
กิจกรรม หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ขั้นเตรียมการ

     1.1 ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสีย

ภาษีในปงบประมาณ(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)

     1.2 สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ

     1.3 ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

     1.4 จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบลวง

หนา เพื่อยื่นแบบรายการทรัพยสิน

2. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ

     2.1 รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และ

ตรวจความถูกตอง

     2.2 ประเมินคารายปและมีหนังสือแจงผลการ

ประเมิน (ภ.ร.ด.8)

กรณีปกติ

    - รับชําระภาษี(ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภาย

ในกําหนด)

แผนการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒
กําหนดปฎิบัติการ

 



กิจกรรม หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กรณีพิเศษ

  - ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน30วัน นับแตวัน

ถัดจากวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน )

  - กรณีผูรับการประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี

          1. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมิณคาภาษี

          2. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่

          3. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ

          4. รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม

          5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)

3. ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ

    3.1 เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ

(ภ.ร.ด.2) มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมยื่นแบบ

        - แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 

(อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ

แผนการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒
กําหนดปฎิบัติการ

หนา 2
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     - รับชําระภาษี 

     - ประสานงานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะๆ 

หมายเหตุ  ในปตอไปหากไมมายื่นแบบอีกใหดําเนิน

การตาม ม.48 (ข )

    3.2 ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แลว แตไมยอมชําระภาษี

         - มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมชําระภาษี

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

     - รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม

    - ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี ( ยึด อายัด และ เปนตนไป

ขาย ทอดตลาดทรัพยสิน )กรณีหลีกเลี่ยง ไมยอมชําระ

ภาษีสําหรับกรณีการยึด อายัดทรัพยสิน

หมายเหต ุรายละเอียดดูจากหนังสือสั่งการ / หนังสือ

หารือตางๆ

แผนการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒
กําหนดปฎิบัติการ

หนา 3



กิจกรรม หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขั้นเตรียมการ

    1.1 ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี

( บัญชีลูกหนี้ตามบัญชีคางรับ )

    1.2 สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ

    1.3 ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการการเสียภาษี

    1.4 ทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบ เพื่อยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีปาย ( ภ.ป.1 )

2. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ

    2.1 รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกตอง

    2.2 ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน(ภ.ป.3)

  กรณีปายที่ติดตั้งใหม

     1. รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกตอง เม.ย.ถึง ธ.ค.

     2. ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน(ภ.ป.3) เม.ย.ถึง ธ.ค.

3. การชําระภาษี

     3.1 กรณีปกติ

        1. รับชําระภาษี (ชําระในวันที่ยื่นแบบหรือชําระภาษีภาย

ในกําหนดเวลา )

การจัดเก็บภาษีปาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒
กําหนดปฎิบัติการ

 



กิจกรรม หมายเหตุ
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3.2  กรณีพิเศษ

    1.ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตวันที่

ไดรับแจงผลการประเมิน)รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม

   2.ผูรับประเมินไมพอใจ ในผลการประเมินภาษี

      2..1 รับคํารองอุทรณขอใหประเมินภาษีใหม(ภ.ป.4) 

      2.2 ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือตรวจสถานที่ 

      2.3 ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ( ภ.ป.5) 

      2.4 รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม

      2.5 ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)

4. ขั้นตอนการประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ

    4.1 ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ป.1) ภายในกํา-

หนด

      1. มีหนังสือแจงเตือนผูที่ไมยื่นแบบ ( เมื่อใกลจะสิ้นสุด-

เวลาที่ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ )

       2. มีหนังสือแจงเตือนผูที่ไมยื่นแบบภายในกําหนดเวลา

             - ครั้งที่ 1

              -ครั้งที่ 2

             - ครั้งที่ 3

การจัดเก็บภาษีปาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒
กําหนดปฎิบัติการ

หนา 2

 



กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

     3. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ )-

เพื่อดําเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ

     4. รับชําระภาษีและเงินเพิ่มตามมาตรา 25

4.2 ยื่นแบบ ภ.ป.1 แลวไมยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา

      1. มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมชําระภาษี

          - ครั้งที่ 1

          - ครั้งที่ 2

          - ครั้งที่ 3

      2. รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม

      3. ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี เปนตนไป

( กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี ตองฟองคดีตอศาลภาษี

อากรกลาง )

การจัดเก็บภาษีปาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒
กําหนดปฎิบัติการ

หนา 3



กิจกรรม หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขั้นเตรียมการ

     1.1 ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูในเกณฑเสียภาษี

ในปงบประมาณ ( บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ )

     1.2 สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ

     1.3 ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

     1.4 จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบ

2. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ

  2.1 รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน ( ภ.บ.ท.5 ) และ

ตรวจสอบความถูกตอง

  2.2ประเมินภาษีบํารุงทองที่ 

  กรณีปกติ

    -รับชําระภาษี ( ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภาย

ในกําหนด )

  กรณีพิเศษ

      1. ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 30 วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงผลการประเมินหรือนับแตวันที่เปนเจาของที่ดิน

แผนการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย

การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒
กําหนดปฎิบัติการ

 



กิจกรรม หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  กรณีผูรับการประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี

      1.รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม

      2. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือ ออกตรวจสถานที่

      3. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ

      4.ชําระภาษีและเงินเพิ่ม

      5. ปฎิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)

3. ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ

 3.1 เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ

   - มีหนังสือแจงเตือนผูที่ไมยื่นแบบ

   - รับชําระภาษี

   3.2 ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 แลวแตไมยอมชําระภาษี

     1. มีหนังสือแจงใหไปชําระภาษี

        - ครั้งที1่

        - ครั้งที2่

        - ครั้งที3่

แผนการจัดเก็บรายไดขององคบริหารสวนตําบลแวงนอย

การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒
กําหนดปฎิบัติการ

หนา 2
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      2. มีหนังสือแจงเตือนผูที่คางชําระภาษี

            - ครั้งที่ 1

            - ครั้งที่ 2

            - ครังที่ 3

    3.รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม

    4.ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขาย

ทอดตลาด ทรัพยสิน) กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี

สําหรับในกรณีการยึด อายัด ทรัพยสิน

(เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางการแกไขกฏหมายและออก

ระเบียบที่เกี่ยวของจึงไมสามารถยึด อายัดตามระเบียบ

ที่ มท.กําหนดไว  ดังนั้น การบังคับคดีที่คางชําระจึง

ตองฟองตอศาลภาษีอากรกลางเพื่อบังคับคดีทุกกรณ)ี

แผนการจัดเก็บรายไดขององคบริหารสวนตําบลแวงนอย

การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒
กําหนดปฎิบัติการ

หนา 3
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