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คํานํา 
  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนิน  

จัดเก็บ รายได้ที่ต้อง จัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ต่างๆ ซึ่ง การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติที ่จะ
ดําเนินการจัดเก็บรายได ้ 

 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ทุก  

ประเภทดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทันตามกําหนดระยะเวลาและเก็บรายได้ให้มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน จงึได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
รายได้ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖4 ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่วางไว้  

 

งานพัฒนารายได้ กองคลัง  

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน 
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จงัหวัดเชียงราย 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง และเป็น
ธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทาง ในการ
จัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในตําบลแม่จัน 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่จัน จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการให้บริการรับยื่นแบบเพื่อแสดงรายการ  
ทรัพย์สิน  เพ่ือเสียภาษีกับประชาชนภายในตําบล ซึ่งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้อง จัดทํา
แผนการจัดเก็บรายได้ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้นมา  
 

๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และ เป็นธรรมแก่ประชาชน 

  ๒.๒ เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนํางบประมาณมาพัฒนาตําบลแม่จันได้มาก
ขึ้น 

  ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่จัน  
  ๒.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

 ๓. เป้าหมาย 

๓.1 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน 

  ๓.2 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 

๔. วิธีการดําเนินการ 

๔.๑ ขั้นเตรียมการ 

   - สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และ ออก
หนังสือแจ้งเวียนให้ผู ้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื ่อจะได้มายื ่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม 
กฎระเบียบ 

 ๔.๒ ขั้นดําเนินการ 

   - จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า  
   - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
   - แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

   - จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ  
  ๔.๓ หลังดําเนินการแล้วเสร็จ 

   - ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
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๕. ระยะเวลาดาเนินการ 

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 

7. งบประมาณ 

  ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๘.๑ ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน เพ่ิมข้ึน 

8.๒ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี  
๘.๓ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  ที่ดินหมายความว่าพื้นดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา พื้นที่ที่เป็นน้ำ สิ่งปลูกสร้าง หมายความ ว่า โรงเรือน 
อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บ สินค้า หรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม ซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นเจ้าของที่ดิน หรือ สิ่งปลูก
สร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่ง เป็นผู้มี 
หน้าที ่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ที ่เสียภาษีแทนผู ้เสียภาษีตาม 
พระราชบัญญัตินี้ด้วย (มาตรา ๕) 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีสําหรับปีนั้น ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง) 
 

กําหนดระยะเวลาแจ้งการประเมินและผู้เสียภาษีชําระภายในเดือน เมษายน 

  ให้ผู้บริหารแต่งตั้งเจ้าพนักงานสํารวจและประกาศกําหนดระยะเวลาสํารวจที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง 
จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาชน ตรวจสอบ
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือแก้ไข ภายในเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี 
 

หลักฐานที่ต้องนําไปแสดงเพื่อชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

   ๑. บัตรประจําตัวประชาชน  
   ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน  
   ๓. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดินตามท่ีกฎหมายกําหนดเช่นโฉนด, น.ส.ต.ส.ค.๑ ฯ  
   ๔. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท  
   ๕. หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ให้ผู้อ่ืนมาทําการแทน 
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ขั้นตอนการชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
  ๑. เจ้าพนักงานแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์  

  ๒.การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นตามรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย 
กําหนดรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี จํานวนภาษีท่ีต้องชําระ 

  ๓. การประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอํานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา 
หรือส่งเอสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคล 
ดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

  ๔. การส่งคําสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น (เช่นการแจ้งเตือน ให้เจ้าหน้าที่ 
ส่งให้แก่ผู้รับโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ส่ง ณ ภูมิลําเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ 
ทําการของบุคคลนั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของ บุคคลนั้นถา้ไม่ 
พบผู้รับ ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู่หรือสถานทําการของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ 
ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู่สถานที่ทําการท่ีปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 

 ๕. มีการประเมินผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจทบทวนประเมิน 
ภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้ การทบทวนการประเมินใหม่จะกระทํามิได้ เมื่อพ้น ๓ ปีนับ
แต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลาการชําระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

6. กําหนดเวลาการชําระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือกําหนดเวลาการคัดค้านการ ประเมินภาษี 
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาดังกล่าวเหตุจําเป็นจนไม่สามารถจะ 
ปฏิบัติตามกําหนดเวลาได้ ให้ยื่นคําร้องขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาก่อนกําหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร จะให้ขยายหรือให้เลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเป็นแก่กรณีก็
ได ้

๗. ให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่จัน สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตตําบลแม่จัน 

8. การชําระภาษีให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อให้ใบเสร็จรับเงินวันที่ชําระภาษี 
9. ผู้ชําระภาษีสามารถชําระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการชําระผ่านธนาคาร

หรือโดยวิธีอ่ืนใดนั้น ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 
 

เงินเพิ่ม 

ภาษีที่มิได้ชําระภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชําระ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ชําระภาษี ค้าง
ชําระ ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้มาชําระภาษีค้างชําระ พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ร้อยละ 
๔๐ ของจํานวนภาษีค้างชําระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชําระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสีย  เบี้ยปรับ 
ร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีค้างชําระ การชําระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้อาจขอผ่อนชําระเป็นงวด งวดละ 
เท่าๆ กันก็ได้จํานวนงวดและจํานวนเงินภาษีขั้นต่ำที่จะมีสิทธิ์ผ่อนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน การ
ผ่อนชําระให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กรณีท่ีผู้เสียภาษีที่ขอผ่อนชําระ ไม่ชําระภาษีตาม ระยะเวลา 
ที่กําหนดในการผ่อนชําระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนชําระ และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑ ต่อเดือนของ 
จํานวนภาษีที่ค้างชําระ เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน กรณีที่ต้องมีการชําระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีใหม่และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีและให้ ผู้เสียภาษีชําระ
ภาษีท่ีต้องเสียเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 
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บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๑. เมื่อพ้น ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออก 
คําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อนําเงินมาชําระภาษีค้างชําระ เบี้ย
ปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายได้อันเนื่องมาจากการ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้ามมิ ให้
ยึด หรืออายัดทรัพย์ของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจําเป็นที่พอจะชําระภาษีค้างชําระเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม และ 
ค่าใช้จ่าย 

๒. เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งไ ด้รับมอบหมาย 
จากผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคํา สั่งให้ผู้เสียภาษีนําบัญชี เอกสาร หรือ หลักฐานอ่ืน 
อันจําเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างชําระมาตรวจสอบ 

๓. ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน 
ของผู้เสียภาษีเข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระ 
อาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อสอบถามบุคคลใดๆ การดําเนินการต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่ 
น้อยกว่า ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียนคําสั่งและการออกคําสั่งและทําการต้องเป็นไปตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 

การอุทธรณ์ 
- ถ้าผู้เสียภาษีรายใดได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิคัดค้านและ 

ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีได้ 
- ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บ

ภาษ ี

- ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาคําร้องของผู้เสียภาษีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้ รับคํา
ร้อง ดังกล่าว และแจ้งสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
พิจารณา คําร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคํา
ร้องของผู้เสียภาษ ี

 

การขอคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

กําหนดให้ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเกินกว่าจํานวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาด 
ของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยการขอรับ เงินคืน 
ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ กําหนด ภายใน ๓ ปี 
นับแต่วันที่ชําระ ในการนี้ให้ยื่นคําร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือคําชี้แจงใดๆ ประกอบคําร้อง ด้วย 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กำหนดระยะเวลาในการชําระภาษี เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ขอทุกปี) 
ทีด่ิน หมายความว่า พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ำด้วย 

สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็น
ผู้อยู่อาศัยหรือใช้สอย ได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้
หมายความรวมถึง ห้องชุด หรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย ห้องชุด 
หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ห้องชุด แล้ว 
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ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือ ทํา 
ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และ 
ให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 

กําหนดระยะเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เมื่อพนักงานสํารวจได้ดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้ว ให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นด้วย 
ตามท่ีเห็นสมควร ภายในเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี) 
 

๒. ภาษีป้าย (กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษีป้าย เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี) 
หมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน 

เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วย 
อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  

 

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 

  ๑. เจ้าของป้าย 

  ๒. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว เจ้าของป้าย
นั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้ายถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือ ว่าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่ 
 

 กําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีป้าย 

๑. ให้เจ้าของหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่เจ้าพนักงานจัดเก็บ และพัฒนา
รายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภายในเดือนมกราคม-มีนาคม 
ของทุกปี 
  ๒. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้ายใหม่ภายใน 
๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

  ๓. ในกรณีที่มีการโอนย้าย (เปลี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อ เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันรับโอน 
 

 หลักฐานที่ต้องนําไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 

  ๑. บัตรประจําตัวประชาชน            ๖. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 

  ๒. ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์         7. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําป้าย 

  ๓. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีท่ีได้ชําระภาษีป้ายมาแล้ว)  
  ๔. สําเนาทะเบียนบ้าน 

 ๕. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
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ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย 

  ๑. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.๑) พร้อมหลักฐาน 

  ๒. ผู้เสียภาษีต้องมาชําระเงินค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้องเสีย
เงินเพ่ิม 
 

อัตราภาษีป้าย 

  กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงภาษีป้ายฉบับใหม่ ขึ้นราคาภาษีป้ายทุกประเภท สอดรับสภาพ
สังคมเปลี่ยนเริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 

  วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวง กําหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 
ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและลักษณะป้ายที่
ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุง และกําหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่ 
  อัตราภาษีป้ายใหม่ กําหนดไว้ทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 

    (ก) ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอ่ืนได้ คิดอัตรา 10 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 
    (ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา 5 บาท ต่อ ตร.ซม. 
  2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นๆ 

    (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือ
ภาพอ่ืนได้ คิดอัตรา 52 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
    (ข) ป้ายนอกเหนือจาก (ก) คิดอัตรา 26 บาท ต่อ ตร.ซม. 
  3.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน
หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ 

    (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือ
ภาพอ่ืนได้ คิดอัตรา 52 บาท ต่อ 500 ตร.ซม 

    (ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา 50 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
  ทั้งนี้ กฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีป้ายฉบับใหม่นี้ ให้บังคับใช้สําหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และป้ายที่ต้องเสียภาษีก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ให้เป็นไปตามอัตราเดิม 
 

เงินเพิ่ม หน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
  ๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่า ภาษีป้าย
เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบ ถึงการละ
เว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษี 
  ๒. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องตามจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลด น้อยลง ให้ เสีย
เงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ แสดง รายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

  ๓. ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของ
เดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้นําเงินเพ่ิมตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ มาคํานวนเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 
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บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 

  ๑. ผู ้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนํา 
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  
๑ ปี หรือ ปรับตั้งแต่ ๕,000 บาท ถึง ๕๐,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  ๒. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕ ,000 บาท ถึง ๕๐,000 
บาท 

  ๓. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ ประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑,000 บาท ถึง 90,000 บาท 

  ๔. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน เจ้าหน้าที่
ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลา อัน สมควร
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๑,000 บาท ถึง ๒๐,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
 

การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 

  เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภป.๓) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ การ
ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายโดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้ ง คํา
วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันรับ แจ้ง
คําวินิจฉัยอุทธรณ์  
  
  การขอคืนเงินภาษีป้าย 

  ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ์ขอรับเงินคืนได้
โดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
 

๓. ค่าธรรมเนียมการจํากัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น สิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย” หมาย ความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ 
อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจาก ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน 

  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน สามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง อื่น ซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 

หลักฐานในการยื่นขออนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  ๑. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด  
  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด 
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๔. การจดทะเบียนพาณิชย์ 

  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติ
บุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่ง ประกอบ
กิจการค้าอันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด 
 

  กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
  ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือ 
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรือวันเลิกประกอบกิจการค้า 
 

  การจดทะเบียนพาณิชย์มี ๓ ประเภท ได้แก่ 
  ๑. จดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่)  
  ๒. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ 
  ๓. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ 
 

อัตราโทษและค่าปรับ 

  ความอาญาตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ ความผิดตามมาตรา ๑๙ ต้องรับผิด
กรณ ี

  ๑. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจใดไม่จดทะเบียน พาณิชย์ไม่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการหรือไม่ จด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ หรือ 

  ๒. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจผู้ใดแสดงรายการเท็จ หรือ 

  ๓. เมื่อนายทะเบียนพาณิชย์เรียกผู้ประกอบพาณิชย์กิจผู้ใดสอบสวน ข้อความอันเกี่ยวกับ การจด 
ทะเบียนแล้ว ผู้ประกอบพาณิชย์กิจผู้นั้นไม่มาหรือไม่ ยอมให้ถ้อยคํา หรือ 

  ๔. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจผู้ใดไม่ยอมให้ นายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป ตรวจสอบ
ในสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชย์กิจมีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณี ตามข้อ 
(๑) อันเป็นความผิดต่อเนื ่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติฯ 
 

 อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 

เลขที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 50 

2 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ                       ครั้งละ 20 

3 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ 20 

4 ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 

5 
ค่าธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของ    ครั้งละ 

ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจรายหนึ่ง 
20 

6 
ค่าธรรมเนียมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสําเนาและรับรองสําเนา      ฉบับละ 

เอกสารเกี่ยวกับกาจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชย์กิจรายหนึ่ง 
30 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

1 การเตรียมการ  

 
1.1 สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 

 1.2 จัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน 

 
1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายคน) 

พฤศจิกายน 

 1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือขอแก้ไข ธันวาคม 

 
1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินที่ดิน อปท. ประเมินราคาอัตรา
ภาษีท่ีจัดเก็บ 

มกราคม 

 1.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 
 1.7 จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม 

 1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กุมภาพันธ์ 
 1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.3) (ลงทะเบียน) กุมภาพันธ์ 
 1.10 รับคำร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ กุมภาพันธ์-เมษายน 

2 ดำเนินการจัดเก็บ  

 1. รับชำระภาษี มีนาคม-เมษายน 
 2. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาที่กำหนด พฤษภาคม-กันยายน 

 กรณีปกติ  

 
- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)
(ภายในเดือนเมษายน) 

มีนาคม-เมษายน 

 กรณีพิเศษ  

 
1. ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งหนังสือ
เตือน) 

 

 
- รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อเดือนของ
จำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม-กันยายน 

 
2. ชำระภาษภีายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หนังสือเตือน) 

 

 
- รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อเดือนของ
จำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม-กันยายน 

 3. ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน  

 
- รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 ต่อเดือนของ
จำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม-กันยายน 

 4. ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  

  1. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (ลงทะเบียนเลขท่ีได้รับ) กุมภาพันธ์-เมษายน 
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  2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์-มิถุนายน 

  3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม-กรกฎาคม 

  4. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม มีนาคม-กันยายน 

3 ประเมินผลและเร่งรัดจัดเก็บ  

 1. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  

 
- เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ชำระภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือน
ผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี 

พฤษภาคม 

 - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม-มิถุนายน 

 
- รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเบี้ยปรับและเงิน
เพ่ิม) 

 

 - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  

 - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี  

 
- มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจำดำเนินการยืด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
(นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน 

 2. รายงานผู้ค้างชำระภาษีให้สำนักงานที่ดินทราบ มิถุนายน 

 
3. รายงานคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการภาษีฯ
ประจำจังหวัดทราบ 

มกราคม 

 

แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ภาษีป้าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

1 การเตรียมการ  

 
1.1 ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้ในเกณฑ์เสียภาษี ปีงบประมาณ 
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 

กันยายน 

 1.2 สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ตุลาคม 

 1.3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 

 

1.4 จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ป.1) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า
ภาษีป้าย 

ธันวาคม 

2 ดำเนินการจัดเก็บ  

 2.1 กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม  

 - รับแบบแสดงรายการทรัพย์ (ภ.ป.1) และตรวจสอบความถูกต้อง มกราคม-มีนาคม 

 
- ประเมินค่าภาษีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี 
(ภ.ป.3) 

มกราคม-เมษายน 

 2.2 กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม  

 - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง เมษายน-ธันวาคม 
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 - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) เมษายน-ธันวาคม 

 2.3 การชำระค่าภาษี มีนาคม-กันยายน 

 กรณีปกติ  

 - รับชำระภาษี (ชำระภายในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) มกราคม-พฤษภาคม 

 กรณีพิเศษ  

 
1. ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
ประเมิน) 

 

 - รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม เมษายน-กันยายน 

 2. ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  

 - รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4) กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 

 - ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์-มิถุนายน 

 - ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5) มีนาคม-กรกฎาคม 

 - รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม มีนาคม-กันยายน 

 - ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)  

 
หมายเหตุ กรณปี้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชำระค่า
ภาษีการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่างเดือน เมษายน - ธันวาคม 

 

3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

 3.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในกำหนดเวลา  

 
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เม่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศ
กำหนดให้ยื่นแบบ) 

มีนาคม 

 
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยืนแบบภายในกำหนดเวลา หรือผู้ที่ยังไม่ชำระ
ภาษ ี

 

 - ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 

 - ครั้งที่ 2 มิถุนายน 

 - ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 

 - รับชำระภาษีและเงินเพ่ิมตามมาตรา 25 เมษายน-กันยายน 

 
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) ส่งเรื่องให้นิติกร เพื่อ
ดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด 

กันยายน 

 3.2 ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้ว แตไ่ม่ยอมชำระภาษีภายในเวลากำหนด  

 - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชำระภาษี  

 - ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 

 - ครั้งที่ 2 มิถุนายน 

 - ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 

 - รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม พฤษภาคม-กันยายน 

 
- ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 
กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี 

ตุลาคม เป็นต้นไป 

 


