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คำนำ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บรายได้ที ่ต้อง
จัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งการจัดเก็บ
รายได้ทุก ประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการจัดเก็บ
รายได้  

ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ 
ทุก ประเภทดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทันตามกำหนดระยะเวลาและเก็บรายได้ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามท่ีวางไว้ 

 

กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ 
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แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปงีบประมาณ 2566 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและเป็น

ธรรมโดยคำนึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี 
โดยมิให้เกิดผลกระทบในการชำระภาษีของประชาชนในตำบลบางพลับ และตำบลโพธิ์รังนก 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางพลับ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการให้บริการรับยื่นแบบเพื่อแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อเสีย
ภาษีกับประชาชนภายในตำบล ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี
งบประมาณ 2566 ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรมแก่ประชาชน 
2.2 เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำงบประมาณมาพัฒนาตำบลบางพลับได้มากขึ้น 
2.3 เพื ่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหาร            

ส่วนตำบลบางพลับ 
2.4 เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3. เป้าหมาย 
3.1 สัดส่วนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้อยู่ในข่าย

ต้องชำระภาษีท้ังหมด 
3.2 ลูกหนี้ภาษีลดลง ร้อยละ 1 
3.3 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ 
3.4 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

4. วิธีการดำเนินการ 
4.1 ข้ันเตรียมการ 

- สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดทำคำส่ัง จัดทำประกาศ และออกหนังสือแจ้ง
เวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎระเบียบ 
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4.2 ขั้นดำเนิน 
- จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- แจ้งให้ผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
- จัดทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
- ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานท่ี 

4.3 หลังดำเนินการแล้วเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

7. งบประมาณ 
ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 จัดเก็บภาษีได้ร้อยละ 80 ของผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี และลูกหนี้ภาษีลดลง ร้อยละ 1 
8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
8.3 ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาชำระภาษี 
8.4 ทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการชำระภาษีประจำปี 
8.5 การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
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แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
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แผนการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2566 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
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แผนการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
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การจดทะเบียนพาณิชย์ 
1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) 
 1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 1.3 นิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมาต้ังสำนักงานสาขาในประเทศไทย 
 1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
 1.5 บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด 

2. กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
2.1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตาม 

กฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

(1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเล่ือยท่ีใช้เครื่องจักร 
(2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งส้ิน ในวันหนึ่งขาย

ได้เป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป 
(3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็

ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งส้ินในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทขึ้นไป 
(4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม 

และขายสินค้าท่ีผลิตได้ คิดราคารวมทั้งส้ินในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินต้ังแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าท่ี
ผลิตได้มีราคารวมทั้งส้ินต้ังแต่ 500 บาทขึ้นไป 

(5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทางการขนส่งโดย
รถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน 
การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน  การทำโรงรับ 
จำนำ และการทำโรงแรม 

(6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง 

(7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
(8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(9) บริการอินเทอร์เน็ต 
(10) ให้เช่าพื้นท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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(12) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
(13) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
(14) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
(15) การให้บริการตู้เพลง 
(16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและ

ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ตาม 1.4 - 1.5 

ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
(1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์

ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบันเทิง 
(2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
(3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต 
(4) บริการอินเทอร์เน็ต 
(5) ให้เช่าพื้นท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(6)บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(7) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 
(8) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
(9) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
(10) การให้บริการตู้เพลง 
(11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และ

ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 

3. พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
 3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
 3.2 พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 
 3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังขึ้น 
 3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 
 3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
 3.6 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรท่ีได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2515 
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4. สถานที่จดทะเบียน 
 4.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ท่ี : 

 (1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้
ประกอบพาณิชยกิจ ท่ีมีสำนักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มี
สำนักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในท้องท่ีของเขตนั้น 

4.2 ในภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนได้ที ่ : เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา รับจด
ทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี 

5. กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 5.1 จดทะเบียนพาณิชย์ต้ังใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 
 5.2 การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตามรายการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
 5.2.1 เปล่ียนช่ือท่ีใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 
 5.2.2 เลิกประกอบพาณิชยกิจบางส่วน หรือเพิ่มใหม่ 
 5.2.3 เพิ่มหรือลดเงินทุน 
 5.2.4 ย้ายสำนักงานใหญ่ 
 5.2.5 เปล่ียนผู้จัดการ 
 5.2.6 เจ้าของหรือผู้จัดการเปล่ียนท่ีอยู่ 
 5.2.7 ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง 
 5.2.8 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (หุ้นส่วนเข้า/ออก) เงินลงหุ้น จำนวนเงินลงทุนของห้าง 
5.2.9 จำนวนเงินทุน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจำกัด จำนวนและมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละ

สัญชาติถืออยู่ 
 5.2.10 รายการอื่นๆ เช่น แก้ไขช่ือเว็บไซต์ ช่ืออักษรโรมัน ฯลฯ 

 5.3 เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
 5.4 ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย 

6. หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
 6.1 ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ เริ ่มประกอบ เปลี่ยนแปลงหรือ          

เลิกกิจการ 
 6.2 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว ้ ณ ส ำนักงานในที ่ เป ิดเผย                        

และเห็นได้ง่าย 
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6.3 ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาโดย 
เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมี
อักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นสำนักงานสาขาจะต้องมีคำว่า 
"สาขา" ไว้ด้วย 

6.4 ต้องยื่นคำขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีสูญหาย หรือชำรุด 
6.5 ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำส่ังของนายทะเบียน 
 6.6 ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเข้าทำการตรวจสอบในสำนักงาน

ของผู้ประกอบกิจการ 

7. บทกำหนดโทษ 
 7.1 ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีเข้า ไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็น
ความผิด ต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

 7.2 ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื ่นคำร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ท่ี
สำนักงาน ท่ีเห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายช่ือ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละ
ไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 7.3 ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้าหรือ
กระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบยีน 
พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะส่ังให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 

 7.4 ผู ้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกส่ังถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือท้ังปรับท้ังจำ 

8. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการ

ดังต่อไปนี้ 
 8.1 จดทะเบียนพาณิชย์ต้ังใหม่ 50 บาท 
 8.2 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท 
 8.3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท 
 8.4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท 
 8.5 ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท 
 8.6 ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท           

(หนึ่งคำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ) 


