
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 
แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา 

กันยายน 2557   - คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ จาก ผ.ท. 5  
    - ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 255 8 

ตุลาคม 2557   - ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

ธันวาคม 2557   - ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า  

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 - รับแบบ ภ.ร.ด. 2 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกต้อง  
    - ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมินภาษี / รับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 255 8 

มีนาคม – พฤษภาคม 2558 - ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. 8 (ลงทะเบียน)  
    - รับค าร้องอุธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. 9 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) / พิจารณาค าร้องแจ้งผลการ  
       ชี้ขาด  
    - รับช าระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)  
    - ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในก าหนด (2 ครั้ง)  
    - แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในก าหนด (ส่งให้นิติกร) ตาม ม.46  
                หรอื ม.48 (ข)  

มิถุนายน – สิงหาคม 2558 - ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 255 8 
    - รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม)  
    - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 3 ครั้ง (มีเงินเพ่ิม)  
    - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี  

กันยายน 2558   - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.44  
    - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม  

ตุลาคม 2558   - มีค าสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ก.  ขั้นเตรียมการ 
     1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี   กันยายน  2557 
        ในงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
     2. ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ     ตุลาคม  2557 
     3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน 255 7 – กุมภาพันธ์ 2558 
     4. จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ  ก่อนธันวาคม  2557 
         แสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และควรออกหนังสือเวียน 
         แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหนา้ 
 
ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บภาษี  
     1. รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ   มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 
         ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
     2. ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษ/ีมีหนังสือแจ้งผล   มกราคม – เมษายน 2558 
         การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
      
 กรณีปกติ 
 - รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษี    มกราคม – พฤษภาคม 2558 
    ภายในก าหนดเวลา) 
กรณีพิเศษ 
 (1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด  
      เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน  
      - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม     กุมภาพันธ์ – กันยายน 2558 
 (2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
      1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่   มกราคม – พฤษภาคม 2558 
      2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่  กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2558 
      3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ    มีนาคม – กรกฎาคม 2558 
      4. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม     มีนาคม – กันยายน 2558 
      5. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)  
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ค.  ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

     1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในก าหนดเวลา 
 - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ   กุมภาพันธ์  2558 
   (ภ.ร.ด.2) ให้มีหนังสิอแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบ  
 - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)  มีนาคม – พฤษภาคม 2558 
   เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ  
 - รับช าระเงิน       เมษายน – กันยายน 2558 
 - ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ   มีนาคม – กันยายน 2558 
 
หมายเหตุ ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก ให้ด าเนินการตาม ม.48 (ข) 

     2. ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษี 
 - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 255 8 
  - ครั้งที่ 1            พฤษภาคม  2558 
  - ครั้งที่ 2            มิถุนายน  2558 (ด าเนินการให้สอดคล้องกับ 
  - ครั้งที่ 3                     กรกฎาคม  2558 การแจ้งผลการประเมินภาษี) 
  - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม          พฤษภาคม – กันยายน 2558 
 - ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขาย         ตุลาคมเป็นต้นไป  
            ทอดตลาดทรัพยส์ิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 
แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

1. ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3. รับแบบ ภ.ร.ด. 2 (ลงทะเบียน) 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
5. รับช าระเงินค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
6. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
7. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด. 2 
8. รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. 9 (ลงทะเบียนรับ) 
9. ส ารวจผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในก าหนด 
10. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

หัวหน้าส่วนการคลัง  

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ร.ด. 2 และเอกสารประกอบ 
2. แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน) 
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด. 2 
3. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ  
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในก าหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

1. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2. ลงมติชี้ขาดตามค าร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3. มอบอ านาจให้แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ใม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในก าหนด 
4. มีค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ     

1. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 2558 กันยายน 2557 
   (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
2. ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ     ตุลาคม 2557 
3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน 255 7 – กุมภาพันธ์ 2558 
4. จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดง 
    รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)      ธันวาคม 255 7 
 
ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 

1. กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 2558 
 - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง   มกราคม – มีนาคม 2558 
 - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)  มกราคม – เมษายน 2558 
2. กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 2558 
 - รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง   เมษายน – ธันวาคม 2558 
 - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)  
3. การช าระภาษ ี
กรณีปกติ 
 - รับช าระภาษี (ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม 2558 
กรณีพิเศษ 
     (1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
 - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม  
     (2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
 1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4)  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558 
 2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่   กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2558 
 3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)   มีนาคม – กรกฎาคม 2558 
 4. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม     มีนาคม – กันยายน 2558 
 5. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)  
 
หมายเหตุ  กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การช าระภาษีและอุทธรณ์ ให้ปฏิบัติระหว่าง                         
             เดือนเมษายน – ธันวาคม 
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ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี 

    1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในก าหนดเวลา 
        - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ     มีนาคม 255 8 
 (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ)  
        - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา 
  - ครั้งที่ 1      เมษายน 255 8 
  - ครั้งที่ 2      พฤษภาคม 255 8 
        - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)   เมษายน – กรกฎาคม 2558 
 เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ  
        - รับช าระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25    เมษายน – กันยายน 2558 

    2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
        - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
  - ครั้งที่ 1       พฤษภาคม 255 8 
  - ครั้งที่ 2      มิถุนายน 255 8 
  - ครั้งที่ 3      กรกฎาคม 255 8 
        - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม      พฤษภาคม – กันยายน 2558 
        - ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 
 กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี     ตุลาคมเป็นต้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 
1. ขั้นเตรียมการ  
    1. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี   กันยายน 255 7 
    2. ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ     ตุลาคม 255 7 
    3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน 255 7 – กุมภาพันธ์ 2558 
    4. จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ธันวาคม 2557 

2. ขั้นด าเนินการจัดเก็บภาษี  
    1. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อแจ้งรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) มกราคม – มีนาคม 2558 
    2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการประเมิน เมษายน 255 8 
       และค านวณค่าภาษี (ในปีแรกของการยื่นแบบ ภ.บ.ท.5) 

3. การช าระภาษี แยกออกเป็น 2 ประเภท 
   ก. รับช าระภาษีกรณีปกติ 
 1. รับช าระเงินภาษี ภายในก าหนดเวลา    เมษายน 255 8 
   ข. รับช าระภาษีกรณีพิเศษ 
 1. ช าระภาษีเกินเวลาที่ อบต.ประกาศก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย  
 2. รับค าร้องอุทธรณ์ภาษีใหม่ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน  

4. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
    1. ไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.บ.ท.5) ภายในก าหนดเวลา กุมภาพันธ์ 255 8 
        จะตอ้งมีหนังสือแจ้งเตือนผูที้ไ่ม่มายืน่แบบให้มายืน่แบบ 
    2. แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) มีนาคม – พฤษภาคม 2558 
       เพ่ือให้พนกังานสอบสวนหาตวัผู้กระท าผิดและก าหนดโทษปรบั 
    3. ผู้รับประเมินยื่นแบบ (ภ.บ.ท.5) แต่ไม่ยอมมาช าระภาษีเมื่อตรวจสอบผู้รับประเมินรายใดไม่มาช าระภาษี 
       ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องมีหนังสือแจ้งเตือน 
 - ครั้งที่ 1 ภายในเดือน พฤษภาคม 255 8 
 - ครั้งที่ 2 ภายในเดือน มิถุนายน 255 8 
 - ครั้งที่ 3 ภายในเดือน กรกฎาคม 255 8 

 หากผู้รับประเมินรายใดมาช าระภาษีจะต้องช าระภาษีและเงินเพ่ิม การช าระเงินเพ่ิมจะต้องเสียเงินร้อยละสอง  
ต่อเดือน หรือร้อยละ 24 ต่อปี 
 
 
 
 
 
 



               


