
ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ
การเตรียมการ

1.2 จัดท ำรำยกำรท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พฤศจิกำยน

1.4 ประชำชนตรวจสอบรำยกำรท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือขอแก้ไข ธันวำคม

1.6 ประชำสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีกำรเสียภำษี ธันวำคม - กุมภำพันธ์

1.7 จัดท ำบัญชีรำคำประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง มกรำคม

1.8 ประกำศบัญชีรำคำประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง กุมภำพันธ์

1.9 แจ้งผลกำรประเมินภำษี (ภ.ด.ส.7) (ลงทะเบียน) กุมภำพันธ์

1.10 รับค ำร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทรำบ กุมภำพันธ์ - เมษำยน

ด าเนินการจัดเก็บ

1. รับช ำระภำษี มีนำคม - เมษำยน

2. รับช ำระภำษี เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลำท่ีก ำหนด พฤษภำคม - กันยำยน

กรณีปกติ

กรณีพิเศษ

(1) ช ำระภำษีเกินเวลำท่ีก ำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งหนังสือเตือน)

(2) ช ำระภำษีภำยในเวลำท่ีก ำหนด (ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งหนังสือเตือน)

(3) ช ำระภำษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน

   -รับช ำระภำษี (ช ำระภำษีในทันที หรือช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ) (ภำยใน
เดือนเมษำยน)

มีนำคม - เมษำยน

   -รับช ำระภำษี เบ้ียปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ ำนวน
ภำษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

พฤษภำคม - กันยำยน

   -รับช ำระภำษี เบ้ียปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ ำนวน
ภำษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

พฤษภำคม - กันยำยน

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2564

1.1 ส ำรวจข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงโดยอำศัยอ ำนำจตำม พ.ร.บ.ภำษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562

ตุลำคม - พฤศจิกำยน

1.3 ประกำศบัญชีรำยกำรท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้ำของหรือผู้
ครอบครองบัญชีรำยกำรท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (รำยคน)

พฤศจิกำยน

1.5 กรมธนำรักษ์จัดส่งข้อมูลรำคำประเมินท่ีดิน อปท. ประเมินรำคำอัตรำภำษีท่ี
จัดเก็บ

มกรำคม

ข้ันตอนท่ี 1

   -รับช ำระภำษี เบ้ียปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ ำนวน
ภำษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

พฤษภำคม - กันยำยน

ข้ันตอนท่ี 2



ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ
(4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลกำรประเมินภำษี

 1. รับค ำร้องอุธรณ์ขอให้ประเมินค่ำภำษีใหม่ (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) กุมภำพันธ์ - เมษำยน

 2. ออกหมำยเรียกให้มำช้ีแจงหรืออกตรวจสถำนท่ี กุมภำพันธ์ - มิถุนำยน

 3. ช้ีขำดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทรำบ มีนำคม - กรกฎำคม

 4. รับช ำระภำษี เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม มีนำคม - กันยำยน

ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
1. ไม่ช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ

   -ส ำรวจบัญชีผู้ค้ำงภำษีปัจจุบัน พฤษภำคม - มิถุนำยน

   -รับช ำระภำษี กรณีผู้เสียภำษีช ำระเกินก ำหนดเวลำ (มีเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม)

   -มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มำช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ

   -ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้ำงช ำระภำษี

2. รำยงำนผู้ค้ำงช ำระภำษีให้ส ำนักงำนท่ีดินทรำบ มิถุนำยน

   -มีหนังสือแจ้งเตือนว่ำจะด ำเนินกำรยึด อำยัดและขำยทอดตลำดทรัพย์สิน (นิติ
กร) ตำม ม.62 เม่ือพ้นเก้ำสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งเตือน

กันยำยน

ข้ันตอนท่ี 3

ข้ันตอนท่ี 2

   -เม่ือใกล้จะส้ินสุดเวลำท่ีประกำศก ำหนดให้ช ำระภำษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียัง
ไม่ช ำระภำษี

พฤษภำคม



ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ
การเตรียมการ
1.1 ตรวจสอบและคัดเลือกรำยช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภำษีในปีงบประมำณ 
(บัญชีลูกหน้ีตำมเกณฑ์ค้ำงรับ)

1.2 ส ำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่ำงๆ

1.3 ประชำสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีกำรเสียภำษี

ด าเนินการจัดเก็บ
2.1 กรณีมีป้ำยก่อนเดือนมีนำคม

   -รับแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ป.1) และตรวจสอบควำมถูกต้อง มกรำคม - มีนำคม

   -ประเมินค่ำภำษีและก ำหนดค่ำภำษี/มีหนังสือแจ้งผลกำรประเมินภำษี (ภ.ป.3) มกรำคม - เมษำยน

2.2 กรณีมีป้ำยหลังเดือนมีนำคม

   -รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบควำมถูกต้อง เมษำยน - ธันวำคม

   -ประเมินค่ำภำษีและมีหนังสือแจ้งผลกำรประเมิน ภ.ป.3 เมษำยน - ธันวำคม

2.3 กำรช ำระค่ำภำษี มีนำคม - กันยำยน

กรณีปกติ

   -รับช ำระภำษี (ช ำระในวันย่ืนแบบหรือช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ) มกรำคม - พฤษภำคม

กรณีพิเศษ

   (1)ช ำระภำษีเกินเวลำท่ีก ำหนด(เกิน 15 วัน)นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลกำรประเมิน

      -รับช ำระภำษีและเงินเพ่ิม เมษำยน - กันยำยน

   (2)ผู้ประเมินไม่พอใจผลกำรประเมินภำษี

      1 รับค ำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่ำภำษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4) กุมภำพันธ์ - พฤษภำคม

      2 ออกหมำยเรียกให้มำช้ีแจงหรือออกตรวจสถำนท่ี กุมภำพันธ์ - มิถุนำยน

      3 ช้ีขำดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทรำบ (แบบ ภ.ป.5) มีนำคม - กรกฎำคม

แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม ภาษีป้าย

1.4 จัดท ำหนังสือแจ้งให้มีผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษีทรำบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรำยกำร
ทรัพย์สิน ( ภ.ป.1) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภำษีทรำบล่วงหน้ำภำษี
ป้ำย

ข้ันตอนท่ี 1

ข้ันตอนท่ี 2



ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ
การเตรียมการ

1.2 ประชำสัมพันธ์จัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี ธันวำคม

ด าเนินการจัดเก็บ
2.1 รับช ำระภำษี ท่ีส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำค ำ และออกบริกำรนอกสถำนท่ี มกรำคม - มีนำคม

2.2 รับช ำระภำษี ท่ีส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำค ำ มกรำคม - กันยำยน

2.3 รับช ำระภำษีและเงินเพ่ิม มีนำคม - กันยำยน

2.4 ปฏิบัติตำมค ำส่ังศำล (กรณีน ำคดีไปสู่ศำล) มีนำคม - กันยำยน

ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
3.1 ไม่ย่ืนแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภำยในเวลำก ำหนด

   -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ีไม่ย่ืนแบบภำยในก ำหนดเวลำ หรือผู้ท่ียังไม่ช ำระภำษี

      -คร้ังท่ี 1 พฤษภำคม

      -คร้ังท่ี 2 มิถุนำยน

      -คร้ังท่ี 3 กรกฎำคม

   -รับช ำระภำษี และเงินเพ่ิมตำมมำตรำ 25 เมษำยน - กันยำยน

3.2 ย่ืนแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ

   -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ช ำระภำษี

      -คร้ังท่ี 1 พฤษภำคม

      -คร้ังท่ี 2 มิถุนำยน

      -คร้ังท่ี 3 กรกฎำคม

   -รับช ำระภำษี และเงินเพ่ิม พฤษภำคม - กันยำยน

 (ลงช่ือ) ...............................................

( นำงพิมใจ  วัฒโน )

นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญกำร

แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม

1.1 เตรียมส ำรวจผู้ค้ำงช ำระและติดตำมเร่งรัดลูกหน้ีภำษีประเภทต่ำงๆ ตลอดจน
จัดเตรียมเอกสำร เพ่ือไว้ท ำกำรจัดเก็บในปี พ.ศ. 2563

ตุลำคม - พฤศจิกำยน

ข้ันตอนท่ี 1

   -ด ำเนินกำรบังคับจัดเก็บภำษี (ยึดอำยัดและขำยทอดตลำดทรัพย์สิน) กรณี
หลีกเล่ียงไม่ยอมช ำระภำษี

ตุลำคมเป็นต้นไป

ข้ันตอนท่ี 3

ข้ันตอนท่ี 2

หมายเหตุ กรณีป้ำยหลังเดือนมีนำคม กำรย่ืนแบบกำรประเมิน กำรช ำระค่ำภำษีและกำรอุทธรณ์ให้ปฏิบัติ
ระหว่ำงเดือนเมษำยน - ธันวำคม

   -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ย่ืนแบบ (เพ่ือใกล้จะส้ินสุดเวลำท่ีประกำศก ำหนดให้
ย่ืนแบบ)

มีนำคม

   -แจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครอง (อ ำเภอ) ส่งเร่ืองให้นิติกร เพ่ือ
ด ำเนินคดีแก่ผู้ไม่ย่ืนแบบ ภ.ป.1 ภำยในก ำหนด

กันยำยน



(ลงช่ือ) ...............................................

( นำงพิมใจ  วัฒโน )

นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญกำร

(ลงช่ือ) ...............................................

( นำงพิมใจ  วัฒโน )

นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญกำร


