
 
 

 



 
 

คำนำ 
 
  ด้วย เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งประกอบด้วย ภาษีที่ดินและ
สิ ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ทั ้งนี ้เพื ่อการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท                 
มีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่จะดำเนินการในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวฯ ต่อไป 

          ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตาม
กำหนดระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลปากพะยูน จึงได้กำหนด แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายสูงสุด 
 

                                                                                            จัดทำแผนโดย 
 

                                                                                       (รัตนา  เกษตรกาลาม์) 
                                                                               เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลังฝ่ายพัฒนารายได้ 
เทศบาลตำบลปากพะยูน   
อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. 2565 
กองคลังฝ่ายพัฒนารายได้ 

เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวดัพัทลุง 
************************************* 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 
  เพื ่อให้การดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตำบลปากพะยูนเป็นไปอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงสุด โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ และการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิด
ผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสามารถให้บริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลปากพะยูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ 
                     การจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบ    
ด้วยแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ตลอดจนโครงการใน
ด้านการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อให้ทราบงานโครงการ/กิจการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
เทศบาลตำบลปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถนำไปใช้เป็นเครื ่องมือในการ
บริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  
 
  1.  เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการด้านภาษี/กิจกรรมทั้งหมด 
ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลปากพะยูน 
  2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี  ของเทศบาลตำบล ในปีงบปี
ประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งข้ึน 
  3.  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษี 
โดยกำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บเพ่ิมข้ึนร้อยละ ..... ของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  4.  เพ่ือเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
  5.  เพ่ือประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชำระภาษี 
  6.  เพ่ือสร้างมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้เสียภาษีได้รับความ
พึงพอใจสูงสุดในการเสียภาษี 
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3. วิธีการดำเนินงาน 
 1.  จัดประชุมพนักงาน ข้าราชการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.  จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งประกอบด้วย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และ
ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการต่าง ๆ 
 3.  จดัทำโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4.  ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และโครงการ 
 5.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ 
 
4. ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นี้ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนกัน
พฤศจิกายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
5. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้เก็บรวบรวมข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมีการ
ดำเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลตำบลปากพะยูน 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ
จัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
6. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1.  ทำให้เทศบาลตำบลปากพะยูน มีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงานนี้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
 2.  เทศบาลตำบลปากพะยูนมีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานได้ 
 3.  ทำให้การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลปากพะยูนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
7. ผู้รับผิดชอบแผน 

กองคลังฝ่ายพัฒนารายได้  เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
8. งบประมาณ 
 จ่ายจากข้อบัญญัติเทศบาลตำบลปากพะยูน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 จำนวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ จากการจัดเก็บได้เอง ของเทศบาลตำบล
ปากพะยูนเพ่ิมข้ึน ในร้อยละ ...... ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 9.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่น 
 9.3 แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 



                 
 

แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองคลังฝ่ายพัฒนารายได้ 

เทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวดัพัทลุง 
************************************* 

 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 
1. สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 
3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
5. รับยื่นแบบภาษีต่าง ๆ 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 
7. รับชำระภาษี/ส่งเงินรายได้ประจำวัน 
8. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่นแบบฯ 
9. แจ้งผลการประเมิน 
10. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชำระภาษี 
11. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
12. แจ้งประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
3. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชำระตามกำหนด 
6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานของการจัดเก็บรายได้ 
7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพ่ือดำเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
8. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
 
คณะผู้บริหาร 
1. พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2. ลงมติชี้ขาดตามคำร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
4. มีคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 

                           (ลงชื่อ)    รัตนา  เกษตรกาลาม์       ผู้จัดทำ/เสนอแผน 
                                                  (นางรัตนา  เกษตรกาลาม์) 
                                           เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
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                           (ลงชื่อ)       สุดารัตน์  เพ็ชรรัตน์      ผู้ตรวจทานแผนฯ 
                                                     (นางสุดารัตน์  เพ็ชรรัตน์) 
                                                       ผู้อำนวยการกองคลัง 

 

 

 

                              (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบแผนฯ 
                                                      (นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์) 
                                                   ปลัดเทศบาลตำบลปากพะยูน 

 

                                               (ลงชื่อ)                ผู้อนุมัติแผนฯ 

                                                         (นายยุสุบ   แหละต)ี 
                                                   นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลปากพะยูน  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
ขั้นตอน  ขั้นตอนของกจิกรรม  ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 

๑ 
การดำเนินการ 

 

 
๑.1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจและประกาศกำหนดระยะเวลา
ลงสำรวจท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564  
 

๑.๒ จดัทำรายการที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564  
1.3 ประกาศบญัชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 
และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง (รายบุลคล) 

 
ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 

 
1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินฯเพื่อขอแก้ไข พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564  
1.5 กรมธนารักษ์จดัส่งข้อมลูราคาประเมินให้ อปท./ดาว
โหลดข้อมูลราคาประเมินรอบใหม ่

วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 (ตามหนงัสือสั่งการ 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท.0808.3/2675 ลงวันท่ี 3 
ก.ย. 2563)  

๑.6 ประชาสมัพันธ์ขั้นตอนและวธิีการเสยีภาษี     ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565  
1.7 จดัทำบัญชีราคาประเมินที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม 2565  
1.8 ประกาศบญัชีราคาประเมินทนุทรัพย์ที่ดินฯ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  
1.9 แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผูเ้สีย
ภาษี 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 
1.10 การชำระภาษตีามแบบการแจ้งประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2565 

ขั้นตอนที่ 
๒ 

ดำเนินการจัดเก็บ 
 

 
1.  รับชำระภาษ ี มีนาคม – เมษายน 2565  
2. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กำหนด พฤษภาคม – กันยายน 2565  
กรณีปกต ิ

 
 

- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษภีายใน
กำหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 

มีนาคม – เมษายน 2565 

 
กรณีพิเศษ 

 
 

(๑) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 

 

 
     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 
1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 
เดือน    

พฤษภาคม – กันยายน 2565 

 
(2) ชำระภาษภีายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 15 
วัน           นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 

 

 
     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 
1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 
เดือน    

พฤษภาคม – กันยายน 2565 

 
(3) ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน  

 
 

     - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 
1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 
เดือน    

พฤษภาคม – กันยายน 2565 

 
 



 

2 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกจิกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  
(4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษ ี

 
 

     ๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (ลงทะเบยีนเลขท่ีรับ) กุมภาพันธ ์ - เมษายน  
     ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานท่ี กุมภาพันธ์ - มิถุนายน  
     ๓. ช้ีขาดและแจ้งผลใหผู้้ร้องทราบ มีนาคม - กรกฎาคม  
     ๔. รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม   มีนาคม – กันยายน 

ขั้นตอนที่ 
3 

ประเมินผลและเร่งรดัการจดัเก็บ 
 

 
๑. ไม่ชำระภาษภีายในกำหนดเวลา 

 
 

     - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ชำระภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่
ชำระภาษ ี

พฤษภาคม 

 
     - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษปีัจจุบัน พฤษภาคม - มิถุนายน  
     - รับชำระภาษี กรณีผูเ้สยีภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มเีบี้ยปรบัและเงินเพิ่ม) 

 
 

     - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผูไ้มม่าชำระภาษีภายในกำหนดเวลา   
 

 
     - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษ ี

 
 

     - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึด อายดัและขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) 
ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รบัหนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน 

 
2. รายงานผู้ค้างชำระภาษี ให้สำนักงานท่ีดินทราบ  มิถุนายน  
3. รายงานคำนวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการภาษีฯ ประจำจังหวดั
ทราบ 

มกราคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย  ประจำปี พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลปากพะยูน  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
แยกปฏิบัติตามขัน้ตอนของกิจกรรม 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกจิกรรม ระยะเวลาที่
ปฏิบัต ิ

ขั้นตอนที่ 
๑ 

การเตรียมการ 
 

 
๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายชือ่ผู้อยู่ในเกณฑเ์สยีภาษีในปีงบประมาณ (บญัชีลูกหนี้
ตามเกณฑ์ค้างรับ) 

กันยายน 

 
๑.๒ สำรวจและจดัเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ  ตุลาคม  
๑.๓ ประชาสมัพันธ์ขั้นตอนและวธิีการเสยีภาษี             ธันวาคม - 

กุมภาพันธ ์ 
๑.๔ จดัทำหนังสือแจ้งให้ผูม้ีหน้าทีเ่สียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ป.
๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าภาษีป้าย  

ธันวาคม 

ขั้นตอนที่ 
๒ 

ดำเนินการจัดเก็บ 
 

 
๒.๑ กรณีมปี้ายก่อนเดือนมีนาคม 

 
 

     - รับแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความถูกต้อง        มกราคม - 
มีนาคม  

     - ประเมินค่าภาษีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ป.๓)        มกราคม - 
เมษายน  

๒.๒ กรณีมปี้ายหลังเดือนมีนาคม 
 

 
     - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง        เมษายน - 

ธันวาคม  
     - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสอืแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) เมษายน - 

ธันวาคม  
๒.๓ การชำระคา่ภาษ ี มีนาคม – 

กันยายน  
กรณีปกต ิ

 
 

     - รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) มกราคม - 
พฤษภาคม  

กรณีพิเศษ 
 

 
     (๑) ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งผลการประเมิน 

 
 

            - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม          เมษายน - 
กันยายน  

     (๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
 

 
           ๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ์ - 

พฤษภาคม  
           ๒. ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี                   กุมภาพันธ์ - 

มิถุนายน  
           ๓. ช้ีขาดและแจ้งผลใหผู้ร้้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕) มีนาคม - 

กรกฎาคม 
 
 



 
 

 ๒  
 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกจิกรรม ระยะเวลาที่
ปฏิบัต ิ 

           ๔. รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม มีนาคม - 
กันยายน  

           ๕. ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล) 
 

หมายเหตุ  กรณีปา้ยหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่างเดือน
เมษายน-ธันวาคม 
ขั้นตอนที่ 

๓ 
ประเมินผลและเร่งรดัการจดัเก็บ 

 

 
๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา 

 
 

     - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยืน่แบบ (เพื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่น
แบบ) 

มีนาคม 

 
     - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา หรือผู้ที่ยงัไม่ชำระภาษี 

 
 

          - ครั้งท่ี ๑  พฤษภาคม  
          - ครั้งท่ี ๒           มิถุนายน  
          - ครั้งท่ี 3 กรกฎาคม  
     - รับชำระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕          เมษายน - 

กันยายน  
     - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ)  ส่งเรื่องให้นิติกร เพื่อ
ดำเนินคดีแกผู่้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด 

กันยายน 

 
๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแตไ่ม่ยอมชำระภาษภีายในกำหนดเวลา 

 
 

     - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษ ี
 

 
          - ครั้งท่ี ๑      พฤษภาคม  
          - ครั้งท่ี ๒      มิถุนายน  
          - ครั้งท่ี ๓       กรกฎาคม  
     - รับชำระภาษีและเงินเพิม่    พฤษภาคม - 

กันยายน  
     - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณี
หลีกเลี่ยงไมย่อมชำระภาษ ี

ตุลาคมเป็นต้นไป 

                          
 
 
 
 
 
 

 


