
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
เรื่อง      แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี   ประจ าปี  พ.ศ. 2561 

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

      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้   ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดย
อาศัยตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน   พ.ศ.  2475   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2543   
ภาษีบ ารุงท้องทีโ่ดยอาศัยตามความในพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2508   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2543 และภาษีป้ายโดยอาศัยตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.2510 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  ด าเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลาการเสียภาษี  ขั้นตอนการด าเนินการ   
ช่วงเวลาด าเนินการจัดเก็บ   องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี  ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    2    เดอืน    ตุลาคม     พ.ศ.  2560 

 

(ลงชื่อ)      
    ( นายไพฑูรย์      สีรุ้ง ) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

 
แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา 
 
 กันยายน  -    ตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้ค้างช าระภาษีในปีก่อน ๆ 
 ตุลาคม   -    ส ารวจ  ,  จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินละแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
 พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ -    ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 

- ออกหนังสือเวียนแจ้งเจ้าของท่ีดินในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  
                                             (ต าบลโรงเข้ , ต าบลลาดโพธิ์ , ต าบลสะพานไกร) 
 มกราคม- เมษายน -    รับประเมิน  และช าระภาษี 
 พฤษภาคม-ธันวาคม -    ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบันและปีก่อน 
    -    มีหนังสือแจ้งเตือน  กรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด ( 3 ครั้ง ) 
    -    รับช าระภาษี และเงินเพิ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

 

             แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 

(๑) ส ารวจและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี                 กันยายน      2560 
(๒) ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ (ของปีสุดท้ายแห่งรอบการตีราคาปานกลาง)    ตุลาคม     2560 
(๓) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี      พฤศจิกายน  2560 - กุมภาพันธ์      2561 
(๔) จัดท าหนังสือแจ้ง และประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี ธันวาคม  2560 

 
 ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
  กรณีเจ้าของที่ดินยังไม่เคยยื่นแบบประเมิน  (ภ.บ.ท. 5) 
       - รับแบบ  ภ.บ.ท. 5  และตรวจสอบความถูกต้อง                 มกราคม –เมษายน   2561 
       - คัดลอกรายการในแบบ ภ.บ.ท. ๕ ลงในแบบ ภ.บ.ท .๖ (แบบทะเบียนที่ดิน) มกราคม – เมษายน   2561 
 กรณีปกติ 
 (๑)   รับช าระภาษี ( ช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา      มกราคม – เมษายน   2561 
 กรณีพิเศษ 
 (๑)  ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด                           พฤษภาคม – ธันวาคม  2561 
  -   รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม        
 (๒)  ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
  -รับค าร้องทุกข์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่         มกราคม – มีนาคม   2561 
  (ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน) 
 
 ค . ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ    

(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.บ.ท.5) ภายในเวลาที่ก าหนด 
- เมื่อใกล้ที่จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ  

กุมภาพันธ์       2561                                                                                               
- รับช าระภาษี  และเงินเพ่ิม                มกราคม – กันยายน    2561 

  (2)  ยื่นแบบ  ภ.บ.ท. 5  แลว้ไม่ยอมช าระภาษี 
  - ครั้งที่ ๑                           พฤษภาคม      2561 
  - ครั้งที่ ๒                  มิถุนายน        2561 
  - ครั้งที่  3                    กรกฎาคม       2561 
   รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม                พฤษภาคม – ธันวาคม   2561 
  ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) มกราคม  เป็นต้นไป 
  (กรณีผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ยังไม่ช าระภาษีค้างช าระ)  
 
เป้าหมายในการจัดเก็บ 

   - สามารถจัดเก็บได้ครบทุกราย 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

 
แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา 
 
 กันยายน  -    คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ จากสมุดคุม 

- ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
ตุลาคม   -    ส ารวจ ,  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
ธันวาคม  -    ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม-กุมภาพันธ์ -    รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)  ตรวจความถูกต้อง 

- ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับช าระภาษี 
มีนาคม-พฤษภาคม -    ประเมินค่ารายปี  และแจ้งผลการประเมินตามแบบ (ภ.ร.ด. 8) 

- รับร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. 9 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) / พิจารณาค าร้อง 
แจ้งผลชี้ขาด 

- รับช าระภาษี (ภายใน  30 วัน นับจากวันที่ได้รับการประเมิน) 
- ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่มายืนแบบ  ภ.ร.ด. 2 ภายในก าหนด 

มิถุนายน-สิงหาคม -    ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
- รับช าระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา  (มีเงินเพิ่ม) 
- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด (3  ครั้ง) 
- ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 

กันยายน  -    มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึดอายัดทรัพย์สิย  (นิติกร) 
        ตามมาตรา  44 

- รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
ตุลาคม   -    มีค าสั่ง  อายัด  เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
 

ก. ขั้นเตรียมการ 
 

 1.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ       กันยายน    2560                
2.  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง  ๆ                                          ตุลาคม   2560 
3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี           พฤศจิกายน 2560  - กุมภาพันธ์ 2561 
4. จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ                                 ก่อน ธันวาคม   2560 

 

ข. ขั้นการด าเนินการจัดเก็บ 
 1.  รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2)             มกราคม – กุมภาพันธ์   2561 
                 และตรวจสอบความถูกต้อง 

2.  ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษี / มีหนังสือ               มกราคม – เมษายน   2561 
                  แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
  

กรณีปกติ 
- รับช าระภาษี (ช าระภายในทันที  หรือช าระ             มกราคม - พฤษภาคม   2561 

ภายในก าหนดเวลา) 
 

กรณีพิเศษ 
1.  ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด  (เกิน  30  วัน  นับ           กุมภาพันธ์ - กันยายน    2561 
      แต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
      -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
2.  ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
     -  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่           มกราคม - พฤษภาคม    2561 
     -  ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่          กุมภาพันธ์ – มิถุนายน   2561 
     -  ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ            มีนาคม   – กรกฎาคม   2561 
     -  รบัช าระภาษีและเงินเพ่ิม             มีนาคม   –  กันยายน    2561 
    -  ปฏิบัติตามค าสั่งศาล(กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 
 

 

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
 

1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด. 2 )  ภายในก าหนดเวลา 
      -  เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่น                      กุมภาพันธ์     2561 
         แบบ(ภ.ร.ด. 2)ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ 
     -แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)            มีนาคม - พฤษภาคม  2561 
       เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
        -  รับช าระภาษี                 เมษายน - กันยายน  2561 
        -  ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ  ๆ            มีนาคม  -  กันยายน  2561 
 

เป้าหมายในการจัดเก็บ 
   - สามารถจัดเก็บได้ครบทุกราย 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย  ประจ าปี  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
 

ก. ขั้นเตรียมการ 
 1.   ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในงบประมาณ                     กันยายน       2560  

2.   ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ                                   ตลุาคม          2560 
3.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี            พฤศจิกายน 2560– กุมภาพันธ์ 2561 
4.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ                                  ธันวาคม        2560 

 เพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1.) 
 

ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
 1.  กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 
 - รับแบบภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกต้อง              มกราคม – มีนาคม     2561 
 - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป. 3.)                     เมษายน – ธนัวาคม     2561 
 

2.  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 
 -  รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกต้อง            เมษายน – ธันวาคม     2561 
 -  ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป. 3)                    เมษายน – ธนัวาคม     2561 
 3.  การช าระค่าภาษี 
กรณีปกติ 

- รับช าระภาษี  (ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษี           มกราคม–พฤษภาคม    2561 
       ภายในก าหนดเวลา)  

 

กรณีพิเศษ 
 

 1.  ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน  15  วัน           กุมภาพันธ-์ กันยายน     2561 
                  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
                   -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
 2.  ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
                   -  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่(ภป.4)                  กุมภาพันธ–์พฤษภาคม    2561 
                   -  ออกหมายเรียกให้ชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่        กุมภาพันธ์– มิถุนายน      2561 
      -  ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)                   มีนาคม – กรกฎาคม      2561 

 -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม            มีนาคม – กันยายน       2561 
 -ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 
 

ค. ขั้นประเมินแบบผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
 1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1)    ภายในก าหนดเวลา 

     -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ                           มีนาคม     2561 
                    (เม่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 
                  -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา  
                     ครั้งที่   1                   เมษายน   2561 
                     ครั้งที่    2               พฤษภาคม    2561 

    
 



     
    -  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่าย  ปกครอง                  เมษายน – กรกฎาคม    2561 

            (อ าเภอ)  เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
    -  รับช าระภาษี  และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25          เมษายน – กันยายน     2561 

 

2.  ยื่นแบบ ภ.ป. 1  แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
               -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
                  ครั้งที่  1                          พฤษภาคม    2561 
                  ครั้งที่  2                         มิถุนายน       2561 
                  ครั้งที่  3                กรกฎาคม     2561 

-  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม          พฤษภาคม– กันยายน    2561 
 -  ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขาย                          ตุลาคมเป็นต้นไป 
 ทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 

 

เป้าหมายในการจัดเก็บ 
 

   - สามารถจัดเก็บได้ครบทุกราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


