
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการ   

            

  ๑.1 ส ำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงโดยอำศัยอ ำนำจตำม พ.ร.บ. ตุลำคม - พฤศจิกำยน 
        ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562   

  ๑.๒ จัดท ำรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พฤศจิกำยน 
  1.3 ประกำศบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (ภ.ด.ส.3)  พฤศจิกำยน 
        และแจ้งเจ้ำของหรือผู้ครอบครองบัญชีรำยกำรที่ดินและ  

        สิ่งปลูกสร้ำง (รำยคน)   

  1.4 ประชำชนตรวจสอบรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเพ่ือขอแก้ไข ธันวำคม 
  1.5 กรมธนำรักษ์จัดส่งข้อมูลรำคำประเมินที่ดินให้ อปท. อัตรำภำษี มกรำคม 
        ที่จัดเก็บ   

  ๑.6 ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีกำรเสียภำษี  ธันวำคม– กุมภำพันธ์ 
  1.7 จัดท ำบัญชีรำคำประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง มกรำคม – มีนำคม 
  1.8 ประกำศบัญชีรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง กุมภำพันธ์ -มีนำคม 
  1.9 แจ้งผลกำรประเมินภำษี (ภ.ด.ส. 7) (ลงทะเบียน)  กุมภำพันธ์ -เมษำยน 
  1.10 รบัค ำร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทรำบ  กุมภำพันธ์–เมษำยน 

ขั้นตอนที่ ๒  ด าเนินการจัดเก็บ   
            

  1. รับช ำระภำษี  เมษำยน 

  2. รับช ำระภำษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมเกินเวลำที่ก ำหนด พฤษภำคม – กันยำยน 
  กรณีปกติ   
          

  - รับช ำระภำษี (ช ำระภำษีในทันที หรือช ำระภำษีภำยใน เมษำยน 
    ก ำหนดเวลำ) (ภำยในเดือนเมษำยน)   

 

 กรณีพิเศษ   
      

 (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกนิก ำหนด 15  วัน  นับแต่วันที่  
        

     ได้รับหนังสือเตือน)   

  - รับช ำระภำษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 พฤษภำคม – กันยำยน 
        ต่อเดือน ของจ ำนวนเงินภำษี เศษของเดือนนับเป็น    1  เดือน            

 (2) ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด (ไม่เกินก ำหนด 15 วัน   
       

     นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน)   

  - รับช ำระภำษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 พฤษภำคม – กันยำยน 
         ต่อเดือน ของจ ำนวนเงินภำษี เศษของเดือนนับเป็น    1   เดือน  
  (3) ช าระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน   
      

   - รับช ำระภำษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพ่ิม ร้อยละ 1 พฤษภำคม – กันยำยน 
         ต่อเดือน ของจ ำนวนเงินภำษี เศษของเดือนนับเป็น    1 เดือน  
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ขั้นตอน  ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
  (4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
    ๑. รับค ำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่ำภำษีใหม ่ กุมภำพันธ์ – เมษำยน 
            (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)  
    ๒. ออกหมำยเรียกให้มำชี้แจงหรือออกตรวจสถำนที่ กุมภำพันธ์ – เมษำยน 
    ๓. ชี้ขำดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทรำบ มีนำคม - กรกฎำคม 
    ๔. รับช ำระภำษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม มีนำคม - กันยำยน 

ขั้นตอนที่ 3  ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
  ๑. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  
    - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลำที่ประกำศก ำหนด พฤษภำคม 
          ภำษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช ำระภำษี  
    - ส ำรวจบัญชีผู้ค้ำงช ำระภำษีปัจจุบัน พฤษภำคม - มิถุนำยน 
    - รับช ำระภำษี กรณีผู้เสียภำษชี ำระเกิน (มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)  
    - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มำช ำระภำษกี ำหนดเวลำ  
    - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้ำงช ำระภำษี  
    - มีหนังสือแจ้งเตือนว่ำจะด ำเนินกำรยึด ขำยทอดตลำด กันยำยน 
          ทรัพย์สิน (นิติกร) ตำม ม.62 เมื่อพ้นเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ได้  
          รับหนังสือแจ้งเตือน  
  2. รายงานผู้ค้างช าระภาษี ให้ส านักงานที่ดินทราบ มิถุนำยน 
  3. รำยงำนค ำนวณภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง ให้ มกรำคม 
      คณะกรรมกำรภำษีฯ ประจ ำจังหวัดทรำบ  

 
 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ขั้นตอน      ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการ  

  ๑.๑่ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู ในเกณฑ์เสียภาษี กันยายน 
  ่่่่่่ปีงบประมาณ่(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)  
  ๑.๒่ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต างๆ ตุลาคม 
  ๑.๓่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม– กุมภาพันธ์ 
  ๑.๔่จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดง มกราคม 
  ่่่่่่รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้  
  ่่่่่่ผู้เสียภาษีทราบล วงหน้า  

ขั้นตอนที่  ๒  ดำเนินการจัดเก็บ  
  ๒.๑่กรณีมีป้ายก อนเดือนมีนาคม  
  - รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ มกราคม่– มีนาคม 
  ่่่่่่่ถูกต้อง  
  - ประเมินค าภาษีและก าหนดค าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการ มกราคม่– มีนาคม 
  ่่่่่่่ประเมินภาษี่(ภ.ป.๓)  
  ๒.๒่กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม  
  - รับแบบ่ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง เมษายน่– ธันวาคม 
  - ประเมินค าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) เมษายน่– ธันวาคม 
  ๒.๓่การช าระค าภาษี มีนาคม– กันยายน 
  กรณีปกติ  
  - รับช าระภาษี่(ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายใน มกราคม่– มีนาคม 
  ่่่่่่่ก าหนดเวลา)  
  กรณีพิเศษ  
  (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด่๑๕ วัน) นับแต วันที่ได้รับ  
  ่่่่่่่่่่แจ้งผลการประเมิน  
   - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม เมษายน่– กันยายน 
  (๒) ผู้ประเมินไม พอใจในผลการประเมินภาษี  
  ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค าภาษีใหม  (ภ.ป.4) กุมภาพันธ์–พฤษภาคม 
  ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์–มิถุนายน 
  ๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ่(แบบ ภ.ป.5) มีนาคม– กรกฎาคม 
  ่่่่่่่่่่่๔. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม มีนาคม– กันยายน 
  ่่่่่่่่่่่๕. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล่(กรณีน าคดีไปสู ศาล)  
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หมายเหตุ กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม่ การยื่นแบบการประเมิน่ การช าระค าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติ
ระหว าง เดือนเมษายน-ธันวาคม 

ขั้นตอนที๓            ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
  ๓.๑่ไม ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.)๑) ภายในก าหนดเวลา  

  
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม ยื่นแบบ่(เพ่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่่่่่ 
่่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 

มีนาคม 

  ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ)  
  - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา่หรือผู้ที่ยัง  
  ไม ช าระภาษี  
  - ครั้งที ่๑ พฤษภาคม 
  - ครั้งที ่๒ มิถุนายน 
  - ครั้งที่่3 กรกฎาคม 
  - รับช าระภาษี่และเงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๕ เมษายน่– กันยายน 
  - แจ้งความต อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) ส งเรื่อง         กันยายน 
  ่ ่่่่่่ให้นิติกร่เพื่อด าเนินคดีแก ผู้ไม ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด  
  ๓.๒่ยื่นแบบ่ภ.ป.1่แล้วแต ไม ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  
  - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม ช าระภาษี  
  - ครั้งที ่๑ พฤษภาคม 
  - ครั้งที ่๒ มิถุนายน 
  - ครั้งที ่๓ กรกฎาคม 
  - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม พฤษภาคม่– กันยายน 

 


