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ค าน า 
 
 ด้วยเทศบาลต าบลสุเทพ  เป็นหน่วยงานท้องถิ่นท่ีซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดเก็บรายได้
ที่ ต้ องจั ด เก็บ เอง   ซึ่ งประกอบด้ วย    ภาษี โ รง เรื อนและที่ ดิ น   ภาษีป้ าย  ภาษีบ า รุ งท้อ งที่   
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุม
ถึงข้ันตอน กิจกรรมที่จะด าเนินการจัดเก็บรายได ้

  

ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ทันตาม
ก าหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลสุเทพ  จึงได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ าปี 2561  ขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 
 
 

   จัดท าโดย 
 

                        ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง 
 เทศบาลต าบลสุเทพ 
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แผนการจัดเก็บภาษี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลต าบลสุ เทพ  มีนโยบายเร่ งรั ดการจัด เก็บรายได้ ให้ทั่ วถึ ง   
และเป็นธรรมโดยค านึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทาง
ในการจัดเก็บภาษี โดยมิให้เกิดผลกระทบในการช าระภาษีของประชาชนในต าบลสุเทพ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด   
เทศบาลต าบลสุเทพ  จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดงรายการ
ทรัพย์ สิ น เ พ่ือ เสี ยภาษีกับประชาชนภายในต าบล   ซึ่ ง จะช่ วย ให้ ลดขั้ นตอนการปฏิบัติ ง าน   
จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ประจ าปี 2561  ขึ้นมา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลสุเทพ  บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน 
 2.2 เพ่ือให้องค์กรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพัฒนาต าบลได้มากขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และก่อให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ
ให้กับเทศบาลต าบลสุเทพ 
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

3. เป้าหมาย   
 3.1 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลสุเทพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15  ของปีงบประมาณ 2560 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 

  - ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และออก
หนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในก าหนดเวลา  โดยตรวจสอบ
และคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ผ.ท.4  

4.2 ขั้นด าเนินการ 
- จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 

  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  - แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการช าระภาษี 
  - ออกพ้ืนที่ส ารวจภาษี 
  - ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ 
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4.3 หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 
6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
 ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
7. งบประมาณ 
 ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสุเทพ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่  และค่าธรรมเนียมฯ  สามารถจัดเก็บได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  15  ของปีงบประมาณ 2560 
 8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
 8.3 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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แนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบ ารงุท้องที่ 
ประจ าปี  2561 

 
1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ( ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษี เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี) 
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ กับ
ที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
  ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า 
ใช้เป็นที่ท าการค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดามารดา บุตร หรือผู้อ่ืนอยู่อาศัย หรือ
ใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย 
 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  1.  เจ้าของทรัพย์สิน 

2  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด 
 ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดง 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
2. ส าเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
3. สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน 
4. ทะเบียนพาณิชย์-ทะเบียนการค้า-ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท-งบดุล 
7. ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
8. ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า 
9. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
10. แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี 
11. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภรด.2 แทน) 
12. ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือ

ชื่อในแบบ ภรด.2 ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน หรือจะมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ การมอบต้องท าเป็น
หนังสือและปิดแสตมป์ตามกฎหมาย 
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2.  ภาษีป้าย  (ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี) 
  ภาษีป้าย หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้  ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่ 

1. เจ้าของป้าย 
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหา

ตัวเจ้าของ 
ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 
 ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย 

1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)ได้ที่
เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้  ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง  จั งหวัด
เชียงใหม่ราย ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี 

2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม 
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

3. ในกรณีที่มีการโอนย้าย (เปลี่ยนเจ้าของ)  ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสุเทพ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน 
 หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  (ถ้ามี) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
6. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 
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ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

2.1 กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะช าระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีป้าย ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสีย
ภาษีเป็นจ านวนเท่าใด 

2.2 กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะช าระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจ านวนเงินภาษีท่ีจะต้องช าระแก่ผู้เสียภาษี 

3. ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมิน
มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม 

4.  การช าระภาษีป้าย 
เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก 
1)  ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
2) สถานที่ช าระภาษี 

-  สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ 
-  หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 

        3)  การช าระภาษีวิธีอ่ืน 
   -  ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น 
   -  ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
   -  ส่งไปยังสถานที่ตาม (2) 
        4)  การผ่อนช าระ 
   1.  ภาษีป้าย 3,000 บาทข้ึนไป 
   2.  ผ่อนช าระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน 
   3.  แจ้งความจ านงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดเวลาช าระหนี้ 
  -  ป้ายติดตั้งปีแรก 
  -  คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
  -  งวดละ 3 เดือน 
  -  เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี  
   งวด 1 มกราคม – มีนาคม  =  100 % 
   งวด 2 เมษายน – มิถุนายน =   75 % 
   งวด 3 กรกฏาคม – กันยายน  =   50 % 
   งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม   =   25 %  
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อัตราภาษีป้าย 
ลักษณะ บาท 

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

ก.  ไม่มีอักษรไทย 
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

4)  ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้าย
ได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้คิดอัตราตาม 1(2) 
หรือ 3)  แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น 

5) ป้ายใดเสียต่ ากว่า 200 ให้เสีย 200 

3 
20 
40 

  
 การค านวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และค านวณภาษีป้าย 

1  การค านวณพ้ืนที่ป้าย 
1.1  ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ 
1.2  ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ โดยถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็น

ขอบเขตเพ่ือก าหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด แล้วค านวณตาม 1 ค านวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 
 การค านวณภาษีป้าย 
  ให้ค านวณโดยน าพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพ้ืนที่ 
10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้ 
 
 
 
  **  10,000 หาร 
500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 
 เงินเพิ่ม  
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบ
ของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย
ลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มา 
ขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

3. ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษี
ป้ายเศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม 1 และ 2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้
ด้วย 
 
 

ส่วนกวา้งทีส่ดุ x ส่วนยาวทีส่ดุของขอบเขตป้าย 
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 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือ

น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

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

3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยใน
สถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายใน
ก าหนดเวลาอันสมควรต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท 
หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
 การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
  เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ
อุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่
ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน
นับแต่วันรับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 การขอคืนเงินภาษีป้าย 
  ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ
ขอรับเงินคืนได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
 
3.  ภาษีบ ารุงท้องที่ (ก าหนดระยะเวลาช าระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี) 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตาม
บัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่  

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่
เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี หรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน  
  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดง
รายการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลง 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีนั้น 
 ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)  
ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลสุเทพ ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินแบบ
แสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา  4 ปีนั้น 
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 หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  1.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  2.   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3.   หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นของที่ดิน เช่น โฉนด,น.ส.3.,ส.ป.ก. ฯลฯ 
  4.   หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
  5.   หนังสือมอบอ านาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาท าการแทน 
  6.  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
  กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปีสุดท้ายมาด้วย 
 ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่
มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย
หลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลาง
ของที่ดิน 

- เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน 
(ภบท.9 หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใด
ภายในเดือนมีนาคม 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้น
แต่กรณีที่ได้รับใบแจ้งใบประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน 

2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดิน
เดิมเปลี่ยนแปลงไป 

- เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงจ านวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน
ก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยให้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี 

- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
- เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การ

ลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอ่ืนท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
- เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน

ประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
- เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 
- เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
- การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน

ให้ผู้รับประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
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 เงินเพิ่ม   เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10  ของค่าภาษี

บ ารุงท้องที่  เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้
ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 

2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่
ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดิน
ได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 

3. ชี้เขตแจ้งจ านวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้อง
เสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียภาษีเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีบ ารุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม 

4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของ
จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่น าเงินเพ่ิมเติมตาม           
ข้อ 1 – ข้อ 4  มารวมค านวณด้วย 

บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือ

น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 เดือน  หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3. ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมา
ตรวจสอบหรือสั่งให้ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระหรือไม่มาให้
ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

 การอุทธรณ์ 
   ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือไม่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี
บ ารุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยอุทธรณ์ผ่าน
เจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับแจ้งประเมิน
แล้วแต่กรณี 
  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ขอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาล 
  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 การขอคืนภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  ผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิ
ขอรับคืนภายใน 1 ปี ได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
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ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน (ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสุเทพ 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน 
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย 
4. พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าต้องเสีย

ภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 

30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม 
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  

 เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษี
ต้องไปช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากท่ีได้รับแจ้งประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 

1. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง 
2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง 
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ  7.5 ของค่าภาษีค้าง 
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง 

 การช าระค่าปรับ 
  ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน  200  บาท 
 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริง
ตามความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี 
และลายมือชื่อของตนก ากับไว้ เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติม
รายละเอียด ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม หรือไม่ตอบ
ค าถามเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

3. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จ หรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้ อ่ืนหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่ง
ทรัพย์สินของตนตามที่ควรหรือโดยความเป็นเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นทีห่ลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี  ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500  บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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การอุทธรณ์การประเมินภาษี 
  เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่  
โดยเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนด  (ภรด.9)  ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  และเมื่อได้รับแจ้ง
ผลชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบ
ค าชี้ขาด 
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แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 2561 
เทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป้าหมาย 

 ต.ค. 2560 
พ.ย. 2560 
ธ.ค. 2560 
 
ม.ค. - ก.พ.
2561 
ม.ค.- มี.ค. 
2561 
เม.ย.2561 
พ.ค.2561 
มิ.ย.2561 
ก.ค.2561 
ก.ย.2561 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- จัดท าหนังสือแจ้งมให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษีและมี
หนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) รับช าระภาษี 
- รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันทีหรือช าระในก าหนดเวลา) 
- รบัช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 1 
- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 2 
- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 3 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
- ตรวจสอบผู้เสียภาษีท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  
- รายงานปิดงบประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 % 
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แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี 2561 
เทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เดือน/พ.ศ. ป้าย เป้าหมาย 

ต.ค. - พ.ย.
2560 
 
ธ.ค. 2560 
ม.ค.-มี.ค. 
2561 
เม.ย.2561 
พ.ค.2561 
มิ.ย.2561 
ก.ค.2561 
ส.ค.2561 
ก.ย.2561 
 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี
- จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ให้ทราบล่วงหน้า 
- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกต้อง / ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งการประเมิน
ภาษี ภ.ป.3 
- รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันทีหรือช าระในก าหนดเวลา) 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 1 (รับช าระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 2 (รับช าระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
- มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีครั้งที่ 3 (รับช าระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
- ตรวจสอบบัญชีผู้ช าระภาษี 
- รายงานปิดงบประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 % 
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แผนการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี ประจ าปี 2561 
เทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เดือน/พ.ศ. ภาษีบ ารุงท้องท่ี (กรณีตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ ประจ าปี 2561-2564) เป้าหมาย 

ต.ค –พ.ย 
2560 
 
 
ธันวาคม 2560 
 
 
 
ม.ค.–เม.ย 
2561 
 
 
 
 
พ.ค 2561 
มิ.ย 2561 
ก.ค. 2561 
ส.ค. 2561 
กันยายน 2561 

- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
- ให้มีการก าหนดราคาปานกลางที่ดินที่เป็นปัจจุบัน  โดยคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางที่ดิน 
- ติดประกาศราคาปานกลางที่ดิน ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานจาก
คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางที่ดิน 
- จัดท าประมาณการรายรับจากการประเมินที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษี 
- แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินภาษีบ ารุงท้องที่และเจ้าพนักงานส ารวจท าการส ารวจจ านวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการท าประโยชน์ 
- ประกาศแจ้งเจ้าของที่ดินเพ่ือมายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 
- ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
- รับแบบแสดงรายการที่ดิน  และตรวจสอบความถูกต้อง (ภ.บ.ท.๕) 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เสนอต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
- ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ 
- รับช าระภาษี (ภายในเวลาที่ก าหนด) 
- ในกรณีเจ้าของที่ดินไม่พอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวนัติดประกาศ 
- รับเรื่องอุทธรณ์/แจ้งผลการอุทธรณ์ (กรณีอุทธรณ์) 
- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  ครั้งที่ 1 
- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  ครั้งที่ 2 
- รับช าระภาษีเงินเพ่ิมหลังพ้นก าหนด ร้อยละ 2 ต่อเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  ครั้งที่ 3 
- ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ 
- รายงานปิดงบประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  5 % 
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 2561 
เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ล าดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน 
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 ส ารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ              
2 ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ              
3 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี             

4 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              

5 รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง             

6 ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับช าระภาษี            

7 รับช าระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)            

8 ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด (3 ครั้ง)            

9 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน             

10 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม)         

11 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี            

12 ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ              

13 รายงานปิดงบประจ าปี              
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี 2561 
เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ล าดับ 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 ส ารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ              
2 ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ             
3 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี             

4 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือยื่นแบบ ภ.ป.1              

5 รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง             

6 ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับช าระภาษี             

7 รับช าระค่าภาษี (ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)           

8 ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด (3 ครั้ง)            

9 ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี           

10 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม)          

11 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน              

12 รายงานปิดงบ              
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แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2561 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ล าดับ 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 คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ภาษีในปีงบประมาณ(ลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

            

2 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี              

3 ส ารวจผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีรายใหม่               

4 ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า              

5 รับช าระค่าภาษี (ช าระภายเวลาที่ก าหนด)           

6 ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน              

7 รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา(มีเงินเพ่ิม)          

8 มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี (3 ครั้ง)              

9 ตรวจสอบบัญชีผู้เสียภาษีในปีงบประมาณ              

10 รายงานปิดงบประจ าปี              
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แผนปฏิบัติการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจ าปี 2561 
เทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ล าดับที่ เดือน วัน เวลา และสถานที่การให้บริการจัดเก็บรายได้ 

1. ตุลาคม 2560 เตรียมส ารวจผู้ค้างช าระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่าง ๆ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อไว้ท า
การจัดเก็บในปี 2561   2. พฤศจิกายน 2560 

3. ธันวาคม 2560 ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ 
4. มกราคม 2561 รับช าระท่ี ทต.สุเทพ  และออกบริการนอกสถานที่ 
5. กุมภาพันธ์ 2561 รับช าระท่ี ทต.สุเทพ  และออกบริการนอกสถานที่ 
6. มีนาคม 2561  

 
 

รับช าระภาษีที่ ทต.สุเทพ 

7. เมษายน 2561 
8. พฤษภาคม 2561 
9. มิถุนายน 2561 

10. กรกฎาคม 2561 
11. สิงหาคม 2561 
12. กันยายน 2561 
13 ตุลาคม  2561 เตรียมส ารวจผู้ค้างช าระและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ภาษีประเภทต่าง ๆ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพ่ือไว้ท า

การจัดเก็บในปี 2561   15 พฤศจิกายน 2561 
15 ธันวาคม 2561 
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แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปี 2561 
……………………………….. 

  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้านจัดเก็บรายได้ 

  1. ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
  2. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 
  3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
  4. รับยื่นแบบ 
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 

6. รับช าระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

1. เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
2. ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าข่าย ตาม ผ.ท.4 
3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
4. ตรวจสอบหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีภายในเดือนธันวาคม 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่น

แบบเสียภาษี 
6. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างช าระภาษี  

ผู้อ านวยการกองคลัง 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบ 
  2. แจ้งผลการประเมินภาษี 
  3. รับยื่นอุทธรณ์ภาษี 
  4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

5. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
 ปลัดเทศบาลต าบล 
  1.ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
  2. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
  3. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 
  4. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาช าระภาษีตามก าหนด 
  5. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานของการจัดเก็บรายได้ 
  6. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบ
ภายในก าหนด 

7. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
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คณะผู้บริหาร 
  1. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
  2. ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
  3. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 
  4. มีค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
  
 
   

 
(ลงชื่อ)  .............................................................. ผู้จัดท า/เสนอแผน 

       (นางณัฐมน  โปกปัน) 
                                                     หวัหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 

 
(ลงชื่อ) .............................................................  ผู้ตรวจสอบแผน 

           (นางอัจฉรา  ประจงกิจ ) 
                                ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ...............................................ผู้เห็นชอบแผน 
                  (ประสงค์  ไชยวรรณ์) 
                          ปลัดเทศบาลต าบลสุเทพ 
 
 

(ลงชื่อ) ...............................................................  ผู้อนุมัติแผน 
          (นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์) 

                    นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
 

 

 


