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ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
เรื่อง  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

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

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งน้อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  โดยอาศัยตามความในพระราชบัญญัต ิให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก หน้า ๒๑ เมื่อวันอังคารที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)  และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ กำหนดให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดในการจัดเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ดำเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลทุ่งน้อยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี  โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลาการเสียภาษี  
ขั้นตอนการดำเนินการ  ช่วงเวลาดำเนินการจัดเก็บ  เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  จึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและ
พัฒนารายได ้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒562 

 

                                                (ลงชื่อ)            
    ( นายดิเรก  ศักด์ิดี ) 

   นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย 



 
คำนำ 

 
 ด้วยเทศบาลตำบลทุง่น้อย  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บรายได้
ที่ต้องจัดเก็บเอง  ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆฯลฯ ซ่ึงการ
จัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้  จะต้องครอบคลุมถงึขั้นตอนการปฎิบัติ  ที่จะดำเนินการจัดเก็บรายได้ 

  
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ฯลฯ  ทุกประเภทดำเนินการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ถูกต้อง  ทันตามกำหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  เทศบาลตำบลทุ่งน้อย    
จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 ขึ้น  เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดตามท่ีวางไว้ 

 
 

จัดทำโดย 
 

           (ลงชื่อ)     
   (นางสาวกวิสรา  สุขหร่อง) 

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรือ่ง           หน้า 
 

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

หลักการและเหตุผล,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย,วิธีดำเนินการ,ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ   1 - 2 
 

ตอนที่ 1 
ภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสร้าง          3 - 5 
ภาษีป้าย           5 – 7 
ค่าธรรมเนียมการจัดเกบ็มูลฝอยฯ         7 
 

ตอนที่ 2 
แผนการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง        8 
แผนการจัดเกบ็ภาษีป้าย          9 
แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยฯ       10 

 
ตอนที่ 3 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       11-12 
แผนปฏิบัติการจัดเกบ็ภาษีป้าย         13-14 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บมูลฝอยฯ      15 
แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่        16 
แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ         17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
-1- 

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ  2563 
งานจัดเก็บรายได้   กองคลัง   

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งน้อย  มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึง  และเป็นธรรมโดย
คำนึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี โดยมิให้
เกิดผลกระทบในการชำระภาษีของประชาชนในตำบลทุ่งน้อย 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  
จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษีกับ
ประชาชนภายในตำบล  ซึ่งจะช่วยให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี
งบประมาณ 2563  ขึ้นมา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย  บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
แก่ประชาชน 
 2.2 เพ่ือให้องค์กรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งน้อยได้
มากขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

3. เป้าหมาย   
 3.1 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1-3  ของปีงบประมาณ  2562 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 

  - สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดทำคำสั่ง จัดทำประกาศ และออกหนังสือแจ้ง
เวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎระเบียบ   
 

4.2 ขั้นดำเนินการ 
- จดัทำประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชำชนทราบล่วงหน้า 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

  - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  - ออกให้บริการรับการยื่นแบบ  และชำระภาษีนอกสถานที ่
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4.3 หลังดำเนินการแล้วเสร็จ 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 
 
6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
 งานจัดเก็บรายได้   กองคลัง  เทศบาลตำบลทุ่งนอ้ย  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 
 
7. งบประมาณ 
 ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ภาษจีากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลทุ่งน้อยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1-3 ของปีงบประมาณ  2562 
 8.2 ประชาชนเกดิความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษ ี
 8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ความหมายของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 ที่ดิน หมายความว่า  พ้ืนดิน  และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ำด้วย 
 สิ่งปลูกสร้าง  หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้
สอยได้หรือท่ีใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือ
แพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 
 ห้องชุด  หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายวาด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว 
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดนิหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ใน 
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้และให้หมายความรวมถึง
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
กำหนดระยะเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลกูสร้างและระยะเวลาประกาศ(ภายในเดือนพฤศจิกายน) 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจ
แล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละราย
ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 
กำหนดระยะเวลาแจ้งการประเมิน(ภายในเดือนกุมภาพันธ์) 
 ในแต่ละปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี(ภายในเดือนเมษายนของทุกปี) 
 ใหผู้้เสียภาษชีำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อชำระภาษีทีด่ินและสิ่งปลกูสร้าง 
 1.บัตรประจำตัวประชาชน 
 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 
 3.หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดนิ ตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่น โฉนด,น.ส.3.,ส.ค.1 ฯ 
 4.หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
 5.หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อ่ืนมาทำการแทน 
ขั้นตอนการชำระภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 
 1.เจ้าพนักงานแจ้งการประเมินภาษโีดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 2.การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำหนด
รายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี จำนวนภาษีท่ีต้องชำระ 
 3.การประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอำนาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ ถ้อยคำหรือคือ
ส่งเอสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาเพ่ือตรวจภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 4.การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออ่ืน (เช่นการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่
ผู้รับโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ส่ง ณ ภูมิลำเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำการของ
บุคคลนั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของบุคคลนั้นถ้าไม่พบผู้รับ ณ 
ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลำเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่สถานที่ทำการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 
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 5.มีการประเมินผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจทบทวนประเมินภาษีให้
ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้ การทบทวนการประเมินใหม่จะกระทำมิได้ เมื่อพ้น 3 ปีนับแต่วันสุดท้าย
แห่งกำหนดเวลาการชำระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 6.กำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษี ตามที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวเหตุจำเป็น จนไม่สามารถจะปฏิบัติตาม
กำหนดเวลาได้ ให้ยื่นคำร้องขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดลงเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็น
เป็นการสมควร จะให้ขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้ 
 7.ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ณ สำนักงานเทศบาล 
สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล 
 8.การชำระภาษีให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อให้ใบเสร็จรับเงินวันที่ชำระภาษี 
 9.ผู้ชำระภาษีสามารถชำระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการชำระผ่านธนาคารหรือโดย
วิธีอ่ืนใดนั้น ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด 
เงินเพิ่ม 
 ภาษีที่มิได้ชำระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชำระ  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ชำระภาษีค้างชำระ 
ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้มาชำระภาษีค้างชำระ พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมร้อยละ 40 ของจำนวน
ภาษีค้างชำระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจำนวน
ภาษีค้างชำระ การชำระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ อาจขอผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันก็ได้จำนวนงวดและ
จำนวนเงินภาษีขั้นต่ำที่จะมีสิทธิ์ผ่อนชำระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง กรณีท่ีผู้เสียภาษีท่ีขอผ่อนชำระ ไมช่ำระภาษีตามระยะเวลา ที่กำหนดในการผ่อนชำระ ให้ผู้เสียภาษหีมด
สิทธิ์ที่จะผ่อนชำระ และต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น   
1 เดือน กรณีที่ต้องมีการชำระภาษีเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีใหม่และส่งแบบ
ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีและให้ผู้เสียภาษชีำระภาษีท่ีต้องเสียเพ่ิมเติมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 
บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
 1.เมื่อพ้น  90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็น
หนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพ่ือนำเงินมาชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และ
ค่าใช้จ่ายได้อันเนื่องมาจากการ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน นั้นได้แต่ห้ามมิให้ยึด หรืออายัดทรัพย์ของผู้
เสียภาษีเกินกว่าความจำเป็นที่พอจะชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ และเงินเพิม่และค่าใช้จ่าย 
 2.เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคำ สั่งให้ผู้เสียภาษีนำบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันจำเป็นแก่ 
การจัดเก็บภาษีค้างชำระมาตรวจสอบ 
 3.ออกคำสั่งเป็่นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสีย
ภาษีเข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาทำการของสถานที่นั้นเพ่ือสอบถามบุคคลใดๆ การดำเนินการต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือเรียนคำสั่งและการออกคาสั่งและทำการต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กำหนด 
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การอุทธรณ์ 
 ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดินหรือไม่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมิน 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี 
 ผู้บริหารท้องถิ่นตอ้งพิจารณาคำร้องของผู้เสียภาษใีห้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง 
ดังกล่าว และแจ้งสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่่ชัดช้า กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้อง
ของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิน่เห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษ ี
การขอคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 กำหนดให้ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเอง
หรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยการขอรับเงินคืน ให้ยื่นคำร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ชำระ ในการนี้
ให้ยื่นคำร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือคำชี้แจงใดๆ ประกอบคำร้องด้วย 

 
ภาษีป้าย  (กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี) 
 หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหา 
รายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ  
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรอืทำให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 

1. เจ้าของปา้ย 
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ 

ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้ายถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรอืที่ดินที่ป้าย 
 กำหนดระยะเวลายืน่แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 

1. ให้เจ้าของหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  ภายในเดือนมกราคม -  มีนาคม ของทุกปี 

2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรอืติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

3. ในกรณีที่มกีารโอนย้าย(เปลี่ยนเจ้าของ)  ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ 
ของเทศบาลตำบลทุง่น้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน  
 หลกัฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ 
3. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  (ในกรณีท่ีได้ชำระภาษีป้ายมาแล้ว) 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
5. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
7. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย 
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 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 
1. ผู้มีหนา้ทีต่้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) พร้อมหลักฐาน 
2. ผู้เสียภาษีต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้อง 

เสียเงินเพ่ิม  
 อัตราภาษีป้าย 

1. ป้ายอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา       

20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ 
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใตห้รือตำ่กว่าอักษรต่างประเทศ 

4. ป้ายตาม 1,2,3 เมื่อคำนวณพื้นท่ีของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ        
200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

5. กรณีป้ายที่ติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   มกราคม -  มีนาคม คิดภาษี    100% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   เมษายน -    มิถุนายน  คิดภาษี   75% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   กรกฎาคม - กันยายน  คิดภาษี    50% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   ตุลาคม - ธันวาคม  คิดภาษี      25% 

 เงินเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่าภาษี 

ป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
นั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องต้องตามจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
  3.  ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษ
ของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพ่ิมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 
 บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 

1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำ
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวาง
โทษจำคุกไมเ่กิน 1 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

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

3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ 
ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอันสมควร
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ  
 

...../ การอทุธรณ ์
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 การอทุธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
  เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ์อุทธรณ์การ
ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ 
 การขอคืนเงินภาษีป้าย 
  ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืน
ได้โดยยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันทีเ่สียภาษีป้าย 
 

ค่าธรรมเนยีมขยะมูลฝอย 
               “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือ
มีกลิ่นเหม็น  
                “มูลฝอย”  หมาย ความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่
อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์   รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจาก  ถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน 
                “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
                “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สำนักงาน  หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่าง
อ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้       

หลักฐานในการยื่นขออนุญาตรับทำการเก็บ ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
                  1. สำเนาทะเบียนบ้าน                            จำนวน       1         ชุด 
                  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน               จำนวน       1         ชุด 

 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 20-60 ลิตร 

- อัตราค่าธรรมเนียมการจดัเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนละ  20 บาท ต่อ เดือน 

- อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนละ  240 บาท ต่อ ปี 

-------------------------------- 
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แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  2563 

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
เดือน/พ.ศ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป้าหมาย 

ม.ค. - ก.พ. 2563 
มี.ค.- เม.ย.  2563 
พ.ค. – มิ.ย. 2563 
ม.ค. – ส.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
พ.ค. – พ.ย.  2563 
มิ.ย.– พ.ย. 2563 
ก.ค. – พ.ย. 2563 
ก.ค. – พ.ย.  2563 
ก.ค. – พ.ย. 2563 
ธ.ค. – ม.ค.  2563 
ธ.ค.62 – ม.ค. 2563 
ก.พ. 2563 
ก.พ. – เม.ย 2563 

- สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจได้มาทำฐานข้อมูล 
- กรมท่ีดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินให้ อปท. ภายใน 60 วัน 
- นำข้อมูลรูปแปลงที่ดินลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี 
- แต่งตัง้เจ้าพนักงานสำรวจ และประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขต อปท. เพ่ิมเติม 
- จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือขอแก้ไข 
- ผู้บริหารเห็นว่าไม่ถู่กต้องแก้ไข และแจ้งผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน 
- กรมธนารักษ์จดัส่งข้อมูลราคาประเมินให้อปท. ก่อนวันที่1 ก.พ. 
-อปท.ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จัดเก็บ 
-แจ้งการประเมิน 
-ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 
- รายงานปิดงบประจำปี 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1-3 % 

 
.../ แผนการจัดเก็บ 
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แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี  2563 

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
เดือน/พ.ศ. ภาษีป้าย เป้าหมาย 

 ต.ค. - พ.ย.2562 
 
 
ธ.ค.2562 
 
 
ม.ค.- มี.ค.2563 
 
เม.ย.2563 
 
พ.ค.2563 
 
มิ.ย.2563 
 
ก.ค.2563 
 
ส.ค.2563 
 
ก.ย.2563 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
รายไดเ้พ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1-3 % 

 
.../ แผนการจัดเก็บ 
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แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ ประจำปี  2563 

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
เดือน/พ.ศ. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ เป้าหมาย 

 ต.ค. - พ.ย.2562 
 
ธ.ค.2562 
 
 
ต.ค. 2562 –ก.ย. 2563 
 
ต.ค. 2562 –ก.ย. 2563 
 
 
 
ก.ย. 2563 

- สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
 
 
- รับแบบคำขออนุญาตให้บริการถังขยะในเขตเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
 
- เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
- ออกพ้ืนที่ 
- รับชำระ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุง่น้อย 
 
- รายงานปิดงบประจำปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1-3 % 

 
.../ แผนปฏิบัติ
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

..../ขั้นตอน 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  

 ๑.1 สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอาศัยอำนาจตาม 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
 

 ๑.๒ จัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน 
 1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       (ภ.ด.ส.3) 

และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง (รายคน) 

พฤศจิกายน 

 1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือขอ
แก้ไข 

ธันวาคม 

 1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินที่ดิน อปท.ประเมิน
ราคาอัตราภาษีท่ีจัดเก็บ 

มกราคม 

 ๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี        ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
 1.7 จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม 
 1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   กุมภาพันธ์ 
 1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. 7) (ลงทะเบียน) กุมภาพันธ์   
 1.10 รับคำร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ กุมภาพันธ์ -เมษายน 

ขั้นตอนที่ ๒   ดำเนินการจัดเก็บ  
 1.  รับชำระภาษี มีนาคม – เมษายน 
 2. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาที่กำหนด พฤษภาคม - กันยายน 
 กรณีปกติ  
 - รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายใน

กำหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 
มีนาคม - เมษายน 

 กรณีพิเศษ  
 (๑) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งหนังสือเตือน) 
 

      - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 
ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
   

พฤษภาคม - กันยายน 

 (2) ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกนิ 15 วัน           นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 

 

      - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 
ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
   

พฤษภาคม - กันยายน 

 (3) ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน   
      - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 

ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
   

พฤษภาคม - กันยายน 



-12- 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

 (4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
      ๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่     

(ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 
กุมภาพันธ์  - เมษายน 

      ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
      ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม - กรกฎาคม 
      ๔. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม    มีนาคม – กันยายน 

ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
 ๑. ไมช่ำระภาษีภายในกำหนดเวลา  
      - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ชำระภาษี ให้มี

หนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี 
พฤษภาคม 

      - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม - มิถุนายน 
      - รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเบี้ย

ปรับและเงินเพ่ิม) 
 

      - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลา   

 

      - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี  
      - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึด อายัดและขาย

ทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน 

 2. รายงานผู้ค้างชำระภาษี ให้สำนักงานท่ีดินทราบ  มิถุนายน 
 3. รายงานคำนวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการ

ภาษีฯ ประจำจังหวัดทราบ 
มกราคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..../แผนปฏิบัต ิ
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แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย  ประจำปี พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

 
แยกปฏิบัติตามขัน้ตอนของกิจกรรม 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ  
 ๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน

ปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
กันยายน 

 ๑.๒ สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  ตุลาคม 
 ๑.๓ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี             ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
 ๑.๔ จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดง

รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษี
ทราบล่วงหน้าภาษีป้าย  

ธันวาคม 

ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการจัดเก็บ  
 ๒.๑ กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม  
      - รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ

ถูกต้อง        
มกราคม - มีนาคม 

      - ประเมินค่าภาษีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการ
ประเมินภาษี (ภ.ป.๓)        

มกราคม - เมษายน 

 ๒.๒ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม  
      - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง        เมษายน - ธันวาคม 
      - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) เมษายน - ธันวาคม 
 ๒.๓ การชำระค่าภาษี มีนาคม – กันยายน 
 กรณีปกติ  
      - รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายใน

กำหนดเวลา) 
มกราคม - พฤษภาคม 

 กรณีพิเศษ  
      (๑) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งผลการประเมิน 
 

             - รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม          เมษายน - กันยายน 
      (๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
            ๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
            ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                   กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 
            ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕) มีนาคม - กรกฎาคม 

 
 
 
 

..../ขั้นตอน 
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ขั้นตอน ขัน้ตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 

            ๔. รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม มีนาคม - กันยายน 
            ๕. ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)  
หมายเหตุ  กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่าง
เดือนเมษายน-ธันวาคม 
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมนิผลและเร่งรดัการจัดเก็บ  

 ๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา  
      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เพ่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่

ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ) 
มีนาคม 

      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา หรือผู้ที่ยัง
ไม่ชำระภาษี 

 

           - ครั้งที่ ๑  พฤษภาคม 
           - ครั้งที่ ๒           มิถุนายน 
           - ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 
      - รับชำระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๕          เมษายน - กันยายน 
      - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ)  ส่งเรื่อง

ให้นิติกร เพ่ือดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด 
กันยายน 

 ๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  
      - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี  
           - ครั้งที่ ๑      พฤษภาคม 
           - ครั้งที่ ๒      มิถุนายน 
           - ครั้งที่ ๓       กรกฎาคม 
      - รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม - กันยายน 
      - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี 
ตุลาคมเป็นต้นไป 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..../แผนปฏิบัต ิ
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ ประจำปี  2563 
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร 

 
ลำดับที่ กิจกรรมแยกปฎิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลาปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1 จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ ต.ค.2562 – ก.ย. 2563  
 
 

2 รับขออนุญาตการให้บริการถังขยะ ต.ค.2562 – ก.ย. 2563  
 
 

3 เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ 
3.1 ออกพ้ืนที่ 
     หมู่ที่ 1 บ้านท่าโพธิ์ 
     หมู่ที่ 2 บ้านท่านา 
     หมู่ที่ 3 บ้านท่าดาน 
     หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งน้อย 
     หมู่ที ่5 บ้านท่าโบสถ์ 
     หมู่ที่ 6 บ้านทา่ยา 
     หมู่ที่ 7 บ้านท่าบัวทอง 
    
3.2 รับชำระ ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลทุ่งน้อย 

 
 

ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 
ต.ค.2562 – ก.ย. 2563 

 
 
 
 

ถ้าวันออกพื้นที่เป็นวันหยุด 
ราชการให้เลื่อนไปใน 

วันทำการถัดไป 
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แผนปฏิบัติการบริการประชำชนเคลื่อนที่ ประจำปี  2563 
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ เดือน วัน เวลา และสถานที่การให้บริการจัดเก็บรายได้ 

1. ตุลาคม  เตรียมสำรวจผู้ค้างชำระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไว้ทำการจัดเก็บในปี  2563  2. พฤศจิกายน  

3. ธันวาคม ประชาสัมพันธ์ที่ ทต.ทุ่งน้อย  และประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ 
4. มกราคม รับชำระท่ี ทต.ทุ่งน้อย  และออกบริการนอกสถานที่ 
5. กุมภาพันธ์ รับชำระท่ี ทต.ทุ่งน้อย  และออกบริการนอกสถานที่ 
6. มีนาคม รับชำระท่ี ทต.ทุ่งน้อย  และออกบริการนอกสถานที่ 
7. เมษายน รับชำระท่ี ทต.ทุ่งน้อย  และออกบริการนอกสถานที่ 
8. พฤษภาคม 

รับชำระภาษีที่ ทต.ทุ่งน้อย     
9. มิถุนายน 

10. กรกฎาคม 
11. สิงหาคม 
12. กันยายน 
13 ตุลาคม   

เตรียมสำรวจผู้ค้างชำระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไว้ทำการจัดเก็บในปี  2563   

15 พฤศจิกายน 
15 ธันวาคม 
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แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ 
เทศบาลตำบลทุ่งน้อย  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

ประจำปี  2563 
……………………………….. 

  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  1. สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
  2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 
  3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
  4. รับยื่นแบบ 
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 

6. รับชำระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจำวัน 
7. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 

  

หัวหน้ากองคลัง 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 
  2. แจ้งผลการประเมิน 
  3. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชำระภาษี 
  4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

5. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
 

 ปลดัเทศบาล 
  1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
  3. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงประกอบ 
  4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด 
  5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชำระภาษีตามกำหนด 
  6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานของการจัดเก็บรายได้ 

7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพ่ือดำเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
  8. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

  

คณะผู้บริหาร 
 

  1. พจิารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
  2. ลงมติชี้ขาดตามคำร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
  3. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
  4. มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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           (ลงชื่อ)                                                            ผู้จัดทำ / เสนอแผน 
(นางสาวกวิสรา  สุขหร่อง) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 

 
      (ลงชื่อ)                                                       ผู้ตรวจสอบแผน 

(นางสุชญา  เกิดฤทธิ์) 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

 
 

    (ลงชื่อ)                                              ผู้เห็นชอบแผน 
(นางพัลลภา  โหง้วประสิทธิ์) 
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 

 
 

                            (ลงชือ่)                                                         ผู้อนุมัติแผน 
(นายดิเรก  ศักดิ์ดี) 

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย 
 

 
 
 
 
 

.



                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งน้อย    
ที่                       -                        วันที่      1  ตุลาคม  ๒๕62      
เรื่อง           แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย 

 เรื่องเดิม 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ประมาณการรายรับหมวดภาษีอากร  ได้แก่ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน 22,000 บาท และภาษีป้าย เป็นเงิน 7,500 บาท  ตั้งรับไว้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
29,500.- บาท (สองหมืน่เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น 
 
 ข้อเท็จจริง 

  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน               
จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งได้แนบมาพร้อมบันทึกฉบับ
นี้แล้ว เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและติดตามในการจัดเก็บรายได้ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนการจัดเก็บภาษีและ
พัฒนารายได ้ดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับต่อไป 

 
 ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา 

1. ลงนามในประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ 

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                       
                                                         (นางสาวกวิสรา  สุขหร่อง) 
                                                        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้
 
 

ความเห็นหัวหน้ากองคลัง 
       …………………………………..…………………….. 
       ………………………………………………..……….. 
 
       (ลงชื่อ) 

                                                         (นางสุชญา   เกิดฤทธิ์) 
                                                         ผู้อำนวยการกองคลัง 
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ความเห็นรองปลัดเทศบาล 
       …………………………………..…………………….. 
       ………………………………………………..……….. 
 
       (ลงชื่อ) 
          (นายเสน่ห์  คุ้มคูณ) 
                      รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
 

ความเห็นปลัดเทศบาล 
       …………………………………..…………………….. 
       ………………………………………………..……….. 
 
       (ลงชื่อ) 
        (นางพัลลภา  โหง้วประสิทธิ์) 
         ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งน้อย 
 
 
 
       (.........)  อนุมัต ิ
       (.........)  ไม่อุนมัติ เพราะ............................. 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (นายดิเรก     ศักดิด์ี) 
                                นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


