
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
คู่มือปฏบิัติงาน งานจัดเกบ็และพัฒนารายได้ 

 กองคลงั เทศบาลต าบลเวียง 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

แผนปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ  
************************************* 

 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที ่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 
1. สำรวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป 
3. ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4. ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
5. รับยื่นแบบภาษีต่าง ๆ 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้างต้น 
7. รับชำระภาษี/ส่งเงินรายได้จ าวัน 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่นแบบฯ 
2. แจ้งผลการประเมิน 
3. ออกตรวจสอบและติดตามผู้ค้างชำระภาษี 
4. แจ้งผลการช้ีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
5. แจ้งประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ  
 
ปลัดเทศบาล 
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
3. ประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาชำระตามกำหนด 
6. ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงานของการจัดเก็บรายได้ 
7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) เพื่อดำเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
8. ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
 
คณะผู้บริหาร 
1. พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2. ลงมติช้ีขาดตามคำร้อง และแจ้งผลการช้ีขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3. มอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบภายในกำหนด 
4. มีคำส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 



 

 

 

   แผนปฏบิัตกิารจดัเกบ็ภาษีทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
ขั้นตอนท่ี ๑ การเตรียมการ  

๑.1 สำรวจข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโดยอาศัยอำนาจ 
ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 

๑.๒ จัดทำรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พฤศจิกายน 
1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชี 
รายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (รายคน) 

พฤศจิกายน 

1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
เพื่อขอแก้ไข 

ธันวาคม 

1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินท่ีดิน อปท. 
ประเมินราคาอัตราภาษีท่ีจัดเก็บ 

มกราคม 

๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม - กุมภาพันธ ์
1.7 จัดทำบัญชีราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มกราคม 
1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินและส่ิง 
ปลูกสร้าง 

กุมภาพันธ ์

1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. 7) (ลงทะเบียน) กุมภาพันธ ์
1.10 รับคำรอ้งอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ กุมภาพันธ ์-เมษายน 

ขั้นตอนท่ี ๒ ดำเนินการจัดเก็บ  
1. รับชำระภาษี มีนาคม – เมษายน 
2. รับชำระภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาท่ีกำหนด พฤษภาคม - กันยายน 
กรณีปกติ  
- รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษีภายใน 
กำหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 

มีนาคม - เมษายน 

กรณีพิเศษ  
(๑) ชำระภาษีเกินเวลาท่ีกำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ 
วันท่ีได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 

 

- รับชำระภาษี เบ้ียปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม 
ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษ ีเศษของเดือน 
นับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม - กันยายน 

 (2) ชำระภาษีภายในเวลาท่ีกำหนด (ไม่เกิน 15 วนั 
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งหนังสือเตือน) 

 



 

 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
 - รับชำระภาษี เบ้ียปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่ม 

ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษ ีเศษของเดือน 
นับเป็น 1 เดือน 

พฤษภาคม - กันยายน 

 (3) ชำระภาษีก่อนได้รับหนงัสือแจ้งเตือน  
 - รับชำระภาษี เบ้ียปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่ม 

ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินภาษ ีเศษของเดือน 
นับเป็น 1 เดือน 

 

๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ 
(ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) 

กุมภาพันธ ์- เมษายน 

๒. ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี กุมภาพันธ ์- มิถุนายน 
๓. ช้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม - กรกฎาคม 
๔. รับชำระภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพิ่ม มีนาคม – กันยายน 

ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  
๑. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  
- เมื่อใกล้จะส้ินสุดเวลาท่ีประกาศกำหนดให้ชำระ 
ภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ชำระภาษี 

พฤษภาคม 

- สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม - มิถุนายน 
- รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา 
(มีเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 

 

- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายใน 
กำหนดเวลา 

 

- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี  
- มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึด อายัดและ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้า 
สิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน 

2. รายงานผู้ค้างชำระภาษี ให้สำนักงานท่ีดินทราบ มิถุนายน 
3. รายงานคำนวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ให ้
คณะกรรมการภาษีฯ ประจำจังหวัดทราบ 

มกราคม 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บป้าย 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
ขั้นตอนท่ี ๑ การเตรียมการ  

๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน 
ปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 

กันยายน 

๑.๒ สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ตุลาคม 
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม - กุมภาพันธ ์
๑.๔ จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดง 
รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษี 
ทราบล่วงหน้าภาษีป้าย 

ธันวาคม 

ขั้นตอนท่ี ๒ ดำเนินการจัดเก็บ  
๒.๑ กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม  
- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ 
ถูกต้อง 

มกราคม - มีนาคม 

- ประเมินค่าภาษีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการ 
ประเมินภาษี (ภ.ป.๓) 

มกราคม - เมษายน 

๒.๒ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม  
- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง เมษายน - ธันวาคม 
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓) เมษายน - ธันวาคม 
๒.๓ การชำระค่าภาษี มีนาคม – กันยายน 
กรณีปกติ  
- รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายใน 
กำหนดเวลา) 

มกราคม - พฤษภาคม 

กรณีพิเศษ  
(๑) ชำระภาษีเกินเวลาท่ีกำหนด (เกิน ๑๕ วัน) นับแต่วันท่ีได้รับ 
แจ้งผลการประเมิน 

 

- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม เมษายน - กันยายน 
(๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี  
๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ ์- พฤษภาคม 
๒. ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี กุมภาพันธ ์- มิถุนายน 
๓. ช้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕) มีนาคม - กรกฎาคม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
 ๔. รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม มีนาคม - กันยายน 

๕. ปฏิบัติตามคำส่ังศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)  
หมายเหตุ กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่าง 
เดือนเมษายน-ธันวาคม 
ขั้นตอนท่ี ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ  

๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา  
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ยื่นแบบ (เพื่อใกล้จะส้ินสุดเวลาท่ี 
ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ) 

มีนาคม 

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ีไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา หรือผู้ท่ียัง 
ไม่ชำระภาษี 

 

- ครั้งท่ี ๑ พฤษภาคม 
- ครั้งท่ี ๒ มิถุนายน 
- ครั้งท่ี 3 กรกฎาคม 
- รับชำระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ เมษายน - กันยายน 
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) ส่งเรื่อง 
ให้นิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด 

กันยายน 

๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ชำระภาษี  
- ครั้งท่ี ๑ พฤษภาคม 
- ครั้งท่ี ๒ มิถุนายน 
- ครั้งท่ี ๓ กรกฎาคม 
- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม พฤษภาคม - กันยายน 
- ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด 
ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเล่ียงไม่ยอมชำระภาษี 

ตุลาคมเป็นต้นไป 



 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการยื่นแบบและช าระ 
ภาษีป้าย 

เจ้าของป้ายหรือผู้รับมอบอำนาจ 
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

พร้อมหลักฐาน ภายในเดือนมีนาคม 

พนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบและตรวจสอบแบบบันทึกรายการ (ภ.ป. 2 ) 
รายการเกี่ยวกับป้าย พร้อมประเมินค่าภาษี 

พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมิน (ภ.ป.3) 

ผู้รับประเมินช าระคา่ภาษีภายใน 15 วันนับแต ่
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 

พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

กรณีผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินสามารถ 
อุทธรณ์การประเมินภาษีได้ภายใน 30 วันนับแต่ วันที่

ได้รับแจ้งการประเมิน 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 


