
 

คู่มือการปฏิบัติงานจัดเกบ็รายได้ 

 

 

 
 

 

 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  

อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

 



 
ค าน า 

 
           ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนิน 
จัดเก็บ รายได้ที่ต้อง จัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ต่างๆซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่จะด าเนินการ
จัดเก็บรายได้  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ทุก 
ประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทันตามก าหนดระยะเวลาและเก็บรายได้ให้มี ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ขึ้น   เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุ เป้าหมายสูงสุดตามที่วางไว้   
      
                                งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
               กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
                  ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ 
ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยค านึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็น
แนวทาง ในการจัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการช าระภาษีของประชาชนในต าบลแคนเหนือ ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด องค์การบริหารส่วนต าบลแคน
เหนือ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการให้บริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดงรายการ ทรัพย์สิน เพ่ือเสียภาษี
กับประชาชนภายในต าบล   ซึ่งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนการจัดเก็บรายได้
ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๕  ขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ บรรลุเป้าหมายอย่างมี 
ประสิทธิภาพและ เป็นธรรมแก่ประชาชน 
  2.2  เพ่ือให้องค์กรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพัฒนาต าบล 
แคนเหนือ ได้มากข้ึน 
  2.3  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
  2.4  เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1  การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 ของ 
ปีงบประมาณ 2564 
  3.2  ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
  3.3  การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
  4.1  ขั้นเตรียมการ 
   -  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และ 
ออกหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม 
กฎระเบียบ 
  4.2  ขั้นด าเนินการ 
   -  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
   -  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
   -  แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
   -  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
     4.3  หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
   - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  –  30  กันยายน  2565 
  

6. ผู้รับผิดชอบชอบแผนการรายได้ 
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 
 

7. งบประมาณ 
   ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1  ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
ของปีงบประมาณ 2564 
  8.2  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
  8.3  การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือน มิถุนายน  – พฤศจิกายน พ.ศ.
2564)  หมายถึง ที่ดินหมายความว่าพื้นดิน พ้ืนที่ที่เป็นภูเขา พ้ืนที่ที่เป็นน้ า สิ่งปลูกสร้าง หมายความ ว่า 
โรงเรือน  อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บ 
สินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม ซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นเจ้าของที่ดิน หรือ 
สิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มี 
หน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีแทนผู้เสียภาษีตาม 
พระราชบัญญัตินี้ด้วย มาตรา(5) 
 

                 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
           ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่  1  มกราคมของปีใด  
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  มาตรา (9 วรรคหนึ่ง) 
 

 ก าหนดระยะเวลาแจ้งการประเมินและผู้เสียภาษีช าระภายในเดือน เมษายน 
       ให้ผู้บริหารแต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจและประกาศก าหนดระยะเวลาส ารวจที่ดินและ สิ่ง
ปลูกสร้างจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาชน 
ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือแก้ไข  ภายในเดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี 
  

                หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  1.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3.  หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดินตามที่กฎหมายก าหนดเช่นโฉนด, น.ส.3.,ส.ค.1 ฯ 
  4.  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
  5.  หนังสือมอบอ านาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาท าการแทน 
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ขั้นตอนการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 1.  เจ้าพนักงานแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 
 2.  การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นตามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ก าหนดรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี จ านวนภาษทีี่ต้อง
ช าระ 
 3.  การประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาให้
ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาเพ่ือตรวจภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้
บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 4.  การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออ่ืน เช่นการแจ้งเตือน(ให้
เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้รับโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ 
หรือสถานที่ ท าการของบุคคลนั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของ
บุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่การของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ
แล้ว และอยู่ ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่สถานที่ท าการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 
 5.  มีการประเมินผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวน
ประเมิน ภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้การทบทวนการประเมินใหม่จะกระท ามิได้ เมื่อพ้น 3 
ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 6.  ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือก าหนดเวลาการคัดค้านการ ประเมิน
ภาษี ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวเหตุจ าเป็นจนไม่
สามารถจะ ปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้ ให้ยื่นค าร้องขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาก่อนก าหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อ
ผู้บริหาร ท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร จะให้ขยายหรือให้เลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็น
แก่กรณี ก็ได้ 
 7.  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตต าบลแคนเหนือ 
 8.  การช าระภาษีให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อให้ใบเสร็จรับเงินวันที่ช าระภาษ ี
 9.  ผู้ช าระภาษีสามารถช าระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการช าระผ่าน
ธนาคารหรือโดยวิธีอ่ืนใดนั้น ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดเงินเพิ่ม 
ภาษีท่ีมิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ช าระภาษี ค้างช าระ ภายใน 
เดือน พฤษภาคม ของทุกปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างช าระ พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ร้อยละ 40 ของจ านวน
ภาษคี้างช าระ   เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้เสียเบี้ยปรับ  ร้อยละ 10  ของ
จ านวนภาษคี้างช าระ การช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้อาจขอผ่อนช าระเป็นงวด งวดละ เท่าๆกันก็ได้จ านวน
งวดและจ านวนเงินภาษีขั้นตอนที่จะมีสิทธิ์ผ่อนช าระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน การผ่อนช าระให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง กรณีท่ีผู้เสียภาษีท่ีขอผ่อนช าระ ไมช่ าระภาษีตาม ระยะเวลา ที่ก าหนดในการผ่อน
ช าระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช าระและต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ จ านวนภาษีที่ค้าง
ช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน กรณีท่ีต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
การประเมินภาษีใหม่และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีและให้ ผู้เสียภาษีช าระภาษีท่ีต้องเสียเพิ่มเติม
ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 

 



 
๔ 

 
บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 1.  เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ
ออก ค าสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพ่ือน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระ 
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายได้อันเนื่องมาจากการ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้ามมิ 
ให้ยึด หรืออายัดทรัพย์ของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจ าเป็นที่พอจะช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม 
และ ค่าใช้จ่าย 
 2.  เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
มอบหมาย จากผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค าสั่งให้ผู้เสียภาษ ีน าบัญชี เอกสาร หรือ 
หลักฐานอื่น  อันจ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างช าระมาตรวจสอบ 
 3. ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น 
ของผู้เสียภาษีเข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระ
อาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้นเพ่ือสอบถามบุคคลใดๆ การด าเนินการต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่ น้อย
กว่า 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียนค าสั่งและการออกค าสั่งและท าการต้องเป็นไปตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 
การอุทธรณ์ 
 -  ถ้าผู้เสียภาษีรายใดได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิคัดค้าน
และ ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีได้ – ผู้เสียภาษียื่นค าร้องต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายใน  30  วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษี 
 -  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีให้แล้วเสร็จภายใน  60  วัน   นับแต่วันที่
ได้รับค าร้อง ดังกล่าวและแจ้งสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า   กรณีท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่น พิจารณา ค าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ
กับค าร้องของผู้เสียภาษี 

 
การขอคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ก าหนดให้ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความ
ผิดพลาด ของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยการ
ขอรับ เงินคืน ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ ก าหนด 
ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ช าระ ในการนี้ให้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือค าชี้แจงใดๆ ประกอบค าร้อง ด้วย 

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ก าหนดระยะเวลาในการช าระภาษี เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี) 
 ที่ดิน  หมายความว่า  พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย 

                 สิ่งปลูกสร้าง  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
หรือเป็นผู้อยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 
และให้หมายความรวมถึง ห้องชุด หรือ แพ ที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย ห้องชุด 
หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้ว 
 

 



๕ 

 

ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือ ท า
ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 
ก าหนดระยะเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 เมื่อพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อ่ืน
ด้วย ตามที่เห็นสมควรภายในเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 
2. ภาษีป้าย  ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษีป้าย เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี)  หมายถึง  
ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพ่ือหา 
รายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วย อักษร 
ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

          ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
  1.  เจ้าของป้าย 
  2.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว 
เจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้ายถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือ  
ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้าย 

               ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย 
                  1.  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่เจ้าพนักงานจัดเก็บ และ
พัฒนารายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น    ภายในเดือน
มกราคม  - มีนาคม  ของทุกปี 
        2.  ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย  ข้อความ  ภาพ  อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึนให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
ป้ายใหม่ภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
         3.  ในกรณีท่ีมีการโอนย้าย)เปลี่ยนเจ้าของ(ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ภายใน 30 วนั นับตั้งแต่วันรับโอน 
 หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 
  1.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  2.  ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ 
  3.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา ในกรณีที่ได้ช าระภาษีป้ายมาแล้ว) 
  4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  5.  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  6.  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
  7.  ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 



๖ 

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
 1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ภ.ป. (1) พร้อมหลักฐาน 
 2. ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้น ต้องเสีย
เงินเพ่ิม 

                           

 5.  กรณีป้ายท่ีติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน 
  - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม มีนาคม คิดภาษี - 100% 
  - งวดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน มิถุนายน คิดภาษี - 75% 
  - งวดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม กันยายน คิดภาษี - 50% 
  - งวดที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ธันวาคม คิดภาษี - 25% 
เงินเพิ่ม  หน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
 1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่า ภาษี ป้าย
เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบ ถึงการละ
เว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละห้าของค่าภาษี 
 2.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องตามจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสีย
เงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
 3.  ไมช่ าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของ
เดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 

บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
1.  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 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 บาทถึง 50,000 บาท 
 



๗ 
 

3.  ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ ประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
 4.  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลา อัน สมควรต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

 
การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
 เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน ภ.ป. (3)    แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ การ 
ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น  หรือผู้ได้รับมอบหมายโดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน  30  วัน   นับแต่ที่ได้รับแจ้ง ค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน  30  วันนับแต่วันรับ แจ้ง  
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 
การขอคืนเงินภาษีป้าย 
 ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ์ขอรับ เงินคืน 
ได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 

 
3. ค่าธรรมเนียมการก าจัดและมูลฝอย 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น สิ่งโสโครก 
หรือมีกลิ่นเหม็น 
 “มูลฝอย”  หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่ อาหาร 
เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน สามารถ 
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง อื่น ซึ่ง 
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 
หลักฐานในการยื่นขออนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 1.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
 2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 3.  อัตราค่าธรรมเนียม ถังละ 10 บาท ต่อเดือน ถังละ 120 บาท ต่อปี 

 
4.  การจดทะเบียนพาณิชย์ 
     ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน )ห้างหุ้นส่วนสามัญ( 
หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่ง 
ประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
  ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า 
หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรือวันเลิกประกอบกิจการค้า 

 



                                                   ๘ 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์  มี  3  ประเภท  ได้แก่ 
 1. จดทะเบียนพาณิชย์   (จัดตั้งใหม)่ 
 2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ 
 3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

 
อัตราโทษและค่าปรับ 
 ความอาญาตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ๑๙  ความผิดตามมาตรา ๒๔๙๙.ศ. ต้องรับผิดกรณี 
๑ ผู้ประกอบพาณิชยกิจใดไม่จดทะเบียน พาณิชย์ไม่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการหรือไม่ . จดทะเบียนเลิก 
   ประกอบพาณิชยกิจ หรือ 
๒ ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดแสดงรายการเท็จ หรือ 
๓ เมื่อนายทะเบียนพาณิชย์เรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดสอบสวน ข้อความอันเกี่ยวกับ . การจดทะเบียน 
    แล้ว ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้นั้นไม่มาหรือไม่ ยอมให้ถ้อยค า หรือ 
๔  ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใดไม่ยอมให้ นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป ตรวจสอบใน 
    ส านักงานของผู้ประกอบพาณิชยกิจมีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณี ตามข้อ 
อันเป็น) ๑ (ความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติฯ 

อตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์ 

เลขที่ รายการ 
จ านวน 

(บาท) 

1 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  50 

2 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้ง 
ละ 

20 

3 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20 
4 ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ  30 

5 
ค่าธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของ ครั้ง 
ละผู้ประกอบการพาณิชยกิจรายหนึ่ง  

20 

6 
ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนา ฉบับละ 
เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง  

30 
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
ขัน้ตอนที่  ๑ การเตรียมการ  

๑.1 ส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดย
อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ตุลาคม – พฤศจิกายน  

๑.๒ จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พฤศจิกายน  

1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง (ภ.ด.ส.3) และแจ้ง 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง(รายคน) 

พฤศจิกายน  

1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเพ่ือขอแก้ไข  

ธันวาคม  

1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมิน
ที่ดิน อปท.ประเมินราคา 
อัตราภาษีท าจัดเก็บ 

มกราคม  

1.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสีย
ภาษ ี 

ธันวาคม – กุมภาพันธ์  

1.7 จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง  

มกราคม  

1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

กุมภาพันธ์  

1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. 7) 
(ลงทะเบียน)  

กุมภาพันธ์  

1.10 รับค าร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ  กุมภาพันธ์ –เมษายน  

ขั้นตอนที่ ๒  ด าเนินการจัดเก็บ  

1. รับช าระภาษี  มีนาคม – เมษายน  

2. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกิน
เวลาที่ก าหนด  

พฤษภาคม – กันยายน  

กรณีปกติ   

- รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระ
ภาษีภายใน 
ก าหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 

มีนาคม – เมษายน  

กรณีพิเศษ   

(๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 
วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง 
หนังสือเตือน) 

  

- รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงิน
เพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนเงิน 
ภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
 
 

พฤษภาคม – กันยายน  
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
(2) ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน 
15 วันนับแต่ วันที่ได้รับ 
แจ้งหนังสือเตือน) 

  

- รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงิน
เพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี 
เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม – กันยายน  

(3) ช าระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน   

- รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงิน
เพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนเงิน 
ภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม – กันยายน  

 (4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมิน
ภาษ ี   

๑. รับค ารอ้งอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษี
ใหม่ 
(ลงทะเบียนเลขท าีีีรับ) 

กุมภาพันธ์ - เมษายน  

๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจ
สถานที่  

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน  

๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ  มีนาคม - กรกฎาคม  

๔. รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม  มีนาคม – กันยายน  

ขั้นตอนที่ 3  ประเมนิผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

๑. ไมช่ าระภาษีภายในก าหนดเวลา   

- เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้
ช าระ 
ภาษ ีให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ช าระภาษี 

พฤษภาคม  

- ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน  พฤษภาคม - มิถุนายน  

- รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกิน
ก าหนดเวลา 
(มีเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม) 

  

- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษี
ภายในก าหนดเวลา   

- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี   

- มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด 
อายัดและขายทอดตลาดทรพัย์สิน (นิติกร) 
ตาม ม.62 เมื่อพ้นก าหนดสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน  

2. รายงานผู้ค้างช าระภาษี ให้ส า านักงาน
ที่ดินทราบ  

มิถุนายน  

3. รายงานค านวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ให้คณะกรรมการภาษีฯ ประจ าจังหวัดทราบ 

มกราคม  

   



๑๑ 
 

                                แผนปฏิบัตงิานการจัดเก็บป้าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 
                                          แยกปฏิบัตติามขั้นตอนของกิจกรรม 

ขั้นตอน ขั้น ตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการ  

๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์
เสียภาษีใน ปีงบประมาณ 
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 

กันยายน  

๑.๒ ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  ตุลาคม  

๑.๓ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี ธันวาคม – กุมภาพันธ์  

๑.๔ จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ
เพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และ
ควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษี ทราบ
ล่วงหน้าภาษ ี
ป้าย 

ธันวาคม  

ขั้นตอนที่ ๒  ด าเนินการจัดเก็บ  

๒.๑ กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม   

- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และ
ตรวจสอบความถูกต้อง  

มกราคม – มีนาคม  

-ประเมินค่าภาษีและก าหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้ง
ผลการประเมนิภาษี  (ภ.ป.๓) 

มกราคม – เมษายน  

๒.๒ กรณีมีปา้ยหลังเดือนมีนาคม   

- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง  เมษายน – ธันวาคม  

- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน 
(ภ.ป.๓)  

เมษายน – ธันวาคม  

๒.๓ การช าระค่าภาษี  มีนาคม – กันยายน  

กรณีปกติ   

- รับช าระภาษี(ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษี
ภายใน 
ก าหนดเวลา) 

มกราคม – พฤษภาคม  

กรณีพิเศษ   

(๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ผลการประเมิน 

  

- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม  เมษายน – กันยายน  

(๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี   

๑. รับค า า ร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ 
(แบบ ภ.ป.๔)  

กุมภาพันธ์– พฤษภาคม  

๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจ
สถานที่  

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน  

๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕)  มีนาคม – กรกฎาคม  

 



๑๒ 
 

ขั้นตอน  ขั้น ตอนของกิจกรรม  ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
๔. รับช าระภาษแีละเงินเพ่ิม  มีนาคม – กันยายน  

๕. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)   

หมายเหตุ กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่น
แบบการประเมิน การช าระค่าภาษีและการ
อุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่าง 
เดือนเมษายน - ธันวาคม 

  

ขั้นตอนที่ ๓  ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) 
ภายในก าหนดเวลา   

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เม่ือใกล้
จะสิ้นสุดเวลาที่ 
ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 

มีนาคม  

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ทีไ่ม่ยื่นแบบภายใน
ก าหนดเวลา หรือผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี   

- ครั้งที่ ๑  พฤษภาคม  

- ครั้งที่ ๒  มิถุนายน  

- ครั้งที่ 3  กรกฎาคม  

- รับช าระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๕  เมษายน – กันยายน  

- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง 
(อ าเภอ) ส่งเรื่องให้นิติกร เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่
ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด 

กันยายน  

๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป. ๑ แล้วแตไ่ม่ยอมช าระภาษี
ภายในก าหนดเวลา   

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยงัไม่ช าระภาษี   

- ครั้งที่ ๑  พฤษภาคม  

- ครั้งที่ ๒  มิถุนายน  

- ครั้งที่ ๓  กรกฎาคม  

- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม  พฤษภาคม – กันยายน  

- ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอม
ช าระภาษี 

ตุลาคมเป็นต้นไป  

 


