
แบบ 1 

(ภ.ง.ด.) 

แผนปฏิบัตกิารจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีดนิ  ประจาํปี  2556 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

 

แยกปฏิบัตติามห้วงเวลา 

 

กนัยายน - คดัลอกและจดัทาํ ผ.ท.4 

พฤศจิกายน     - คดัลอกบญัชีผูที้อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ  2550 จาก  ผ.ท.4 

             - ประชาสมัพนัธเ์รืองการเสียภาษี 

ธนัวาคม        - สาํรวจ,  เตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ  

มกราคม – กุมภาพนัธ์              - รับแบบ ภ.ง.ด. 2 (ลงทะเบียนเลขทีรับ),  ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

           - รับชาํระภาษี 

มีนาคม – พฤษภาคม     -ประเมินค่ารายปี  และแจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ง.ด.8(ลงทะเบียน) 

         -รับคาํร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ง.ด. 9 (ลงทะเบียนเลขทีรับ)/พิจารณาคาํ 

                 ร้อง/แจง้ผลการชีขาด 

       - รับชาํระค่าภาษี (ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ผลการประเมิน) 

       - ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่ยนืแบบ ภ.ง.ด.2 ภายในกาํหนด (2 ครัง) 

- แจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่ยนืแบบ ภ.ง.ด.2 ภายในกาํหนด (ส่งใหนิ้ติกร)  

          ตาม ม.46 หรือ ม.48 ( 

มิถุนายน -  สิงหาคม  - สาํรวจบญัชีผูค้า้งชาํระภาษีปีปัจจุบนั 

     - รับชาํระภาษี กรณีผูเ้สียภาษีชาํระเกินกาํหนดเวลา  (มีเงินเพิม) 

     - มีหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่มาชาํระภาษีภายในกาํหนด (3 ครัง) 

     - ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้า้งชาํระภาษี 

กนัยายน       - มีหนงัสือแจง้เตือนว่าจะดาํเนินการยดึทรัพยสิ์น  ตาม ม.44 

     - รับชาํระภาษีและเงินเพิม 

ตุลาคม       - มีคาํสงัยดึ อายดั เพือขาดทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

 

 



แบบ 2 

(ภ.ง.ด) 

แผนปฏิบัตกิารจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีดนิ  ประจาํปี  2556 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

แยกปฏิบัตติามขันตอนของกจิกรรม 

ก. ขันเตรียมการ 

1. ตรวจสอบและคดัเลือกรายชือผูอ้ยูใ่นเกณฑเ์สียภาษี              พฤศจิกายน 

ในปีงบประมาณ 

2. สาํรวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง  ๆ     ธนัวาคม   

3. ประชาสมัพนัธข์นัตอนและวิธีการเสียภาษี    ธนัวาคม - กุมภาพนัธ ์

4. จดัทาํหนงัสือแจง้ใหผู้มี้หนา้ทีเสียภาษีทราบเพือยนืแบบแสดง ธนัวาคม 

รายการทรัพยสิ์น 

 

ข. ขันดําเนินการจดัเกบ็ 

1.  รับแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกตอ้ง  มกราคม – กุมภาพนัธ์ 

2. ประเมินค่ารายปีและกาํหนดค่าภาษี/มีหนงัสือแจง้   มกราคม-เมษายน 

ผลการประเมิน (ภ.ง.ด.8) 

กรณปีกต ิ– รับชาํระภาษี (ชาํระภาษีในทนัทีหรือภายในกาํหนด) มกราคม-พฤษภาคม 

กรณพีเิศษ  1)  ชําระภาษีเกนิเวลาทีกาํหนด 

                       (เกิน  30 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ผลการประเมิน) 

 - รับชาํระภาษีและเงินเพิม    กุมภาพนัธ ์– กนัยายน 

2)   ผู้รับประเมนิไม่พอใจในผลการประเมนิภาษ ี

1. รับคาํร้องอุทธรณ์ขอใหป้ระเมินค่าภาษีใหม่  มกราคม - พฤษภาคม 

2. ออกหมายเรียกใหม้าชีแจงหรือออกตรวจสถานที กุมภาพนัธ ์- มิถุนายน 

3. ชีขาดและแจง้ผลใหผู้ร้้องทราบ   มีนาคม - กรกฎาคม 

4. รับชาํระภาษีและเงินเพิม    มีนาคม -  กนัยายน 

5. ปฏิบติัตามคาํสงัศาล (กรณีนาํคดีไปสู่ศาล) 

 

 

 

 

 



ค. ขันประเมนิผลและเร่งรัดการจดัเกบ็ 

1. ไม่ยนืแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ง.ด.2) ภายในกาํหนดเวลา 

- เมือใกลจ้ะสินสุดเวลาทีประกาศกาํหนดใหย้นืแบบ (ภ.ง.ด.2) กุมภาพนัธ ์

   ใหมี้หนงัสือแจง้เตือนผูที้ยงัไม่ยนืแบบ 

- แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาํเภอ)  มีนาคม – พฤษภาคม 

   เพือดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่ยนืแบบ 

- รับชาํระภาษี       เมษายน – กนัยายน 

- ประสานกบัอาํเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ  ๆ     มีนาคม – กนัยายน 

2. ยนืแบบ ภ.ง.ด.2 แล้วแต่ไม่ยอมชําระภาษ ี

- มีหนงัสือแจง้เตือนผูที้ยงัไม่ชาํระภาษี 

  (ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัการแจง้ผลลการประเมินภาษี) 

  ครังที  1         พฤษภาคม 

  ครังที  2         มิถุนายน 

  ครังที  3         กรกฎาคม 

- รับชาํระภาษีและเงินเพิม     พฤษภาคม - กนัยายน 

- ดาํเนินการบงัคบัจดัเก็บภาษี  กรณีหลีกเลียงไม่ยอมชาํระภาษี ตุลาคมเป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  3 

(ภ.ร.ด.) 

แผนปฏิบัตกิารจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีดนิ  ประจาํปี  2556 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
 

แยกปฏิบัตติามเจ้าหน้าทผีู้รับผดิชอบ 

เจ้าหน้าทีการเงินและบญัชี (นาย) 

1. รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียน) 

2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารขนัตน้ 

3. รับชาํระค่าภาษี 
 

เจ้าพนักงานจดัเกบ็รายได้ 

 1.   สาํรวจ   เตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ  

 2.  ออกหนงัสือเวียนแจง้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ 

3. ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบ ภ.ร.ด.2 

4. สาํรวจผูไ้ม่มายนืแบบ ภ.ร.ด.2  ภายในกาํหนด 

5. ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีไม่ยนืแบบ ภ.ร.ด.2  ภายในกาํหนด 

6. ออกหนงัสือแจง้เตือนผูที้ไม่มาชาํระภายในกาํหนด 

7. รับคาํร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. 9 (ลงทะเบียนรับ) 

8. ประสานกบัอาํเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 
 

หัวหน้าส่วนการคลงั 

1. ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายการตามแบบ ภ.ร.ด.2  และเอกสารประกอบ 

2. แจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน) 

3. ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้า้งชาํระภาษี 

4. แจง้ผลการชีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
 

ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล 

1. ประชาสมัพนัธเ์รืองการเสียภาษี 

2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบ ภ.ร.ด.2 

3. ประเมินค่ารายปีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงประกอบ 

4. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีทีรับผดิชอบงานจดัเก็บรายได ้

 



คณะผู้บริหาร  อบต. 

1. พิจารณาคาํร้องอุทธรณ์ภาษี  (พิจารณาการประเมินใหม่) 

2. ลงมติชีขาดตามคาํร้อง  และแจง้ผลการชีขาดใหผู้ร้้องทราบ 

3. มอบอาํนาจแจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายนืแบบ ภ.ร.ด.2  ภายในกาํหนด 

4. มีคาํสงัยดึ  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  1 

(ภ.ป.) 

แผนปฏิบัตกิารจดัเกบ็ภาษีป้าย  ประจาํปี  2556 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

แยกปฏิบัตติามห้วงเวลา 

 

พฤศจิกายน  - คดัลอกบญัชีผูที้อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ  2551 

   - ประชาสมัพนัธเ์รืองการเสียภาษี 

ธนัวาคม  - สาํรวจ,  เตรียมแบบพิมพต่์าง  ๆ  

   - ออกหนงัสือเวียนแจง้ผูเ้สียภาษีใหท้ราบล่วงหนา้ 

มกราคม -  มีนาคม - รับชาํระภาษี 

เมษายน – สิงหาคม - ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่มาชาํระภาษี 

   - สาํรวจบญัชีคา้งชาํระภาษีปีปัจจุบนั 

   - รับชาํระภาษี  กรณีผูเ้สียภาษีชาํระเกินกาํหนดเวลา  (มีเงินเพิม) 

   - ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้า้งชาํระภาษี 

   - แจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มาชาํระภาษีภายในกาํหนด (ส่งใหนิ้ติกร) 

กนัยายน  - มีหนงัสือแจง้เตือนว่าจะดาํเนินการยดึอายดัทรัพยสิ์น (นิติกร) 

   - รับชาํระภาษีและเงินเพิม 

ตุลาคม   - มีคาํสงัยดึ  อายดั  เพือขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 2 

(ภ.ป.) 

แผนปฏิบัตกิารจดัเกบ็ภาษีป้าย  ประจาํปี  2556 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
 

แยกปฏิบัตติามขันตอนของกจิการ 
 

ก. ขันเตรียมการ 

1. ตรวจสอบและคดัเลือกรายชือผูอ้ยูใ่นเกณฑเ์สียภาษี               พฤศจิกายน 

ในปีงบประมาณ 

2. สาํรวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง  ๆ     ธนัวาคม   

3. ประชาสมัพนัธข์นัตอนและวิธีการเสียภาษี    ธนัวาคม - กุมภาพนัธ ์

4. จดัทาํหนงัสือแจง้ใหผู้มี้หนา้ทีเสียภาษีทราบเพือยนืแบบแสดง ธนัวาคม 

รายการภาษีป้าย 
 

ข. ขันดําเนินการจดัเกบ็ 

1. กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 

- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถกูตอ้ง   มกราคม – มีนาคม 

- ประเมินค่าภาษีและมีหนงัสือแจง้ผลการประเมิน ( ภ.ป.3)  มกราคม -  เมษายน 

2. กรณีมีป้ายหลงัเดือนมีนาคม 

-รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถกูตอ้ง   เมษายน – ธนัวาคม 

-ประเมินค่าภาษีและมีหนงัสือแจง้ผลการประเมิน ( ภ.ป.3)  เมษายน – ธนัวาคม 

3. การชาํระค่าภาษี 

       กรณปีกต ิ– รับชาํระภาษี (ชาํระภาษีในทนัทีหรือภายในกาํหนด) มกราคม-พฤษภาคม 

 กรณพีเิศษ  1)   ชําระภาษีเกนิเวลาทกีาํหนด 

                       (เกิน  15 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ผลการประเมิน) 

 - รับชาํระภาษีและเงินเพิม    กุมภาพนัธ ์– กนัยายน 

    2)  ผู้รับประเมนิไม่พอใจในผลการประเมนิภาษ ี

1. รับคาํร้องอุทธรณ์ขอใหป้ระเมินค่าภาษีใหม่ (ภ.ป.4) มกราคม - พฤษภาคม 

2. ออกหมายเรียกใหม้าชีแจงหรือออกตรวจสถานที กุมภาพนัธ ์- มิถุนายน 

3. ชีขาดและแจง้ผลใหผู้ร้้องทราบ  (ภ.ป.5)  มีนาคม - กรกฎาคม 

4. รับชาํระภาษีและเงินเพิม    มีนาคม -  กนัยายน 

5. ปฏิบติัตามคาํสงัศาล (กรณีนาํคดีไปสู่ศาล) 



ค. ขันประเมนิผลและเร่งรัดการจดัเกบ็ 

1. ไม่ยนืแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในกาํหนดเวลา 

- เมือใกลจ้ะสินสุดเวลาทีประกาศกาํหนดใหย้นืแบบ  มีนาคม 

   ใหมี้หนงัสือแจง้เตือนผูที้ยงัไม่ยนืแบบ 

- มีหนงัสือแจง้เตือนผูที้ไม่ยนืแบบภายในกาํหนดเวลา 

   ครังที 1      เมษายน 

 ครังที 2      พฤษภาคม 

 - แจง้ความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาํเภอ)  เมษายน - กรกฎาคม 

          เพือดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่ยนืแบบ 

- รับชาํระภาษี  และเงินเพิมตามมาตรา 25    เมษายน - กนัยายน 

2. ยนืแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมชําระภาษีภายในกาํหนดเวลา 

- มีหนงัสือแจง้เตือนผูที้ยงัไม่ชาํระภาษี 

  ครังที  1         พฤษภาคม 

  ครังที  2         มิถุนายน 

  ครังที  3         กรกฎาคม 

- รับชาํระภาษีและเงินเพิม     พฤษภาคม - กนัยายน 

- ดาํเนินการบงัคบัจดัเก็บภาษี  กรณีหลีกเลียงไม่ยอมชาํระภาษี ตุลาคมเป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 3 

(ภ.ป.) 

แผนปฏิบัตกิารจดัเกบ็ภาษีป้าย  ประจาํปี  2556 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
 

แยกปฏิบัตติามเจ้าหน้าทผีู้รับผดิชอบ 

เจ้าหน้าทีการเงินและบญัชี (นาย) 

1. รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียน) 

2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารชนัตน้ 

3. รับชาํระค่าภาษี 
 

เจ้าพนักงานจดัเกบ็รายได้ 

 1.    สาํรวจ   เตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ  

 2.    ตรวจสอบและจดัทาํบญัชีผูอ้ยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณหนา้ 

 3.    ออกหนงัสือเวียนแจง้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหนา้ 

4. ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบ ภ.ป.1 

5. สาํรวจผูไ้ม่มายนืแบบ ภ.ป.1  ภายในกาํหนด 

6. ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีไม่ยนืแบบ ภ.ป.1  ภายในกาํหนด 

7. ออกหนงัสือแจง้เตือนผูที้ไม่มาชาํระภายในกาํหนด 

8. รับคาํร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ป.4 (ลงทะเบียนรับ) 

9. ประสานกบัอาํเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 
 

หัวหน้าส่วนการคลงั 

1. ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายการตามแบบ ภ.ป.1  และเอกสารประกอบ 

2. แจง้ผลการประเมินตามแบบ ภ.ป.3 (ลงทะเบียน) 

3. ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้า้งชาํระภาษี 

4. แจง้ผลการชีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
 

ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล 

1. ประชาสมัพนัธเ์รืองการเสียภาษี 

2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบ ภ.ป.1 

3. ประเมินค่ารายปีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงประกอบ 

4. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีทีรับผดิชอบงานจดัเก็บรายได ้



คณะผู้บริหาร  อบต. 

1.    พิจารณาคาํร้องอุทธรณ์ภาษี  (พิจารณาการประเมินใหม่) 

2.    ลงมติชีขาดตามคาํร้อง  และแจง้ผลการชีขาดใหผู้ร้้องทราบ 

3.    มอบอาํนาจแจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายนืแบบ ภ.ป.1  ภายในกาํหนด 

4.    มีคาํสงัยดึ  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

                                                                         ลงชือ……………………………….ผูเ้ขียนแผน 

                                                                 ( นายวิชยั   เมมาลี ) 

                                                                  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีจดัเก็บรายได ้

 
 

                                                                            ลงชือ………………………………..ผูเ้สนอแผน 

                                                                    ( นางสาวสุพตัรา   บุญยู)้ 

                                                                      ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 
 

ลงชือ  พ.จ.อ………………………..ผูเ้ห็นชอบแผน 

                                                                       (สุรยทุธ   ศรีษะ) 

                                                                      ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

 
 

                                                                                     ลงชือ……………………………….ผูอ้นุมติัแผน 

                                                                                             ( นายประพนัธ ์  พลพนัธข์าง) 

                                                                                       นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 


