ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
การปฏิบัติงานตามหวงเวลา
มีนาคม – กุมภาพันธ
มีนาคม – เมษายน
มีนาคม – พฤษภาคม
พฤษภาคม – มิถุนายน
พฤษภาคม – กรกฎาคม
พฤษภาคม – พฤศจิกายน
สิงหาคม – พฤศจิกายน
สิงหาคม – พฤศจิกายน
สิงหาคม – พฤศจิกายน
สิงหาคม – พฤศจิกายน
กันยายน – มกราคม
ธันวาคม – มกราคม
มกราคม – กุมภาพันธ
มกราคม – เมษายน

- พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีผลใชบังคับ 13 มี.ค.2562
- อปท. ระบบลงทะเบียนเพื่อรับขอมูลเอกสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง
- กรมที่ดิน จัดส1งขอมูลรูปแปลงที่ดินให อปท.ภายใน 60 วัน นับจาก พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีผลบังคับใช
- นําขอมูลรูปแปลงที่ดินลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี
- แต1งตั้งเจาพนักงานสํารวจ และประกาศกําหนดระยะเวลาสํารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง
- อปท. ประกาศสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง และดําเนินการสํารวจฯ
ภายในเขต อปท.
- จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- อปท.ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- ประชาชนผูเป=นเจาของทรัพยตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง และยื่น
คํารองขอแกไข
- อปท.ตรวจสอบแลวพบว1าไม1ถูกตอง ใหผูบริหาร อปท. ดําเนินการแกไข และ
แจงผูรองทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคํารอง
- กรมธนารักษ จัดส1งบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยสิน(ที่ดิน สิ่งปลูกสราง
หองชุด) ให อปท.ก1อนวันที่ 1 ก.พ.
- อปท.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยสิน (ที่ดิน สิ่งปลูกสราง หองชุด อัตรา
ภาษีที่จัดเก็บ
- แจงการประเมินภาษีทีดินและสิ่งปลูกสรางประจําปB 2563 เป=นรายบุคคล
- ผูเสียภาษีชําระภาษีภายในเดือนเมษายน 2563

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1. แต1งตั้งเจาพนักงานสํารวจ และประกาศกําหนดระยะเวลาสํารวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
2. อปท. ประกาศสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง และ
ดําเนินการสํารวจฯ ภายในเขต อปท.
3. จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
.4. อปท.ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
5. ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง และยื่นคํารองขอแกไข
6. อปท.ตรวจสอบแลวพบว1าไม1ถูกตอง ใหผูบริหาร อปท.
ดําเนินการแกไข และ แจงผูรองทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
คํารอง
7. กรมธนารักษ จัดส1งบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยสิน(ที่ดิน
สิ่งปลูกสราง หองชุด) ให อปท.ก1อนวันที่ 1 ก.พ.
8. อปท.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยสิน (ที่ดิน สิ่งปลูกสราง หอ
ชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ
9. แจงการประเมินภาษีทีดินและสิ่งปลูกสรางประจําปB 2564
เป=นรายบุคคล
10. ผูเสียภาษีชําระภาษีภายในเดือนเมษายน 2564

พฤษภาคม – กรกฎาคม
พฤษภาคม – พฤศจิกายน
สิงหาคม – พฤศจิกายน
สิงหาคม – พฤศจิกายน
สิงหาคม – พฤศจิกายน
สิงหาคม – พฤศจิกายน
กันยายน – มกราคม
ธันวาคม – มกราคม
มกราคม – กุมภาพันธ
มกราคม – เมษายน

ภาษีปาย
การปฏิบัติงานตามหวงเวลา
กันยายน
ตุลาคม
ธันวาคม
มกราคม – มีนาคม
มกราคม – พฤษภาคม

-

กุมภาพันธ – กรกฎาคม เมษายน – กันยายน

ตุลาคมเป=นตนไป

-

คัดลอกบัญชีผูที่อยู1ในเกณฑเสียภาษีในปBงบประมาณจัดเก็บ จาก ผ.ท.5
ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
สํารวจ , เตรียมแบบพิมพต1าง ๆ
ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบล1วงหนา
รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) , ตรวจสอบความถูกตอง
ประเมินค1าภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.3)
รับชําระค1าภาษี (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินค1าภาษีใหม1 (แบบ ภ.ป.4)
ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5)
สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปKจจุบัน
รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไม1มาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครั้ง)
ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี
มีคําสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพยสิน

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยู1ในเกณฑเสียภาษีในปBงบประมาณ
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพต1าง ๆ
3. ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
4. จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบ
เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปNาย (ภ.ป.1)
ข. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ
1. กรณีมีปNายก1อนเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกตอง
- ประเมินค1าภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.3)
2. กรณีมีปNายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกตอง
3. การชําระค1าภาษี
กรณีปกติ
- รับชําระภาษี(ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
กรณีพิเศษ

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน–กุมภาพันธ
ธันวาคม

มกราคม – มีนาคม
มกราคม – เมษายน
เมษายน – ธันวาคม
มกราคม – พฤษภาคม
กุมภาพันธ – กันยายน

(1) ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแต1วันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
(2) ผูรับประเมินไม1พอใจในผลการประเมินภาษี
1. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินค1าภาษีใหม1(แบบ ภ.ป.4)
กุมภาพันธ – พฤษภาคม
2. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
กุมภาพันธ – มิถุนายน
3. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5)
มีนาคม – กรกฎาคม
4. รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
มีนาคม – กันยายน
5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสู1ศาล)

หมายเหตุ กรณีมีปNายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชําระค1าภาษีและการอุทธรณ ใหปฏิบัติระหว1าง
เดือนเมษายน - ธันวาคม

ค. ขั้นประเมินผลและเร)งรัดการจัดเก็บ
1. ไม1ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ป.1) ภายในกําหนดเวลา
- มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไม1ยื่นแบบ
(เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ)
- หนังสือแจงเตือนผูที่ไม1ยื่นแบบภายในกําหนดเวลา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
- แจงความต1อพนักงานสอบสวนฝQายปกครอง (อําเภอ)
เพื่อดําเนินคดีแก1ผูไม1ยื่นแบบ
- รับชําระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา 25
2. ยื่นแบบ ภ.ป.1 แลวแต1ไม1ยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
- มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไม1ชําระภาษี
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
- ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน)
กรณีหลีกเลี่ยงไม1ยอมชําระภาษี

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
เมษายน – กรกฎาคม
เมษายน – กันยายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
พฤษภาคม – กันยายน
ตุลาคมเป=นตนไป

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่จัดเก็บรายได
1. สํารวจ เตรียมแบบพิมพต1าง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยู1ในเกณฑเสียภาษีในปBงบประมาณหนา
3. รับแบบ ภ.ป.1 (ลงทะเบียน)
4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน
5. รับชําระค1าภาษี / ส1งเงินรายไดประจําวัน
หัวหนางานจัดเก็บรายได
1. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบล1วงหนา
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ป.1
3. รับคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ป.4
4. สํารวจผูไม1มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนดเวลา
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ
ผูอํานวยการกองคลัง
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตามแบบ ภ.ป.1 และเอกสารประกอบ
2. แจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ป..3
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี
4. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี
ปลัดองค-การบริหารส)วนตําบล
1. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ป.1
3. ประเมินค1าภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ
4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไม1ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด
5. ออกหนังสือเตือนผูที่ไม1มาชําระภาษีภายในกําหนด
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได
7. แจงความต1 อ พนั ก งานสอบสวนฝQ า ยปกครอง (อํ า เภอ) เพื่ อ ดํ า เนิ น คดี ต1 อ ผู ไม1 ม ายื่ น แบบ ภ.ป.1
ภายในกําหนดเวลา
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป=นระยะ ๆ
คณะผูบริหารองค-การบริหารส)วนตําบล
1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี
2. ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ (ภ.ป.5)
3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแก1ผูไม1มายื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนดเวลา
4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน

ขั้นตอนการชําระภาษีป"าย

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย แบบ ภ.ป. 1
ภายใน เดือนมีนาคมของทุกป1

เจาหนาที่รับและตรวจแบบแจงรายการเกี่ยวกับปาย (แบบ ภ.ป. 1)
ประเมินค)าภาษีปาย เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากว)า ปายละ 200 บาท ใหเสีย
ภาษีปายละ 200 บาท

เจาหนาที่แจงรายการประเมิน (แบบ ภ.ป. 8) ใหผูรับประเมิน
ชําระค)าภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต)วันไดรับแจงการประเมิน

อุทธรณ-การประเมินภาษี ภายใน 30 วันนับแต)วันที่ไดรับแจงการประเมิน

