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กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได ้
เทศบาลตำบลนครชัยศรี 

อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 
 
 



 
คำนำ 

 
ดวย เทศบาลตำบลนครชัยศร ีอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนหนวยงานองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรที่ตองจัดเก็บเอง  ซึ่งประกอบดวยภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง ภาษีปาย การดำเนินการดังกลาวจะตองครอบคลุมถึงข้ันตอนการปฏิบัติตามชวงระยะเวลาดำเนินการ 
 

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีทุกประเภทดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง  ทันตาม 
กำหนดระยะเวลาและเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล    เทศบาลตำบลนครชัยศรี จึงไดกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุตามเปาหมายสูงสุด 
 
 

จัดทำโดย 
กองคลัง ฝายพัฒนารายได 
เทศบาลตำบลนครชัยศรี 
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจำป พ.ศ. 2566 

กองคลัง ฝายพัฒนารายได 
เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

............................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 

เพ่ือใหการดำเนินงานดานการจัดเก็บรายได ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี เปนไปอยางเหมาะสม 
ถูกตองและเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดสูงสุด โดยสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ และ
การวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดี ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อำนาจการตัดสินใน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชาชน รวมถึงการสงเสรมิให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือสามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนน
ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน
ของพนักงานและเจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของ รวมถึงการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลนครชัยศรี เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 
 

  การจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบดวย 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย  
 

2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตำบลนครชัยศรี บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปน
ธรรมแกประชาชน 

2.2 เพ่ือใหองคกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน   ซ่ึงจะสงผลใหสามารถนำงบประมาณมาพัฒนาตำบลนครชัยศรีได
มากข้ึน 

2.3 เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชำระภาษี 
2.4 เพ่ือใหการปฏิบัติการจัดเก็บรายไดสอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.5 เพ่ือเปนการปรับลดข้ันตอนระยะเวลาการดำเนินงานใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
2.6 เพ่ือสรางมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผูเสียภาษีไดรับความพึงพอใจ

สูงสุดในการเสียภาษี 
 

3. เปาหมาย 
 

3.1 การจัดเก็บรายไดของเทศบาลตำบลนครชัยศรีเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.2 ประชาชนใหความรวมมือในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
3.3 การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม 

 

4. วิธีการดำเนินการ 
4.1 ข้ันเตรียมการ 

สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ ใหครบถวน จัดทำคำสั่ง จัดทำประกาศ และออกหนังสือ 
แจงเวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนาเพ่ือจะไดมายื่นแบบพิมพภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎระเบียบ 

4.2 ข้ันดำเนินการ 
4.2.1 จัดทำประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา   
4.2.2 แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
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4.2.3 แจงใหผูท่ีอยูในขายเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 
4.2.4 จัดทำแผนพับประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบและเขาใจ 

  4.2.5 ลงพ้ืนท่ีสำรวจขอมูลใหเปนปจจุบัน 
 

4.3 หลังดำเนินการแลวเสร็จ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

แผนการจัดเก็บรายไดนี้ตองจัดทำใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

6. ผูรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได 
ฝายพัฒนารายได กองคลังเทศบาลตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

7. งบประมาณ 
ใชจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2566 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
8.1 ภาษีจากการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตำบลนครชัยศรี เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ของปงบประมาณ 2565 
8.2 มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ใหมีความถูกตอง ครบถวน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บใหมากยิ่งข้ึน 
8.3 ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชำระภาษี และใหความรวมมือในการเสียภาษี 
8.4 การปฏิบัติงานสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
8.5 เปนการปรับลดข้ันตอนระยะเวลาการดำเนินงานใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
8.6 เพ่ือสรางมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผูเสียภาษีไดรับความพึงพอใจ

สูงสุดในการเสียภาษี 
 
 
 

(ลงชื่อ)…………อุมพร  ยกกลิ่น.…………….ผูจัดทำ/เสนอแผน 

                          นางอุมพร  ยกกลิ่น) 
                         เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

 

(ลงชื่อ)……………ไพศาล  แสงขำ……………….ผูตรวจทานแผนฯ 

                           (นายไพศาล แสงขำ) 
                         หัวหนาฝายพัฒนารายได 

  

(ลงชื่อ)……หรรษา  ทรัพยวุฒิเลิศ……….ผูพิจารณาแผนฯ 

                           (นางหรรษา ทรัพยวุฒิเลิศ) 
                          ผูอำนวยการกองคลัง 
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(ลงชื่อ)…….…ภูษณิศา  วุฒิวัฒนา....……….ผูเห็นชอบแผนฯ 

                        (นางสาวภูษณิศา  วุฒิวัฒนา) 
                                                                    ปลัดเทศบาล  
 
 

(ลงชื่อ)…….ขจรเดช  นพคุณชัยกิจ………. ผูอนุมัติแผนฯ 

                        (นายขจรเดช  นพคุณชัยกิจ) 
                                                         นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี 
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ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  หมายถึง ที่ดินหมายความวาพื้นดิน พื้นที่ที่เปนภูเขา พื้นที่ที่เปนน้ำ สิ่งปลูก
สราง หมายความ วา โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ท่ีบุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได หรือท่ี
ใชเปนท่ีเก็บสินคา หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม ซ่ึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เปนเจาของ
ท่ีดิน หรือ สิ่งปลูกสราง หรือเปนผูครอบครองหรือทำประโยชนในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของรัฐ ซ่ึง 
เปนผูมีหนาที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และใหหมายความรวมถึงผูมีหนาที่ที่เสียภาษีแทนผูเสียภาษีตาม 
พระราชบัญญัตินี้ดวย (มาตรา 5)  

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  
ผูที่เปนเจาของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอยูในวันที่ 1 มกราคมของปใด เปนผูมีหนาที่เสีย

ภาษีสำหรับปนั้น ตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง)  
กำหนดระยะเวลาแจงการประเมินและผูเสียภาษีชำระภายในเดือน เมษายน  
ใหผูบริหารแตงตั้งเจาพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง จัดทำ

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางประกาศบัญชรีายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางเพ่ือแกไขภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกป  

หลักฐานท่ีตองนำไปแสดงเพ่ือชำระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  
1. บัตรประจำตัวประชาชน  
2. สำเนาทะเบียนบาน  
3. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนเจาของท่ีดินตามท่ีกฎหมายกำหนดเชนโฉนด, น.ส.3.,ส.ค.1 ฯ  
4. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท  
5. หนังสือมอบอำนาจกรณีท่ีใหผูอ่ืนมาทำการแทน  
ข้ันตอนการชำระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  
1. เจาพนักงานแจงการประเมินภาษีโดยสงแบบประเมินภาษีใหแกผูเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ  
2. การแจงการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษีใหเปนตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กำหนด 

รายการท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง ราคาประเมินทุนทรัพย อัตราภาษี จำนวนภาษีท่ีตองชำระ  
3. การประเมินภาษี ใหพนักงานประเมินมีอำนาจเรียกผูเสียภาษีหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคำ หรือ

สงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจภายในระยะเวลาที่กำหนด  โดยจะตองมีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาว
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  

4. การสงคำสั่งเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมินหรือหนังสืออื่น (เชนการแจงเตือน ใหเจาหนาท่ี สง
ใหแกผูรับโดยตรงหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหสง  ณ ภูมิลำเนา หรือถ่ินท่ีอยู หรือสถานท่ีทำการ
ของบุคคลนั้นในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทำการของบุคคลนั้น  ถาไมพบผูรับ ณ 
ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยูหรือสถานทำการของผูรับ จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยู ณ ภูมิลำเนา
หรือถ่ินท่ีอยูสถานท่ีทำการท่ีปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได  

5. มีการประเมินผิดพลาดหรือไมครบถวนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจทบทวนประเมินภาษีให
ถูกตองตามท่ีผูเสียภาษีมีหนาท่ีตองเสียไดการทบทวนการประเมินใหมจะกระทำมิได เม่ือพน 3 ปนับแตวันสุดทาย
แหงกำหนดเวลาการชำระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  

6. กำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจงรายการตางๆ หรือกำหนดเวลาการคัดคานการประเมินภาษี ตามท่ี
กำหนดไวในพระราชบัญญัติ  ถาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกลาว มีเหตุจำเปนจนไมสามารถจะ 
ปฏิบัติตามกำหนดเวลาได ใหยื ่นคำรองขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลากอนกำหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผูบริหาร 
ทองถ่ินพิจารณาเห็นเปนการสมควร จะใหขยายหรือใหเลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเปนแกกรณีก็ได 
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 7. ใหผูเสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจงการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกป ณ สำนักงาน 

สำหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีตั้งอยู 
8. การชำระภาษีใหถือวาวันท่ีพนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน เปนวันท่ีชำระภาษี  
9. ผูชำระภาษีสามารถชำระภาษีโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการชำระผานธนาคารหรือ

โดยวิธีอ่ืนใดนั้น ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด  
เงินเพ่ิม  
ภาษีที่มิไดชำระภายในเวลาที่กำหนดใหถือเปนภาษีคางชำระ มีหนังสือแจงเตือนผูชำระภาษี คางชำระ

ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป เพื่อใหมาชำระภาษีคางชำระ พรอมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รอยละ 40 ของ
จำนวนภาษีคางชำระ  เวนแตผูเสียภาษีไดชำระภาษีกอนจะไดรับหนังสือแจงเตือนใหเสียเบี้ยปรับ รอยละ 10 ของ
จำนวนภาษีคางชำระ การชำระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้อาจขอผอนชำระเปนงวด งวดละ เทากันก็ได จำนวน
งวดและจำนวนเงินภาษีขั้นต่ำที่จะมีสิทธิ์ผอนชำระ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการผอนชำระใหเปนไปตามท่ี 
กำหนดในกฎกระทรวง กรณีที่ผูเสียภาษีที่ขอผอนชำระไมชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดในการผอนชำระ ใหผู
เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผอนชำระ และตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1 ตอเดือนของจำนวนภาษีที่คางชำระ เศษของ
เดือนใหนับเปน 1 เดือน กรณีที่ตองมีการชำระภาษีเพิ่มเติม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงการประเมินภาษี
ใหมและสงแบบประเมินภาษีใหแกผูเสียภาษีและให ผูเสียภาษีชำระภาษีที่ตองเสียเพิ่มเติมภายใน 30 วันนับแต
วันท่ีไดรับแจงประเมิน 

 บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
 1. เมื่อพน 90 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงเตือนดังกลาวแลวใหผูบริหารทองถิ่นมีอำนาจออก คำสั่ง

เปนหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูเสียภาษีเพื่อนำเงินมาชำระภาษีคางชำระ เบี้ยปรับ เงิน
เพ่ิม และคาใชจายไดอันเนื่องมาจากการ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นไดแตหามมิใหยึดหรืออายัด
ทรัพยของผูเสียภาษีเกินกวาความจำเปนท่ีพอจะชำระภาษีคางชำระ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม และ คาใชจาย  

2. เพื่อประโยชนในการยึดหรืออายัดทรัพยสินใหผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูบริหารทองถ่ินมีอำนาจเรียกผูเสียภาษีมาใหถอยคำ สั่งใหผูเสียภาษีนำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนอันจำเปนแก
การจัดเก็บภาษีคางชำระมาตรวจสอบ  

3. ออกคำสั่งเปนหนังสือใหเจาหนาที่ทำการตรวจสอบ คน หรือยึดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่น ของผู
เสียภาษีเขาไปในที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวของในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทำการของสถานท่ีนั้นเพ่ือสอบถามบุคคลใดๆ การดำเนินการตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วันนับ
แตว ันท่ีไดร ับหนังสือเรียกคำสั ่งและการออกคำสั ่งและทำการตองเปนไปตามระเบียบที ่ร ัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยกำหนด  

การอุทธรณ  
- ถาผูเสียภาษีรายใดไดรับแจงการประเมินแลว เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิคัดคานและ ขอให

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาทบทวนการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีได  
- ผูเสียภาษียื่นคำรองตอผูบริหารทองถ่ินภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงการประเมินหรือเรียกเก็บภาษี  
- ผูบริหารทองถิ่นตองพิจารณาคำรองของผูเสียภาษีใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับคำรอง 

ดังกลาว  และแจงสั่งพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูเสียภาษีโดยไมชักชา  กรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินพิจารณา คำ
รองของผูเสียภาษีไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบกับคำรองของผูเสียภาษี  

การขอคืนภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  
กำหนดให ผูใดเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเกินกวาจำนวนที่ตองเสียไมวาโดยความผิดพลาดของ

ตนเองหรือจากการประเมินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืน  โดยการขอรับเงินคืนใหยื่น 
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คำรองตอผูบริหารทองถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ กำหนดภายใน 3 ป นับแตวันท่ี
ชำระ  ในการนี้ใหยื่นคำรองสงเอกสารหลักฐานหรือคำชี้แจงใดๆ ประกอบคำรองดวย  
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  

(กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษี เดือน กุมภาพันธ – เมษายน ของทุกป) ที่ดิน หมายความวา พื้นดิน 
และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ำดวย สิ่งปลูกสราง หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งเปนเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางหรือเปนผูอยูอาศัยหรือใชสอยไดหรือที่ใชเปนที่เก็บสินคาหรือประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและใหหมายความรวมถึงหองชุดหรือแพท่ีบุคคลอาจใชอยูอาศัยไดหรือท่ีมีไวเพ่ือหา
ผลประโยชนดวย  

หองชุด หมายความวา หองชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่ไดออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หองชุด 
แลว 

ผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเปนเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางหรือเปนผูครอบครองหรือ ทำประโยชน

ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของรัฐ ซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และใหหมายความ
รวมถึงผูมีหนาท่ีชำระภาษีแทนผูเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

กำหนดระยะเวลาประกาศบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  
เม่ือพนักงานสำรวจไดดำเนินการสำรวจท่ีดินและสิ่งปลูกสรางภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลว 

ใหประกาศบัญชีดังกลาว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่อื่นดวยตามท่ี
เห็นสมควรภายในเดือน (กรกฎาคม - พฤศจิกายน ของทุกป)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

   แผนปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดและเจาหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายดานการจัดเก็บรายได 
1. สำรวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา 
3. ออกหนังสือแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 
4. ประชาสัมพันธเรื่องการชำระภาษี 
5. รับยื่นแบบภาษีตาง ๆ 
6. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารข้ันตน 
7. รับชำระภาษี/สงเงินรายไดประจำวัน 
 

หัวหนาฝายพัฒนารายได /ผูอำนวยการกองคลัง 
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่นแบบฯ 
2. แจงผลการประเมิน ภ.ด.ส.6 ,7 หรือ 8   
3. รับคำรองอุทธรณตามแบบ ภ.ด.ส.9,10 
4. ออกตรวจสอบและติดตามผูคางชำระภาษี 
5. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี 
6. แจงประเมินภาษีตามหลักเกณฑท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
 

ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 
1. ตรวจสอบความถูกตองของคาภาษี 
2. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
3. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด 
4. ออกหนังสือเตือนผูไมมาชำระตามกำหนด 
5. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 
6. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อำเภอ) เพ่ือดำเนินตอผูไมมายื่นแบบภายในกำหนด 
7. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 
 
คณะผูบริหาร 
1. พิจารณาคำรองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม) 
2. ลงมติชี้ขาดตามคำรอง และแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ 
3. มอบอำนาจแจงความดำเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบภายในกำหนด 
4. มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
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แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  ประจำป พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนครชัยศร ีอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

 

ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ 
ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ  

 ๑.1 แตงตั้งเจาพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดระยะเวลาลง
สำรวจท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 
 

 ๑.๒ จัดทำรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.3) ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 
 

 1.3 ประกาศบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสราง        (ภ.ด.ส.
3) และแจงเจาของหรือผูครอบครองบัญชีรายการท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสราง (รายบุคคล) 
 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 

 1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสรางเพ่ือขอ
แกไข 
 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 

 1.5 กรมธนารักษ จัดสงขอมูลราคาประเมินท่ีดิน อปท./ดาวน
โหลดขอมูลราคาประเมินรอบใหม 
 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 

 ๑.6 ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี        ธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ 
2566 

 1.7 จัดทำบัญชีราคาประเมินท่ีดินและสิ่งปลูกสราง มกราคม 2566 
 

 1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินและสิ่งปลูกสราง   กอนวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2566 
 

 1.9 แจงผลการประเมินภาษีโดยสงแบบประเมินใหแกผูเสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ 2566 
 

 1.10 การชำระภาษีตามแบบแจงประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2566 
 

ข้ันตอนท่ี ๒   ดำเนินการจัดเก็บ 
 

 

 1. รับชำระภาษี มีนาคม – เมษายน 2566 
 

 2. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาท่ีกำหนด พฤษภาคม – กันยายน 2566 
 

 กรณีปกต ิ  
 - รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายใน

กำหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 
มีนาคม – เมษายน 2566 

 กรณีพิเศษ  
 

พฤษภาคม – กันยายน 2566 
 (๑) ชำระภาษีกอนไดรับหนังสือแจงเตือน 
      - รับชำระภาษีเบี้ยปรับ รอยละ 10 และเงินเพ่ิมรอยละ 1 

ตอเดือนของจำนวนปภาษี เศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 
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ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ 

 

(2) ชำระภาษีภายในเวลาท่ีกำหนด (ไมเกิน 15 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงหนังสือเตือน 
    - รับชำระภาษีเบี้ยปรับ รอยละ 20 และเงินเพ่ิมรอยละ 1 
ตอเดือน ของจำนวนปภาษี เศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 
 

พฤษภาคม – กันยายน 2566 

 

(3) ชำระภาษีเกินเวลาท่ีกำหนด (เกิน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงหนังสือเตือน 
    - รับชำระภาษีเบี้ยปรับ รอยละ 40 และเงินเพ่ิมรอยละ 1  

ตอเดือน ของจำนวนปภาษี เศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 
 

พฤษภาคม – กันยายน 2566 

 (4) ผูรับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี 
     ๑. รับคำรองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม      
     ๒. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี 
     ๓. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ 
     ๔. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม   

 
กุมภาพันธ  - เมษายน 2566 
กุมภาพันธ – มิถุนายน 2566 
มีนาคม – กรกฎาคม 2566 
มีนาคม – กันยายน 2566 
 

 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 
1.ไมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา 
   - เม่ือใกลจะสิ้นสุดเวลาท่ีประกาศกำหนดใหชำระภาษีใหมี
หนังสือแจงเตือนผูท่ียังไมชำระภาษี 
   - สำรวจบัญชีผูคางชำระภาษีปจจุบัน 
   - รับชำระภาษี กรณีผูเสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา  
(มีเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม) 
   - มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา 
   - ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชำระภาษี 
   - มีหนังสือแจงเตือนวาจะดำเนินการยึด อายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน (นิติกร) ตาม ม.62 เม่ือพนเกาสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับหนังสือแจงเตือน 
 

 
 

พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 
 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2566 
พฤษภาคม – กันยายน 2566 

 
พฤษภาคม – กันยายน 2566 
พฤษภาคม – กันยายน 2566 

กันยายน 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. รายงานผูคางชำระภาษีใหสำนักงานท่ีดินทราบ 
    - รับชำระภาษีเบี้ยปรับ รอยละ 40 และเงินเพ่ิมรอยละ 1  

ตอเดือน ของจำนวนปภาษี เศษของเดือนนับเปน 1 เดือน 
 

  
มิถุนายน 2566 
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ภาษีปาย 
 

ปาย หมายถึง ปายที่แสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอ่ืน 
เพ่ือหารายได หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดไมวาจะแสดง หรือ โฆษณาไวท่ีวัตถุใดๆ ดวย อักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทำใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน  

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย  
1. เจาของปาย  
2. ในกรณีที่ไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้น

ไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูเสียภาษีปาย  ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลำดับและให
พนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมินภาษีเปนหนังสือไปยังบุคคลดังกลาว    

กำหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือชำระภาษีปาย  
1. ใหเจาของหรือผูครอบครองปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายได  ภายในเดือนมกราคม - เดือน 

มีนาคม ของทุกป  
2. ผูใดติดตั้งปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งปายใหมแทนปายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแกไข

พื้นที่ปาย ขอความ ภาพ อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นใหยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปายใหมภายใน 15 วัน 
นับตั้งแตวันท่ีติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแกไข  

3. ในกรณีที่มีการโอนยาย (เปลี่ยนเจาของ) ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอเจาหนาที่ ภายใน 
30 วัน นับตั้งแตวันรับโอน  

หลักฐานท่ีตองนำไปแสดงเพ่ือเสียภาษีปาย  
1. บัตรประจำตัวประชาชน  
2. ทะเบียนการคา,ทะเบียนพาณิชย  
3. ใบเสร็จรับเงินปท่ีผานมา (ในกรณีท่ีไดชำระภาษีปายมาแลว)  
4. สำเนาทะเบียนบาน  
5. ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
6. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท  
7. ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทำปาย  
ข้ันตอนการชำระภาษีปาย  
1. ผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย(ภป.1) พรอมหลักฐาน  
2. ผูเสียภาษีตองมาชำระเงินคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันไดแจงการประเมิน มิฉะนั้น ตองเสีย

เงินเพ่ิม  
อัตราภาษีปาย  
1. ปายอักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา 5 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร  
2. ปายอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืน ใหคิดอัตรา 26 บาท ตอ 

500 ตารางเซนติเมตร 
 3. ปายตอไปนี้ใหคิดอัตรา 50 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร  

- ปายท่ีไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม  
- ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ำกวาอักษรตางประเทศ  

4. ปายตาม 1,2,3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของปายแลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ำกวาปายละ 200 บาท ให
เสียภาษีปายละ 200 บาท  
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5. กรณีปายท่ีติดตั้งปแรก คิดภาษีเปนรายงวด งวดละ 3 เดือน  
- งวดท่ี 1 เริ่มตั้งแตเดือน มกราคม - มีนาคม คิดภาษี 100%  
- งวดท่ี 2 เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน -มิถุนายน คิดภาษี 75%  
- งวดท่ี 3 เริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม -กันยายน คิดภาษี 50%  
- งวดท่ี 4 เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม -ธันวาคม คิดภาษี 25%  

เงินเพ่ิม  
หนาท่ีเสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังตอไปนี้  
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กำหนดใหเสียเงินเพิ่ม รอยละสิบของคาภาษีปาย เวน

แตกรณีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะไดแจงใหทราบ ถึงการละเวนนั้น 
ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละหาของคาภาษี  

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองตามจำนวนเงินที่ตองเสียภาษีปายลดนอยลง ใหเสียเงิน
เพ่ิมรอยละสิบของคาภาษีปายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปาย
ใหถูกตองกอนเจาพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน  

3. ไมชำระภาษีปายภายในเวลาที่กำหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย เศษของ
เดือนนับเปนหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไมใหนำเงินเพ่ิมตามขอ 1 และ ขอ 2 มาคำนวณเปนเงินเพ่ิมตามขอนี้ดวย  

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีปาย  
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคำเท็จ ตอบคำถามดวยถอยคำอันเปนเท็จ หรือนำพยานหลักฐาน

เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับตั้ง
แต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ  

2. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
3. ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ท่ีเปดเผยในสถานท่ี ประกอบกิจการ  

ตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท   
4. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน เจาหนาที่ซ่ึง

สั่งใหมาใหถอยคำหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับปายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอันสมควรตองระวาง
โทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ท้ังจำท้ังปรับ  

การอุทธรณการประเมินภาษีปาย  
เม่ือผูเสียภาษีไดแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณ การประเมิน

ตอผูบริหารทองถ่ินหรือผูไดรับมอบหมายโดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตท่ีไดรับแจงคำวินิจฉัยอุทธรณ ผู
อุทธรณมีสิทธิอุทธรณคำวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ินตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันรับแจงคำวินิจฉัยอุทธรณ  

การขอคืนเงินภาษีปาย  
ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาท่ีควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิ์ขอรับ เงินคืนไดโดย

ยื่นคำรองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีเสียภาษีปาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
แผนปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
 

 

ภาษีปาย 
 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได/เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดานการจัดเก็บรายได  
1. สำรวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา  
3. รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียน)  
4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน  
5. รับชำระคาภาษี / สงเงินรายไดประจำวัน  
 

หัวหนาฝายพัฒนารายได/ผูอานวยการกองคลัง  
1. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา  
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ป.1 และความถูกตองของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และเอกสารประกอบ  
3. รับคำรองอุทธรณตามแบบ ภ.ป.4  
4. สำรวจผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนดเวลา  
5. แจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3  
6. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี  
7. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ  
8. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชาระภาษี  
 
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 
1. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี  
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ป.1  
3. ประเมินคาภาษีตามหลักเกณฑท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ  
4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด  
5. ออกหนังสือเตือนผูท่ีไมมาชำระภาษีภายในกำหนด  
6. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได  
7. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อำเภอ) เพ่ือดำเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกาหนด
เวลา  
8. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ  
 
คณะผูบริหาร  
1. พิจารณาคำรองอุทธรณภาษี  
2. ลงมติชี้ขาดตามคารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ (ภ.ป.5)  
3. มอบอำนาจแจงความดำเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนดเวลา  
4. มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน  
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แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีปาย  ประจำป พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลนครชัยศร ีอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 
 
ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ 
 

 

 ๑.1 ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีใน
ปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
 

ตุลาคม 2565 
 

 1.2 สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ  ตุลาคม 2565 
 

 ๑.3 ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี             ธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ 2566 
 

 1.4 จัดทำหนังสือแจงใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบเพ่ือยื่น
แบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ป.๑) และควรออก
หนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา  
 

 
ธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566 

ข้ันตอนท่ี ๒ ดำเนินการจัดเก็บ 
 

 

 ๒.๑ กรณีมีปายกอนเดือนมีนาคม 
     - รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ป.๑) และ
ตรวจสอบความถูกตอง        
     - ประเมินคาภาษีและกำหนดคาภาษี/มีหนังสือแจงผล
การประเมินภาษี (ภ.ป.๓) 
        

 
มกราคม – มีนาคม 2566 

 
มกราคม – เมษายน 2566 

 
 

 ๒.๒ กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม 
     - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกตอง        
     - ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน 
(ภ.ป.๓) 
 

 
เมษายน – ธันวาคม 2566 
เมษายน – ธันวาคม 2566 

 
 

 ๒.๓ การชำระคาภาษี มีนาคม – กันยายน 2566 
 

 กรณีปกต ิ
     - รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษี
ภายในกำหนดเวลา) 
 

 
มกราคม – พฤษภาคม 2566  
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หมายเหตุ  กรณีปายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชำระคาภาษีและการอุทธรณใหปฏิบัติระหวางเดือน
เมษายน - ธันวาคม 
ข้ันตอนท่ี ๓ ประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 

 

 

 ๓.๑ ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน(ภ.ป.๑)ภายใน
กำหนดเวลา 
 

 

      - มีหนังสือแจงเตือนผูท่ียังไมยื่นแบบ (เพ่ือใกลจะสิ้นสุด
เวลาท่ีประกาศกำหนดใหยื่นแบบ) 
 

มีนาคม 

      - มีหนังสือแจงเตือนผูท่ีไมยื่นแบบภายในกำหนดเวลา 
หรือผูท่ียังไมชำระภาษี 
          - ครั้งท่ี ๑  
          - ครั้งท่ี ๒     
          - ครั้งท่ี 3 
     - รับชำระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๕          

 
 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 

เมษายน – กันยายน 
 

 
 
 
 

      - แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อำเภอ)  
สงเรื่องใหนิติกร เพ่ือดำเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน
กำหนด 

กันยายน 

 ๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แลวแตไมยอมชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลา 

 

      - มีหนังสือแจงเตือนผูท่ียังไมชำระภาษี 
          - ครั้งท่ี ๑     
          - ครั้งท่ี ๒     
          - ครั้งท่ี ๓      
     - รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม    

 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 

พฤษภาคม - กันยายน 

 
 
 
 
      - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพยสิน) กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชำระภาษี 
 

ตุลาคมเปนตนไป 

ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ 
 กรณีพิเศษ 

    

   (1)  ชำระภาษีเกินเวลาท่ีกำหนด (เกิน 15 วัน) นับแต
วันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน 
     - ชำระภาษีและเงินเพ่ิม 
 

 
 
 

เมษายน - พฤษภาคม 2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (2)  ผูประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี 
    - รับคำรองอุทธรณขอใหประเมินภาษีใหม (แบบ ภ.ป.4) 
    - ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี 
    - ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5) 
    - รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม 
    - ปฏิบัติตามคำสั่ง (กรณีนำคดีไปสูศาล) 

 
กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2566 

กุมภาพันธ - มิถุนายน 2565 
มีนาคม - กรกฎาคม 2565 
มีนาคม – กันยายน 2566 



 
 

 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
เรื่อง  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

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

ดวยเทศบาลตำบลนครชัยศร ี ไดดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจำ 
ปงบประมาณพ.ศ.2566 เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีอากร พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ. 2510 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ. 2562  อาศัยตามความในพระราช 
บัญญัติใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เปนตนไป และเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดาน
การจัดเก็บภาษีและเรงรัดการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกำหนด
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการ
เสียภาษี ข้ันตอนการดำเนินการ ชวงเวลาดำเนินการจัดเก็บ เทศบาลตำบลนครชัยศรีจึงขอประกาศใชแผนการ
จัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   28     พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

        ขจรเดช  นพคุณชัยกิจ 
                              (นายขจรเดช  นพคุณชัยกิจ) 

                              นายกเทศมนตรตีำบลนครชัยศรี 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


