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สร้าง  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมและรายได้ต่าง ๆ  
 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  งานพัฒนารายได้  กองคลัง  จึงได้ จัดทำแผนการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ประจำปีงบประมาณ  2565  ขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ตามที่วางไว้ 
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3 
 

สารบัญ 

 

                 เรื่อง                หน้า 

หลักการและเหตุผล          4 
วัตถุประสงค์           4 
เป้าหมาย           4 
วิธีดำเนินการ           4 
ระยะเวลาดำเนินการ          5 
ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้         5 
งบประมาณ           5 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ          5 
ภาษท่ีีดินและส่ิงปลูกสร้าง          6 
ภาษีป้าย           10 
การจดทะเบียนพาณิชย์          12 
แผนการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง        15 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง       16 
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย          17 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย         18 
แผนปฏิบติัการสำรวจพื้นท่ี         19 
แผนปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการเพื่อรับชำระภาษี       20 
แผนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ        21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2565 
งานพัฒนารายได้   กองคลัง   

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808/ว.3431 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2552  
เรื่อง  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบล
บ้านต๊ำ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด  เทศบาล
ตำบลบ้านต๊ำ  จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการให้บริการประชาชนของ
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำจึงได้จัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565   
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 2.2 เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลตำบล
บ้านต๊ำได้มากขึ้น 
 2.3 เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
 2.4 เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 - 3 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 
4. วิธีการดำเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ 
  - ตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือน  ท่ีดิน  ป้าย  และจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้
ครบถ้วน  จัดทำคำส่ัง จัดทำประกาศ เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี  และออกหนังสือแจ้ง
เวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎระเบียบ  โดย
ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีแต่ละประเภท 

4.2  ข้ันตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 - แต่งต้ังพนักงานสำรวจ  พนักงานประเมิน  และพนักงานเก็บภาษี  และการปฏิบัติหน้าท่ี

ดังกล่าวให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 -  จัดทำประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
 -  พนักงานสำรวจดำเนินการสำรวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตพื้นท่ี และจัดทำบัญชี

รายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโดยแสดงประเภท  จำนวน  ขนาดของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  รายละเอียดต่าง ๆ  
ท่ีจำเป็นแก่การประเมินภาษี  ตามระเบียบท่ี รมว.มท. และประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลตำบล 
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 -  หากผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง ให้ผู้เสียภาษีทำคำร้องแจ้งผู้บริหารเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  โดยให้พนักงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง
และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้เสียภาษีทราบ  กรณีปรากฏว่า  บัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้อง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  มี
อำนาจส่ังแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีได้ 

 -  กรณีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำ
ให้ต้องเสียภาษีในอัตราท่ีสูงขึ้น  หรือเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปล่ียนแปลงไป   ให้ ผู้เสียภาษีแจ้งการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อ อปท. ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว 

 -  ให้กรมธนารักษ์ หรือ สนง.ธนารักษ์พื้นท่ีส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน ส่ิง
ปลูกสร้าง และห้องชุด ให้ อปท. ซึ่งท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง และห้องชุดต้ังอยู่ในเขต อปท. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ 

  -  ให้ อปท.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ
และรายละเอียดอื่น ณ สำนักงานหรือท่ีทำการ อปท. ก่อนวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ของปี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 -  อปท. แจ้งการประเมินภาษี  โดยส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 -  รับชำระภาษีประจำปี 
 -  ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานท่ี 
4.3 ขั้นดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย 

- จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจ้งให้ผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
- ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี 

  - รับชำระภาษีประจำปี 
  - ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานท่ี 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
 
6. ผู้รับผดิชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
 งานพัฒนารายได้   กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
 
7. งบประมาณ 

 ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการชำระภาษี 
 8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ภาษี  หมายความว่า  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ผู้เสียภาษี  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างหรือ

เป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐและให้หมายความรวมถึงผู้มี
หน้าท่ีชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

ที่ดิน  หมายความว่า  พื้นดินและให้หมายความรวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ำด้วย 
สิ่งปลูกสร้าง  หมายความว่า  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่

อาศัยหรือใช้สอยได้  หรือท่ีใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้
หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือท่ีมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย 

ห้องชุด  หมายความว่า  ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดท่ีได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้อง
ชุดแล้ว 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น  ได้แก่ 
1.  ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือ

ในกิจการสาธารณะ ท้ังนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
2.  ทรัพย์สินท่ีเป็น ท่ีทำการขององค์การสหประชาชาติ  ทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การ

สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันท่ีต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงอื่นใด 

3.  ทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

4.  ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
5.  ทรัพย์สินท่ีเป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดท่ีใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการ

สาธารณะ หรือทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีอยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใดหรือทรัพย์สินท่ี
เป็นศาลเจ้า ท้ังนี้ เฉพาะท่ีมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

6.  ทรัพย์สินท่ีใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
7.  ทรัพย์ สิน ท่ีเป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังประกาศกำหนด ท้ังนี้ เฉพาะท่ีมิได้ใช้หาผลประโยชน์  
8.  ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ท้ังนี้ 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด 
9.  ทรัพย์ส่วนกลางท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วย

อาคารชุด 
1.  ท่ีดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน  
11.  ท่ีดินอันเป็นพื้นท่ีสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
12.  ทรัพย์สินอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี   
ได้แก่  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอยู่ในวันท่ี ๑ มกราคมของปีใด เป็นผู้มี

หน้าท่ีเสียภาษีสำหรับปีนั้น 
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ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
1. ท่ีดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
2. ส่ิงปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
3. ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

กรณีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การคำนวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน ท่ีคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ 

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1. ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ

ศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี 
2. ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสาม

ของฐานภาษี 
3. ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒)ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ

หนึ่งจุดสองของฐานภาษี 
4. ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษี

ไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม (๑) ต้องเป็นการทำนา ทำไร่ ทำสวน เล้ียง

สัตว์เล้ียงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกำหนด ท้ังนี้ ในการจัดทำประกาศดังกล่าวให้นำความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย 

การใช้ประโยชน์ เป็น ท่ีอยู่ อาศัยตาม  (๒) ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกำหนด 

ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม(๔)  ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

การประเมินภาษี การชำระภาษี และการคืนภาษี 
มาตรา ๔๔ ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมิน

ภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
การแจ้งการประเมินภาษี และแบบประเมินภาษี  ให้ เป็ น ไปตาม ท่ี รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ 
อัตราภาษี และจำนวนภาษีท่ีต้องชำระ 

มาตรา ๔๕ ในการประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอำนาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดย
จะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
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มาตรา ๔๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าท่ีชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี 
(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า

ด้วยสาบสูญ 
(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือ ผู้พิ ทักษ์  ในกรณี ท่ี ผู้เสียภาษี เป็น ผู้เยาว์  คนไร้

ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี 
(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล 
(๕) ผู้ชำระบญัชี ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชำระบัญชี 
(๖) เจ้าของรวมคนหนึ่งคนใด ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน

มาตรา๔๘ในกรณีท่ีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่าเจ้าของท่ีดินและเจ้าของ
ส่ิงปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษ ีสำหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีตนเป็นเจ้าของ 

ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจำนวนภาษีท่ีได้มีการแจ้งประเมิน 
ภายในเดือนเมษายน ณ ท่ีทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับการชำระภาษี ผู้เสียภาษีอาจชำระภาษีโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชำระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด ท้ังนี้ การชำระผ่านธนาคาร
หรือโดยวิธีการอื่นใดนั้น ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด 

กรณีชำระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมิน โดยส่งธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง ส่ังจ่ายให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นต้ังอยู่และให้ถือว่าวันท่ีหน่วยงานให้บริการไปรษณีย์
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันท่ีชำระภาษี 

กรณีชำระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามท่ีกำหนด และให้ถือว่าวันท่ีธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันท่ีมีการ
ชำระเงินค่าภาษีโดยวิธีการท่ีกำหนดเป็นวันท่ีชำระภาษี 

ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้  
จำนวนงวดและจำนวนเงินภาษีข้ันต่ำท่ีจะมีสิทธิผ่อนชำระ รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ผ่อนชำระให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งไม่ชำระภาษีตามระยะเวลาท่ีกำหนดในการผ่อนชำระ ใหผู้้เสีย

ภาษีหมดสิทธิท่ีจะผ่อนชำระ และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีท่ีค้างชำระเศษของ
เดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

ภาษีค้างชำระ 
ภาษีท่ีมิได้ชำระภายในเวลาท่ีกำหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชำระ 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง

ตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทำมิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๖๐ ว่ามี
ภาษีค้างชำระสำหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๗ 

ภายในเดือนมิถุนายนของปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี ค้างชำระให้
สำนักงานท่ีดินหรือสำนักงานท่ีดินสาขา ซึ่งท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องท่ีของสำนักงานท่ีดินหรือ
สำนักงานท่ีดินสาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานท่ีดินหรือ
สำนักงานท่ีดินสาขาจะตกลงกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น 
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างชำระภายในเดือน
พฤษภาคมของปี เพื่อให้มาชำระภาษีค้างชำระ พร้อมท้ังเบ้ียปรับและเงินเพิ่มตามท่ีกำหนดในหมวด ๙ 

ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีค้างชำระ เบ้ียปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง
เตือนตามมาตรา ๖๑ เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมี
อำนาจออกคำส่ังเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อนำเงินมาชำระภาษีค้าง
ชำระ เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้าม
มิให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจำเป็นท่ีพอจะชำระภาษีค้างชำระ เบ้ีย
ปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การออกคำส่ังเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่ง ในกรณีท่ีเป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกเมืองพัทยา ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้นำวิธีการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาท่ีกำหนด ให้เสียเบ้ียปรับร้อยละส่ีสิบของจำนวน

ภาษีค้างชำระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ให้เสียเบ้ียปรับร้อย
ละสิบของจำนวนภาษีค้างชำระ 

ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาท่ีกำหนด แต่ต่อมาได้ชำระภาษีภายในเวลาท่ี
กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจำนวนภาษีค้างชำระ 

ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชำระภาษีภายในเวลาท่ีกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนของ
จำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนท้ังนี้ มิให้นำเบ้ียปรับมารวมคำนวณเพื่อเสียเงินเพิ่ม
ด้วย 

ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษี และได้มีการชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลาท่ีขยายให้นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

เงินเพิ่มตามมาตรานี้ ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีจนถึงวันท่ีมีการชำระภาษี แต่มิให้
เกินกว่าจำนวนภาษีท่ีต้องชำระโดยไม่รวมเบ้ียปรับ และมิให้คิดทบต้น 

บทกำหนดโทษ 
มาตรา๘๓ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสำรวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙หรือ

ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา๘๔ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือของพนักงาน
ประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือคำส่ังของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

มาตรา๘๕ผู้ใดไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกำหนดไว้ใน
มาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา๘๖ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือทำลาย 
ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมีคำส่ังให้ยึดหรืออายัด ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

มาตรา๘๗ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
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ภาษีป้าย 

หมายถึง  ป้ายท่ีแสดงช่ือยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอื่นเพื่อหารายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุ
ใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

ผูมี้หน้าที่เสียภาษีป้าย 
1. เจ้าของป้าย 
2. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัว

เจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้ายถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือ
ว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้าย 

กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 
1. ให้เจ้าของหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของ

ทุกป ี
2. ผู้ใดติดต้ังป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ 

เปล่ียนแปลงแก้ไขพื้นท่ีป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายใหม่ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงแก้ไข  

3. ในกรณีท่ีมีการโอนย้าย(เปล่ียนเจ้าของ)  ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อ
เจ้าหน้าท่ี  ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันรับโอน 

 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 
1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ 
3. ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผ่านมา  (ในกรณีท่ีได้ชำระภาษีป้ายมาแล้ว) 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
5. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
7. ใบอนุญาตติดต้ังป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย 
 การชำระภาษีป้าย 
1. ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)พร้อมหลักฐาน 
2. ผู้เสียภาษีต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้น

ต้องเสียเงินเพิ่ม 
 อัตราภาษีป้าย 
1. ป้ายประเภทท่ี  1 หมายถึง  ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน   

(ก)  ป้ายท่ีมีข้อความท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาท                   
ต่อ 500 ตร.ซม. 
(ข)  ป้ายนอกจาก (ก)  ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
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2. ป้ายประเภทท่ี  2 หมายถึง  ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ
และหรือเครื่องหมายอื่น        
(ก)  ป้ายท่ีมีข้อความท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนเป็นข้อความอื่นได้  ให้คิดอัตรา  52 บาท                 
ต่อ 500 ตร.ซม. 
(ข)  ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาทต่อ 500 ตร.ซม.  

3. ป้ายประเภทท่ี  3 หมายถึง  ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ 
หรือป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ     
(ก)  ป้ายท่ีมีข้อความท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท                   
ต่อ 500 ตร.ซม. 
ข)  ป้ายนอกจาก (ก) ใหคิ้ดอตัรา 50 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 

  กรณีป้ายท่ีติดต้ังปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน 
 - งวดท่ี 1 เริ่มต้ังแต่เดือน   มกราคม -  มีนาคม   คิดภาษี   100% 
 - งวดท่ี 2 เริ่มต้ังแต่เดือน   เมษายน -    มิถุนายน  คิดภาษี     75% 
 - งวดท่ี 3 เริ่มต้ังแต่เดือน   กรกฎาคม - กันยายน   คิดภาษี     50% 
 - งวดท่ี 4 เริ่มต้ังแต่เดือน   ตุลาคม - ธันวาคม    คิดภาษี     25%  
เงินเพิ่ม  
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่า

ภาษีป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ทราบ
ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องต้องตามจำนวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายลด
น้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 

3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย
เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนท้ังนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำ 

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
1 ปี หรือ ปรับต้ังแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

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

3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ี 
ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีซึ่งส่ังให้มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอัน
สมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับต้ังแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ท้ังจำท้ัง
ปรับ 
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การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์

การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ท่ีได้รับแจ้ง
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วัน รับ
แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 
การขอคืนเงินภาษีป้าย 
  ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าท่ีควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมี

สิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีเสียภาษีป้าย 
 

การจดทะเบียนพาณิชย ์
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย ์

            ผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) 
หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาต้ัง สำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กำหนด 
 

พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 
            1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเล่ือยท่ีใช้เครื่องจักร 
            2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมท้ังส้ินในวัน
หนึ่งขายได้เป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินต้ังแต่ 500 
บาทขึ้นไป 
            3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลาย
อย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งส้ินในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทขึ้นไป 
            4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง
ก็ตาม และ ขายสินค้าท่ีผลิตได้ คิดราคารวมทั้งส้ินในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึง่
วันใดมี สินค้าท่ีผลิตได้มีราคารวมทั้งส้ินต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป 
            5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การ
ขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายท่ีดิน 
การให้กู้ยืมเงิน การ รับแลกเปล่ียน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายต๋ัวเงิน การธนาคาร การ
โพยก๊วน การทำโรงรับ จำนำ และการทำโรงแรม 
   6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือ
แผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง 
            7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
             8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต บริการ อินเตอร์เน็ต ให้เช่าพื้นท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
               9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 
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            10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
            11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
            12. การให้บริการตู้เพลง 
           13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง   

พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
          มีพาณิชยกิจบางอย่างท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 
          1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
          2. พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 
          3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังขึ้น 
          4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
          5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์  
        6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

                    6.1 พาณิชยกิจซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนท่ีเป็นนิตบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทและ ได้ยื่น
แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
ยกเว้นพาณิชยกิจต่อไปนี้  

ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน จำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ได้แก่ 
1)  ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดีแถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์

ระบบดิจิทัลเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง 
(2)  ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
(3)  ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ผ่านระเบบเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ

อินเตอร์เน็ตให้เช่าพื้นท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(4)  การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในเตอร์เน็ต 
(5)  การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
(6)  การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
(7)  การให้บริการตู้เพลง 
(8)  โรงงานแปรสภาพ และสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่ง งาช้างและ

ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
               6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรท่ีได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2515 
           7. พาณิชยกิจท่ีต้องจดทะเบียนตาม 1-5 ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  
  
 
 
 
 
 



14 
 

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย ์
           1. จดทะเบียนพาณิชย์ต้ังใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 
         2. การเปล่ียนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 
         3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
          4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย  

หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
1.  ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามแต่กรณี 
2.  ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในท่ีเปิดเผยและเห็น

ได้ง่าย 
3.  ต้องจัดให้มีป้ายช่ือท่ีใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และ สำนักงานสาขา

โดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายช่ือให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและ
ชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายช่ือด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับช่ือท่ีจดทะเบียนไว้ หากเป็นสำนักงาน
สาขาจะต้องมีคำว่า “สาขา" ไว้ด้วย 

4.  ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำส่ังของนายทะเบียน 
5. ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเข้าทำการตรวจสอบใน

สำนักงานของผู้ประกอบกิจการ  
บทกำหนดโทษ 
1.  ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียน
อันเป็นความผิด ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

2.  ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่
สำนักงาน ท่ีเห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายช่ือ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับ
อีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชน      ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า 
หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียน พาณิชย์ เมื่อถูกส่ังถอน
ใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะส่ังให้รับจด
ทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 

4.  ผู้ประกอบพาณิชยกิจท่ีถูกส่ังถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือท้ังปรับท้ังจำ  

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  
          1. จดทะเบียนพาณิชย์ต้ังใหม่ 50 บาท 
         2. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท 
         3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
          4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท 
         5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท 
         6. ขอให้เจ้าหน้าท่ีคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง           
ฉบับละ 30 บาท  
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แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ  2565 
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

เดือน/พ.ศ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เป้าหมาย 
ตุลาคม – ธันวาคม  2564 

 
 
 

มกราคม 2565  
กุมภาพันธ์ 2565 
เมษายน 2565 

พฤษภาคม 2565 
มิถุนายน  2565 
กันยายน  2565 

- สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
- แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและพนักงานเก็บภาษี 
- ประกาศแจ้งรายการท่ีดิน 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษีประจำปี 
- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
- แจ้งการประเมินภาษี และส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี 
- รับชำระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ตามกำหนดเวลา)และกรณีผ่อนชำระครั้งท่ี 1 
- รับชำระภาษีกรณีผ่อนชำระครั้งท่ี 2 แจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างชำระ 
- รับชำระภาษีกรณีผ่อนชำระครั้งท่ี 3 แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้ สนง.ท่ีดินหรือ สนง.ท่ีดินสาขาทราบ 
- ผู้บริหารท้องถิ่นออกคำส่ังเป็นหนังสือ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี 
 

 
 
 
 
   รายได้เพิ่มขึ้น 
    ร้อยละ  2    
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ  2565 
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา 

 

ลำดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมายเหตุ 

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 แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและพนักงานเก็บภาษี            

2 สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ              
3 สำรวจข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง            

4 ประกาศแจ้งรายการท่ีดิน              

5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง              

6 แจ้งการประเมินภาษีและส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี              

7 รับชำระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง(ตามกำหนกเวลา)และ    
รับชำระภาษีกรณีผ่อนชำระครั้งท่ี 1 

             

8 รับชำระภาษีกรณีผ่อนชำระครั้งท่ี 2 และแจ้งเตือนภาษีค้าง
ชำระ 

             

9 รับชำระภาษีกรณีผ่อนชำระครั้งท่ี 3 แจ้งรายการภาษีค้าง
ชำระให้ สนง.ท่ีดินทราบ 

             

10 ผู้บริหารออกคำส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน              
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แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ  2565 
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

เดือน/พ.ศ. ภาษีป้าย เป้าหมาย 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 

ธันวาคม  2564 
 
 
 

มกราคม – มีนาคม  2565 
 

เมษายน  2565 
มิถุนายน  2565 
กรกฎาคม  2565 

สิงหาคม – กันยายน  2565 

- สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
- สำรวจพื้นท่ีในเขตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสียภาษีป้าย 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและพนักงานเก็บภาษี 
- จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปี/แจ้งการประเมินภาษี  
- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือชำระในกำหนดเวลา) 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ท่ียังไม่ชำระภาษีครั้งท่ี 1 (รับชำระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25) 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ท่ียังไม่ชำระภาษีครั้งท่ี 2 (รับชำระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25) 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ท่ียังไม่ชำระภาษีครั้งท่ี 3 (รับชำระภาษี และเงินเพิ่ม (ม.25) 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี 

 
 
 
 
       
      รายได้เพิ่มขึ้น 
      ร้อยละ  2 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ  2565 
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
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 สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ             

2 สำรวจป้ายในเขตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ            

3 แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและพนักงานเก็บภาษี            

4 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี              

5 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              

6 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง            

7 ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับชำระภาษี            

8 รับชำระค่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน)           

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

10 รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)          

11 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี            
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แผนปฏิบัติการสำรวจข้อมูลที่ดิน  โรงเรือน  สิ่งปลูกสร้างและป้ายของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

ประจำปีงบประมาณ  2565 

หมู่บ้าน เดือน  พฤศจิกายน  2564 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

หมู่  1  บ้านห้วยเคียนเหนือ                               

หมู่  2  บ้านต๊ำดอนมูล                               

หมู่  3  บ้านต๊ำป่าลาน                               

หมู่  4  บ้านท่าช้าง                               

หมู่  5  บ้านต๊ำน้ำล้อม                               

หมู่  6  บ้านต๊ำม่อน                               

หมู่  7  บ้านต๊ำพระแล                               

หมู่  8  บ้านต๊ำกลาง                               

หมู่  9  บ้านต๊ำใน                               

หมู่  10  บ้านโป่งขาม                               

หมู่  11  บ้านต๊ำพระแล                               

หมู่  12  บ้านต๊ำม่อน                               

หมู่  13  บ้านท่าเรือ                               

 
** หมายเหตุ  แผนปฏิบัติการสำรวจพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** 
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แผนปฏิบัติการการให้บริการออกหน่วยเพื่อรับชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  
ประจำปีงบประมาณ  2565 

 
** หมายเหตุ  แผนปฏิบัติการสำรวจพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ท่ี 

เดือน หมู่ที่ สถานที่ เวลา หมายเหตุ 

1. เมษายน 10 วัดพระธาตุโป่งขาม 09.00 – 16.00  น. วัน  เวลา  ดังกล่าว
อาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

2. เมษายน 1 วัดห้วยเคียนเหนือ 09.00 – 16.00  น. 
3. เมษายน 13 ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 09.00 – 16.00  น. 
4. เมษายน 2 ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 09.00 – 16.00  น. 
5. เมษายน 3 ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 09.00 – 16.00  น. 
6. เมษายน 4 ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 09.00 – 16.00  น. 
7. เมษายน 5 วัดบ้านต๊ำน้ำล้อม 09.00 – 16.00  น. 
8. เมษายน 6 วัดต๊ำม่อน 09.00 – 16.00  น. 
9. เมษายน 12 วัดต๊ำม่อน 09.00 – 16.00  น. 

10. เมษายน 7 วัดต๊ำพระแล 09.00 – 16.00  น. 
11. เมษายน 11 ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 09.00 – 16.00  น. 
12. เมษายน 8 วัดต๊ำกลาง 09.00 – 16.00  น. 
13 เมษายน 9 วัดต๊ำใน 09.00 – 16.00  น. 



21 
 

แผนการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

ประจำปี  2565 
……………………………………………….…….. 

  

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
1. สำรวจข้อมูลท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และป้าย 
2. สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
3. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี 
4. แจ้งการประเมินภาษีและส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี 
5. รับยื่นแบบประเมินภาษ ี
6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 
7. รับชำระภาษี/นำส่งเงินรายได้ประจำวัน 
8. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
9. แจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างชำระ 

  

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 
2. แจ้งผลการประเมินภาษี 
3. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชำระภาษี 
4. แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานท่ีดิน 
5. ประเมินราคาทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 

 

 ปลัดเทศบาล 
  1. ออกหนังสือประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษีประจำปี 
  2. ประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
  3. ประเมินราคาทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
  4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด 
  5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชำระภาษีตามกำหนด 
  6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงานของการจัดเก็บรายได้ 

7. แจ้งผู้บริหารท้องถิ่นออกคำส่ังเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
  

คณะผู้บริหาร 
1. ออกคำส่ังแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและพนักงานเก็บภาษี 
2. ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
3. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
4. พิจารณาคำร้องกรณีมีการคัดค้านและขอให้ทบทวนการประเมิน 
5. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
6. มีคำส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 


