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องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง 
อำเภอบางน้ำเปรีย้ว  จังหวัดฉะเชงิเทรา 



คำนำ 
 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง  เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บ
รายได้ที่ต้องจัดเก็บเองซึ่งประกอบด้วย ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย   และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  
ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่จะดำเนินการจัดเก็บ
รายได้ 

  
ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีและรายได้ทุกประเภทดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ทันตาม

กำหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง  จึงได้กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564 ขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 
 
 

จัดทำโดย 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

                            องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง 
      อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

                                 ปงีบประมาณ 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 
กองคลัง  

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง  มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั ่วถึง   
และเป็นธรรมโดยคำนึงถึงสภาวะด้านเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการ
จัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการชำระภาษีของประชาชนในตำบลสิงโตทอง 
 ด ั งนั้ น  เ พ่ือให ้การปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านการจ ัด เก ็บภาษ ีบรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ตามเป ้ าหมายส ู งสุ ด   
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง  จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบเพื่อแสดง
รายการทร ัพย ์ส ินเพ ื ่อเส ียภาษ ีก ับประชาชนภายในตำบล  ซ ึ ่ งจะช ่วยให ้ลดข ั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิ งาน   
จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2564  ขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองปฏิบัติได้ตามระเบียบกฎหมาย  บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 2.2 เพ่ือให้องค์กรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำงบประมาณมาพัฒนาตำบลได้มากขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
สิงโตทอง 
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3-5   ของปีงบประมาณ 
 2563 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 
4. วิธีการดำเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ 
  - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดทำคำสั่ง จัดทำประกาศ และออกหนังสือ
แจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในกำหนดเวลา  โดยตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อ
ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ผ.ท.4  
  

4.2 ขั้นดำเนินการ 
- จัดทำประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 

  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  - แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
  - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการชำระภาษี 



  - ออกพ้ืนที่สำรวจภาษี 
  - ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ 

4.3 หลังดำเนินการแล้วเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
7. งบประมาณ 
 ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3-5 ของ
ปีงบประมาณ 2563 
 8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษ ี
 8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 
 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี 
 
           1.  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กำหนดระยะเวลาชำระภาษี เดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี) 
  “ท่ีดิน” หมายถึง พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย (แม่น้ำและทะเล
ไม่ถือเป็นที่ดิน) 
  ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ 

1. ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง (ตราจองที่ตราว่าได้
ทำประโยชน์ น.ส.3 ) 

2. ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น สปก. และที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครอง
หรือทำประโยชน์ เป็นต้น 

  “สิงปลูกสร้าง” หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย
หรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและให้หมายความรวมถึง
ห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 
  นิยามคำว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี ้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของคำว่า”
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังนั้นการพิจารณา
ว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด 
  กรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ถือเป็นสิ่ง
ปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 



 
  “ห้องชุด” หมายถึง ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
แล้ว  

ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีสำหรับปีนั้น  การเสียภาษีของผู้เสียภาษีไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น   
  ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลทำให้
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสีย
ภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว  

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษทีี่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
1. ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่

เสียภาษีสำหรับปีนั้น 
2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ทรัพย์สินของพรรค

การเมือง ซึ่งเป็นนิติบุคคล ทรัพย์สินของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น 
3. ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการ

เข้าไปทำประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์นำทรัพย์สิน
ไปให้เช่า ผู้เช่าในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

4. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน ได้แก่ 
1. ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
2. ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยสาบสูญ 
3. ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์ คนไร้

ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี 
4. ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล 
5. ผู้ชำระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชำระบัญชี 
6. เจ้าของร่วมคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคน

รวมกัน 
5. กรณีท่ีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูก

สร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษี กรณีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของ
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพ่ือปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดิน และ
เอกชนเป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 
 

การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ

ทุกปี พร้อมส่งรายละเอียดการคำนวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย 
2. การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของบุคคลนั้น



ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของบุคคลนั้น ถ้าไม่
พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการ ที่ปรากฎว่าเป็นของผู้เสียภาษี
นั้นก็ได้ 

3. ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ ให้ปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือ
สถานที่ทำการของผู้เสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้ เมื่อเวลา
ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับ
หนังสือแล้ว 

4. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษมีี
หน้าที่ต้องเสียภาษีได้ โดยทบทวนได้เพียง 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาการ
ชำระภาษี โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
- กรณีท่ีต้องชำระเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสีย 

 ภาษแีละให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม 
 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
- กรณีท่ีมีการชำระภาษีเกินกว่าจำนวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
หนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมิน
ภาษผีิดพลาด เพ่ือให้มารับเงินที่ชำระเกินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
 การชำระภาษี 

1. เมือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์
แล้ว ผู้เสียภาษีต้องนำเงินมาชำระต่อหนักงานเก็บภาษีภายในเดือนเมษายน ณ สำนักงานที่ทำ
การขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง โดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อใน
ใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชำระภาษี 

2. ผู้เสียภาษีอาจชำระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชำระผ่านธนาคาร
หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เช่น ชำระภาษีผ่านจุดบริการ เป็นต้น 

กรณีชำระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็ค 
                          ธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าวันที่  
                          หนว่ยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชำระภาษี 
   กรณีชำระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใด ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ 
                          วันที่มีการชำระเงินค่าภาษีผ่านจัดบริการ เป็นวันที่ชำระภาษี 

 การผ่อนชำระภาษี 

   ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชำระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอผ่อนชำระจะต้องมีจำนวนตั้งแต่     
                       3,000 บาท ขึ้นไป และต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือน    
                       เมษายน ซึง่กำหนดเวลาในการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่าๆ กัน ดังนี้ 
   งวดที่ 1 ชำระภายในเดือน เมษายน 
                               งวดที่ 2 ชำระภายในเดือน พฤษภาคม 
                               งวดที่ 3 ชำระภายในเดือน มิถุนายน 
 



 การเร่งรัดภาษีค้างชำระ 
  ถ้าผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน หรือไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนชำระ  
           หรือไม่ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ิมเติม ให้ถือเป็นภาษีค้างชำระ ที่จะต้อง 
           ติดตามเร่งรัดภาษีค้างชำระดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 

1. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาชำระภาษี
ค้างชำระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม 

2. ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือเจ้งเตือน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่สาขานั้นทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ต่อไป 

3. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะทำไม่ได้ หากปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามี
ภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้น  หากต่อมาผู้เสียภาษีได้มาชำระภาษีค้าง
ชำระพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบดำเนินการแจ้งให้
สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาทราบ เพ่ือถอนการอายัดดังกล่าวต่อไป 

การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

  ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเสียภาษีค้างชำระรวมทั้ง 
เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ดังนี้ 

1. ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ต่อมาได้มาชำระภาษีก่อนที่จะ
ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจำนวนภาษีค้างชำระ 

2. ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยว
ปรับร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีค้างชำระ 

3. ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายหลังจากท่ีกำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับ
ร้อยละ 40 ของจำนวนภาษีค้างชำระ 

4. ผู้เสียภาษีท่ีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน
ของจำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้น
กำหนดเวลาชำระภาษีจนถึงวันที่มีการชำระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจำนวนภาษีท่ีต้อง
ชำระ 

5. กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษี และได้มีการชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลาที่ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพ่ิมลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือนหรือเศษของ
เดือน 

6. เบี้ยปรับอาจงดได้ ในกรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มี
หน้าที่เสียภาษีจะต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือของดเบี้ยปรับของ
ภาษีท่ีค้างชำระ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาลหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้ยึด อายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่
กรณี 

 



การขอรับเงินเพิ่ม 
 กรณีท่ีผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดย
ความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ชำระภาษี พร้อมทั้งส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือคำชี้แจงใด ๆ ประกอบคำร้องด้วย 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง 

3. ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งคืนเงินให้แก่
ผู้ยื่นคำร้อง โดยแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีคำสั่ง 

4. กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินที่
ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกิน
จำนวนเงินที่ได้รับคืน 

5. ถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การอุทธรณ์ 

1. ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือ
การเรียกเก็บภาษี 

2. ผู้บริหารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว และแจ้ง
คำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า 

3. หากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับ
คำร้องของผู้เสียภาษี 

4. กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษี  ให้แจ้งจำนวนภาษีท่ีจะต้องเสียเป็น
หนังสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชำระภาษีคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งดังกล่าว 

5. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

6. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ดังกล่าว 

7. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคล
ซึ่งเก่ียวข้อง มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียก หากผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินจะยกอุทธรณ์นั้นก็ได้ 

8. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิ่น และต้องแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วย



เหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ โดยจะเรียกเก็บ
ภาษเีกินกว่าจำนวนภาษีท่ีทำการประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่ 

9. หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่
ครบกำหนดระยะเวลา 60 วัน และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบ
กำหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 

10. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป
ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าว 

11. กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์ ให้แจ้งคำ
วินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้มีคำสั่งคืนเงิน และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ได้มีคำสั่งคืนเงิน 

12. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืน
เงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้น นับแต่
วันที่ชำระภาษีถึงวันที่มีคำวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับคืน 

13. ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดย
ฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 

15. การคัดค้านและการอุทธรณ์ ไม่เป็นการทุเลาการชำระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะยื่นคำร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชำระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้ทุเลาการชำระ
ภาษีแล้ว ในกรณีนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้ทุเลาการชำระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพ่ิมขึ้น
จากจำนวนภาษีท่ีต้องเสียในปีก่อน และจะสั่งให้วางประกันตามท่ีเห็นสมควรได้ 

16. ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ทุเลาการชำระภาษีไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระทำ
การใด ๆ เพื่อประวิงการชำระภาษี หรือจะกระทำการโอน ขาย จำหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้พ้นอำนาจการยึดหรือายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจเพิกถอนคำสั่ง
ให้ทุเลาการชำระภาษีนั้นได้ 

   
 
 
 

 
 

 
  



3.  ภาษีป้าย   (กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี) 
  ป ้าย หมายถ ึง  ป ้ายท ี ่แสดงช ื ่ อ ย ี ่ห ้อ หร ือเคร ื ่องหมายท ี ่ ใช ้ ในการประกอบการค้ า  
หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย  
ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่ 

1. เจ้าของป้าย 
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ 

ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ 
 กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 

1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)ได้ที่เจ้าหน้าที่
งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี 

2. ผู ้ ใดต ิดต ั ้งป ้ายอ ันต ้องเส ียภาษีหล ังเด ือนม ีนาคมหรือต ิดต ั ้ งป ้ายใหม่แทนป้ายเดิม  
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

3. ในกรณีที ่ม ีการโอนย้าย(เปลี ่ยนเจ้าของ)  ให้ผ ู ้ร ับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังส ือต่อ  
พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันรับโอน 
 
 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  (ถ้ามี) 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
4. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
6. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย 

  
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 

1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

2.1 กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชำระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวน
เท่าใด 

2.2 กรณีผ ู ้ เส ียภาษีป้ายไม่พร ้อมจะชำระภาษีในวันย ื ่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจำนวนเงินภาษีท่ีจะต้องชำระแก่ผู้เสียภาษี 

3. ผู้เสียภาษีต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้อง 
เสียเงินเพ่ิม 



4. การชำระภาษีป้าย 
เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ชำระเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก 
1) ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
2) สถานที่ชำระภาษี 

-  สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ 
-  หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 

        3)  การชำระภาษีวิธีอ่ืน 
   -  ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น 
   -  ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
   -  ส่งไปยังสถานที่ตาม (2) 
        4)  การผ่อนชำระ 
   1.  ภาษีป้าย 3,000 บาทข้ึนไป 
   2.  ผ่อนชำระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน 
   3.  แจ้งความจำนงเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดเวลาชำระหนี้ 

 ป้ายที่ติดตั้งปีแรก 
 -  คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
     -  งวดละ 3 เดือน 

                               -  เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี 
                        งวด 1 มกราคม – มีนาคม  =  100 % 
     งวด 2 เมษายน – มิถุนายน =   75 % 
       งวด 3 กรกฎาคม – กันยายน  =   50 % 
     งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม   =   25 % 
  
  
อัตราภาษีป้าย 
ลักษณะ บาท 

1) อักษรไทยล้วน 
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 
3) ป้ายดังต่อไปนี้ 

ก.  ไม่มีอักษรไทย 
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 

4)  ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสีย 
ภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ(3) 
แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น 

5) ป้ายใดเสียต่ำกว่า 200 ให้เสีย 200 

3 
20 
40 

 
  
 



 
 
การคำนวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และคำนวณภาษีป้าย 

1 การคำนวณพ้ืนที่ป้าย 
1.1 ป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้ 
1.2 ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้ โดยถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็น 
ขอบเขตเพ่ือกำหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด แล้วคำนวณตาม 1 คำนวณพื้นที่เป็นตาราง
เซนติเมตร 

 การคำนวณภาษีป้าย 
  ให้คำนวณโดยนำพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพ้ืนที่ 10,000 ตาราง
เซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้ 
  **  10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 
 
 
 
  
 
เงินเพิ่ม  
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษี
ป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
นั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง
ให ้ เ ส ี ย เ ง ิ น เพ ิ ่ ม ร ้ อยละส ิบของค ่ าภาษ ีป ้ ายท ี ่ ประ เม ิ น เพ ิ ่ ม เต ิ ม  เ ว ้ นแต ่ กรณ ี เ จ ้ าของป ้ าย ได ้มา  
ขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพ่ิมตาม 1 และ 2 มาคำนวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 
ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพ่ิมตาม 1 และ 2 มาคำนวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 
 
 บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 

1. ผู ้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำ
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2. ผู ้ใดจงใจไม่ยื ่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั ้งแต่ 5 ,000 บาท ถึง  
50,000 บาท 

3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

ส่วนกวา้งทีส่ดุ x ส่วนยาวทีส่ดุของขอบเขตป้าย 



4. ผ ู ้ ใดข ัดขวางการปฏ ิบ ัต ิงานของพนักงานเจ ้าหน ้าท ี ่  หร ือไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามคำส ั ่ งของ  
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอัน
สมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 
 
 
 การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
  เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้ งคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ 
 การขอคืนเงินภาษีป้าย 
  ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืน
ได้โดยยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เดือน/พ.ศ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เป้าหมาย 

ต.ค. –พ.ย. 
2563 
 
 
ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
ม.ค.-ก.พ. 
2564 
เมษายน 2564 
พฤษภาคม 
2564 
มิถุนายน 2564  
  
 
 
ก.ค. 2564 
ส.ค. 2564 
กันยายน 2564 

- สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- ติดประกาศกำหนดระยะเวลาสถานที่ท่ีจะเข้าสำรวจ โดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
- แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพ่ือให้ มีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
- สำรวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
- เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบ  
- ส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ
ดำเนินการผ่านทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์ 
- กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท. ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
- อปท. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ 
- แจ้งการประเมิน 
- รับชำระภาษี (ภายในเวลาที่กำหนด) 
- ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ต่อมาได้มาชำระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 
ของจำนวนภาษีค้างชำระ 
- ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีค้างชำระ 
- ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายหลังจากท่ีกำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจำนวนภาษีค้างชำระ 
- ผู้เสียภาษีท่ีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 
เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีจนถึงวันที่มีการชำระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจำนวนภาษีท่ีต้องชำระ 
- ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ 
 
- รายงานปิดงบประจำปี 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3-5 % 



 



 
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เดือน/พ.ศ. ป้าย/ค่าธรรมเนียม เป้าหมาย 

ต.ค. - พ.ย.
2563 
 
ธ.ค. 2563 
 
ม.ค.-มี.ค. 
2564 
 
 
เม.ย.2564 
พ.ค.2564 
มิ.ย.2564 
ก.ค.2564 
ส.ค.2564 
ก.ย.2564 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
- สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมิน
ภาษี ภ.ป.3 
- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือชำระในกำหนดเวลา) 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษีครั้งที่ 1 (รับชำระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษีครั้งที่ 2 (รับชำระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ชำระภาษีครั้งที่ 3 (รับชำระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี 
- ตรวจสอบบัญชีผู้ชำระภาษี 
 
 
- รายงานปิดงบประจำปี 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3-5 % 

 
 
 
 
 
 

  



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลำดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

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

1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ และประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขต อปท. 

 

           

2 จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

            

3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

           

4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือขอแก้ไข   
 

          

5 ผู้บริหารเห็นว่าไม่ถูกต้องแก้ไข และแจ้งผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน    
 

      

6 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท.ก่อนวันที่ 1 ก.พ.64        
 

     

7 อปท.ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ        
 

 

8 แจ้งการประเมิน        
 

     

9 ผู้เสี่ยภาษีชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2564           
 

  

10 รายงานปิดงบประจำปี           
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลำดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

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

 

           
2 สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

 

           
3 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี  

 

          

4 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือยื่นแบบ ภ.ป.1   
 

          

5 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง    
 

        

6 ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับชำระภาษี    
 

        

7 รับชำระค่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)    
 

      

8 ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด (3 ครั้ง)       
 

    

9 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี       
 

   

10 รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม)        
 

 

11 สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน           
 

  

12 รายงานปิดงบ            
 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ลำดับที่ เดือน วัน เวลา และสถานที่การให้บริการจัดเก็บรายได้ 

1. ตุลาคม 2563 เตรียมสำรวจผู้ค้างชำระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่าง ๆ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพ่ือไว้ทำ
การจัดเก็บในปี 2564   2. พฤศจิกายน 2563 

3. ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ 
4. มกราคม 2564  
5. กุมภาพันธ์ 25634  
6. มีนาคม 25634  
7. เมษายน 2564 รับชำระท่ี อบต.สิงโตทอง  และออกบริการนอกสถานที่ 
8. พฤษภาคม 2564 

รับชำระภาษีที่ อบต.สิงโตทอง 
9. มิถุนายน 2564 

10. กรกฎาคม 2564 
11. สิงหาคม 2564 
12. กันยายน 2564 
13 ตุลาคม  2564 เตรียมสำรวจผู้ค้างชำระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่าง ๆ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพ่ือไว้ทำ

การจัดเก็บในปี 2565   15 พฤศจิกายน 2564 
15 ธันวาคม 2564 



 


