
 
 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

เรื่อง  แผนการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
........................... 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้จัดท าแผนการ
จัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายในการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระงาม ที่ให้เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยค านึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา โดยมิให้เกิดผลกระทบในการช าระภาษีของประชาชนในต าบลพระงาม  

  ทั้งนี้  แผนการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ใช้เป็นแผนในการปฏิบัติในห้วง 
ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

                                               สั่ง ณ วันที่ 26 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

                                               (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 

ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการ  
1.1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจและประกาศก าหนด 
ระยะเวลาลงส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 
 

1.2 จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 
1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชี
รายการ 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล) 

 
ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 

1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ือขอแก้ไข 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

1.5 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 

1.6 จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม 2565 

1.7 ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
1.8 แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่
ผู้เสียภาษ ี

ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
 

1.9 การช าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน ภายในเดือน เมษายน 2565 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดเก็บ  
1 รับช าระภาษี มีนาคม 2565 – เมษายน 2565 
2 รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลาที่
ก าหนด 

พฤษภาคม – กันยายน  2565 

กรณีปกติ  
-รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา ) (ภายในเดือนเมษายน) 

มีนาคม – เมษายน 2565 

กรณีพิเศษ  
1 ช าระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน  

-รับช าระภาษีเบี้ยปรับร้อยละ 10 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 
1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 
1 เดือน 

พฤษภาคม – กันยายน 2565 

2 ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน 15 วัน นับแต่
วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งเตือน) 

 

-รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิม ร้อย
ละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือน
นับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม – กันยายน 2565 

3 ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่
วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งเตือน) 

 

-รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพ่ิม ร้อย
ละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือน
นับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม – กันยายน 2565 
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  ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 
 4 ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  

1 รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ 
(ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 
 

2 ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่  กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2565 

3 ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม – กรกฎาคม 2565 
4 รับช าระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม มีนาคม – กันยายน 2565 

ขั้นตอนที่ 3  ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
1 ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 

 

-เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ช าระภาษี 
ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 

พฤษภาคม 2565 

-ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 
-รับช าระภาษี กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา 
(มีเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม) 

 

-มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา 

 

-ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี  
-มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจ าด าเนินการยึด อายัดและขาย
ทอดตลอดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน 2565 

2 รายงานผู้ค้างช าระภาษี  ให้ส านักงานท่ีดินทราบ มิถุนายน 2565 
3 รายงานค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้
คณะกรรมการภาษีฯ ประจ าจังหวัดทราบ 

มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ  

1.1 ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 

กันยายน 2562 
 

1.1 ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ตุลาคม 
1.3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
1.4 จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน (ภป.1) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้
ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าภาษีป้าย 

ธันวาคม 2562 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดเก็บ  
2.1 กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม  
-รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

มกราคม – มีนาคม 2563 

-ประเมินค่าภาษีและก าหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการ
ประเมินภาษี (ภ.ป.3) 

มกราคม – เมษายน 2563 

2.2 กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม  
-รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง เมษายน – ธันวาคม 2563 
-ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) เมษายน – ธันวาคม 2563 
2.3 การช าระภาษี มีนาคม – กันยายน 2563 
กรณีปกติ  
-รับช าระภาษี (ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 

มกราคม – พฤษภาคม 2563 

กรณีพิเศษ  
(1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน) นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการประเมิน 

 

-รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม เมษายน – กันยายน 2563 
(2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
     1 รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4) กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563 
     2 ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563 
     3 ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5) มีนาคม –กรกฎาคม 2563 
     4 รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม มีนาคม – กันยายน 2563 
     5 ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล)  

หมายเหตุ กรณีป้ายหลังเดือน มีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การช าระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่าง เดือน
เมษายน – ธันวาคม 

 
 
 
 



 
ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
3.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายใน
ก าหนดเวลา 

 

-มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เพ่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่
ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 

มีนาคม 2563 

-มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา หรือผู้ที่ยัง
ไม่มาช าระภาษี 

 

     -ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2563 
     -ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2563 
     -ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2563 
-รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมตามมาตรา 25 เมษายน – กันยายน 2563 
-แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) ส่งเรื่องให้
นิติกร เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด 

กันยายน 2563 

3.2 ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  
     -มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี  
          -ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2563 
          -ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2563 
          -ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2563 
     -รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม พฤษภาคม – กันยายน 2563 
     -ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 

ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


