาษีปาย
แลวอันเปน เหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่ม ปายที่เพิ่มขอความชําระตามประเภทปายเฉพาะสวนที่เพิ่มปายที่ลดขนาด
ไมตองคืน เงินภาษีในสวนที่ลด ถาเปลี่ยน ขนาดตองชําระใหม ใหเจาของปายตาม   1.  2.  หรือ 3. ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ติดตั้ งหรือแสดงปายหรือนับแตวัน
เปลี่ยนแปลง แกไขขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายปายเดิมแลวแตกรณ ี 
        ฐานภาษีและอัตราภาษ ี 
   ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อที่ของปายและประเภทของปายรวมกัน ถาเปนปายที่มีขอบเขตกําหนด
ได การคํานวณพื้นที่ปายใหเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนยาวที่สุดเปนขอบเขตของปาย ถาเปนปายที่ไมมีขอบเขต
กําหนดไดใหถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนดสวนที่กวางที่สุดและยาว
ที่สุด แลวคํานวณเปนตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถาเกินครึ่ง ใหนับเปน 500 ตาราง
เซนติเมตร ถาต่ํากวาปดทิ้ง ประกอบกับประเภทของปาย คํานวณเปนคาภาษีปาย ที่ตองชําระ โดยกําหนดอัตราภาษี
ปายดังนี้  
   (1) ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (2) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นใหคิด
อัตรา 20 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (3) ปายดังตอไปนี้ ใหคิดอัตรา 40 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร  
    (ก)  ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม  
    (ข)  ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ  
   (4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายที่ไดเสียภาษี
แลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหคิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํานวน
เงินภาษีที่เพ่ิมขึ้น  
   (5) ปายทุกประเภท  เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลว ถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200 
บาทใหเสียภาษีปายละ 200 บาท 
  (6) กรณีปายทีต่ิดตั้งปแรก คิดภาษีเปนรายงวด  งวดละ 3 เดือน 

 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน มกราคม -  มีนาคม  คิดภาษี    100% 
 - งวดที่ 2 เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน -  มิถุนายน   คิดภาษี     75% 
 - งวดที่ 3 เริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม - กันยายน   คิดภาษี     50% 
 - งวดที่ 4 เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม - ธันวาคม   คิดภาษี     25% 

 ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
   ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ไดที่สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลบางบัวทอง   กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1   ตามความเปนจริงใหครบถวน ลงลายมือชื่อของตน
พรอมวัน เดือน ป สงคืนพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ปายนั้นไดติดตั้งหรือแสดงไว   ทั้งนี้จะนําสงดวยตนเอง 
มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได ใหเจาของปายหรือผูมีหนาที่เสียภาษีปายหรือผูที่
ไดรับมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ที่สํานักงานที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู    
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 เอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการยื่นแบบ  
   (กรณีปายใหม)  ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย (ภ.ป.1) พรอมสําเนาหลักฐาน
และลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ไดแก  
   - ใบอนุญาตติดตั้งปาย, ใบเสร็จรับเงินคาทําปาย  
   - สําเนาทะเบียนบาน  
   - บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเสียภาษ ี 
   - กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท, ทะเบียน
พาณิชยและหลักฐานของสรรพากร เชน ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
   - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)  
   - หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจาหนาที่ใหคําแนะนํา  
   (กรณีปายเกา)  ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) พรอมใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครั้งสุดทาย  
   กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทพรอมกับการ
ยื่นแบบ ภ.ป. 1  
 การชําระภาษีปาย  
   ผูรับประเมินไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษี (ภ.ป.3)    ใหชําระคาภาษีปายภายใน 15 วันนับ
แตวันที่ไดรับแจงการประเมิน (ภ.ป.3)   โดยชําระภาษีได ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได) องคการบริหารสวนตําบล
บางบัวทอง  การชําระภาษีปายจะกระทําโดยสงธนาณัติ   หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจายได  การชําระภาษี
ปายโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันที่ไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย  
 การขอผอนชําระภาษี  
   ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแต 3,000 บาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะขอผอนชําระ
เปน 3 งวด  งวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี  และใหชําระงวดที่ 1 กอนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแตวันสุดทายที่ตอง
ชําระงวดที่ 1  และงวดที่  3  ภายใน 1 เดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่ 2 
 เงินเพิ่ม  
   ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปาย เสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีปายในกรณีและอัตราดังนี ้ 
   (1) ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของจํานวน
เงินที่ตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีที่เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจง
ใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย  
   (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีลดนอยลง ให
เสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการ
ภาษีปายใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน  
   (3) ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของจํานวนเงินที่ตอง
เสียภาษีปายเศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปนเงินเพิ่ม  
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 การอุทธรณ  
   เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดรับแจงการประเมิน (ภ.ป.3) แลว หากเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง
มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่น โดยยื่นอุทธรณผานพนักงานเจาหนาที่ โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 
วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน ถาผูอุทธรณไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วันหรือไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกไมยอม
ใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของโดยไมมีเหตุอันสมควร  ผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหาร
ทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณนั้นเสียได เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดวินิจฉัยอุทธรณเสร็จและแจงคําวินิจฉัยพรอม
ดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ หากผูอุทธรณไมเห็นพองดวยกับคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่น ผูอุทธรณมี
สิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่น  โดยฟองเปนคดีตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ เวนแตในกรณีที่เปนการยกอุทธรณดังไดกลาวขางตน อยางไรก็ตามการอุทธรณนั้นไมเปนการทุเลาการเสีย
ภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นวาใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาลเสียกอน  
 การขอคืนเงินคาภาษี  
   ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลใหมีการลดจํานวนเงินที่ไดประเมิน
ไวใหแจงผูมีหนาที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับแจง   ผูใดเสียภาษีปายโดย
ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาที่ควรตองเสียมีสิทธิไดรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ปนับแตวันที่ได
ชําระเงินคาภาษ ี 
 บทกําหนดโทษ  
   1.ผูใดรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จตอบคําถามดวยถอยคําอันเปน
เท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 1 ปหรือปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
   2.ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 
บาท  
   3.ผูใดไมปฏิบัติดังนี้ คือ ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตาราง
เมตรตองมีชื่อและที่อยูเจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปาย ตองระวางโทษปรับวันละ 
100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด  
   4.ผูใดไมแจงการรับโอนปาย คือ ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่
ภายใน30 วันนับแตวันรับโอน หรือไมแสดงการเสียภาษีปาย (ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสียภาษี
ปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบการคาหรือประกอบกิจการ) ตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 
10,000 บาท  
   5.ผูใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที ่โดยไมใหเขาไปในสถานที่ประกอบการคาหรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดของผูมีหนาที่เสียภาษีปาย หรือบริเวณที่ตอเนื่องกับสถานที่ดังกลาว หรือสถานที่ที่
เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีปายในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบวาผู
มีหนาที่เสียภาษีปายไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัติหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งออก
คําสั่งเปนหนังสือเรียกผูมีหนาที่เสียภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีปายมาตรวจสอบ 
ภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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เจาของปายหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีปาย (ภ.ป.1) 

พรอมหลักฐาน  ภายในเดือนมีนาคม  

พนักงานเจาหนาที่รับแบบและตรวจสอบแบบ

รายการเกี่ยวกับปาย  พรอมประเมินคาภาษี 

 
พนักงานเจาหนาที่แจงรายการประเมิน (ภ.ป.3) 

 

ผูรับประเมินชําระคาภาษีภายใน 15 วันนับแตวันที่

ไดรับแจงการประเมิน (ภ.ป.3) 

กรณีผูรับประเมินไมพอใจการประเมินสามารถ

อุทธรณการประเมินภาษีไดภายใน 30 วันนับแตวันที่

ไดรับแจงการประเมิน 

 
พนักงานเจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

 

ขั้นตอนการยื่นแบบและชําระ 

ภาษปีาย 
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แผนการจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 

วัน เดือน ป  วิธีการดําเนินการ  เปาหมาย 
กันยายน 2563    
ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 
 
 
ธันวาคม 2563 
มกราคม-กุมภาพันธ 2564 
 
 
มีนาคม-เมษายน 2564 
 
พฤษภาคม – กันยายน 2564 
พฤษภาคม- มิถุนายน 2564 
มิถุนายน 2564 
 
(กอน)มกราคม 2564 

-  คัดลอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษี จากปงบประมาณ 2563 
-  ประชาสัมพันธเรื่องข้ันตอนและการเสียภาษี 
-  สํารวจและเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
-  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
-  แตงตั้งเจาพนักงานสํารวจ 
-  ประกาศสํารวจรายการทรัพยสินและสิ่งปลูกสราง 
-  จัดทํารายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
-  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.3) 

  -  แจงประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล 
  -  ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและคัดคานเพ่ือแกไข 

-  โหลดขอมูลจากกรมธนารักษรอบใหม ตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลว 3 กย 63
  

-  จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564 
-  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564 
-  แจงผลการประเมินภาษีเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป 2564 
-  รับชําระภาษีตามแบบการแจงประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
-  รับชําระภาษ ี 

  - รับชําระภาษแีละเริ่มเก็บเงินคาปรับและเงินเพิ่มกรณีชําระลาชา 
  -  ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด 
  -  ออกหนังสือแจงเตือน ดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดบัญชีทรัพยสิน ตาม มาตรา 62  
  -  รายงานผูคางชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหสํานักงานที่ดินทราบ 
  -  รายงานผลการจัดเก็บภาษีรวมถึงปญหาในการจัดเก็บใหแกคณะกรรมการประจํา จังหวัด ตามาตรา 24  

รายไดเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 4 
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แผนการจัดเก็บภาษีปาย ประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 

วัน เดือน ป วิธีการดําเนินการ เปาหมาย 
ตุลาคม–พฤศจิกายน 2563 
 
 
ธันวาคม 2563 
มกราคม–เมษายน  2564 
 
พฤษภาคม 2564 
 
มิถุนายน  2564 
กรกฎาคม  2564 
สิงหาคม  2564 
กันยายน  2564 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ  
- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
- ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี
- จัดทําหนังสือแจงใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา 
- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจงการประเมินภาษี ภ.ป.3 
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 
- สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน 
- มีหนังสือแจงเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 1 (รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพนกําหนด) 
- มีหนังสือแจงเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 2 (รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพนกําหนด) 
- มีหนังสือแจงเตือนไปยังผูที่ยังไมชําระภาษีครั้งที่ 3 (รับชําระภาษีและเงินเพิ่มหลังพนกําหนด) 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี เพื่อติดตามเรงรัดชําระภาษี 
- รายผลงานผูคางชําระภาษี 

 
 
 
 
รายไดเพ่ิมขึ้น

รอยละ  
4 
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ปฏิทินการปฏิบัตงิานบริการประชาชนเคลื่อนที่  ประจําป 2564 
 องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 

 

 

สถานที่ออกบรกิาร 
ประจําเดือน  

วันที่ / เวลาท่ีออกบริการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หมูที่   1              09.30-15.00 น. 
หมูที่   2             09.30-15.00 น. 
หมูที่   3             09.30-15.00 น. 

หมูที่   4             09.30-15.00 น. 

หมูที่   5               09.30-15.00 น. 
หมูที่   4             09.30-15.00 น. 

หมูที่   7              09.30-15.00 น. 
หมูที่   8             09.30-15.00 น. 
หมูที่   9              09.30-15.00 น. 
หมูที่   10              09.30-15.00 น. 
หมูที่   11              09.30-15.00 น. 
หมูที่   12               09.30-15.00 น. 
หมูที่   13              09.30-15.00 น. 
หมูที่   14               09.30-15.00 น. 

หมูที่   5 ตําบลบานจันทน              09.30-15.00 น. 

 
หมายเหตุ    1. รับบริการงานภาษีปาย,ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสราง   
       2. วัน เวลา ดังกลาว อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและเหมาะสม  
                3. สถานที่ ณ.  ศาลาหรือหอประชุมประจําเดือน ของแตละหมูบาน 
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ชองทางในการใหบริการรับยื่นแบบและรับชําระภาษีและรายไดคาธรรมเนียมตางๆ  
1.สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร   กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได) 
   เลขที่ 122 หมูที่ 8  ตําบลอุดมพร  อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย 43230 
   โทร. 04-241-4951  โทรสาร. 04-241-4951 
 

หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม  สามารถติดตอสอบถามไดที่เบอรโทรศัพท 
   โทร. 04-241-4951 ,088-568-931-2 
       
                         
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
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