


ข้ันตอนเตรียมการ
1.  ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี (เสียงตามสายของเทศบาล) พฤศจิกายน 2565 - เมษายน 2566
2.  จัดท าหนังสือแจ้งเร่ืองการออกส ารวจผู้อยู่ในข่ายท่ีต้องเสียภาษีป้าย พฤศจิกายน 2565 
3.  ส ารวจภาคสนามผู้อยู่ในข่ายผู้เสียภาษีป้าย พฤศจิกายน 2565 
4.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายช่ือผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีป้ายเพ่ือแจ้งให้ย่ืนแบบ ภ.ป.1 มกราคม  2566
5.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ีเสียทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1) มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566

1.  รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และตรวจสอบความถูกต้อง มกราคม - มีนาคม 2566
2.  ประเมินค่าภาษีป้าย มีนาคม - เมษายน 2566
3.  แจ้งผลการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) มีนาคม - เมษายน 2566
4.  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ (กรณีผู้เสียภาษีไม่พอใจผลการประเมินภาษี/
    พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินใหม่)
5.  รับช าระภาษีป้าย (กรณีช าระภายในก าหนดระยะเวลา) มีนาคม - เมษายน 2566

1.  ส ารวจภาคสนามผู้อยู่ในข่ายผู้เสียภาษีป้าย (ทุกไตรมาส)  เมษายน 2565 , กรกฎาคม 2566

2.  รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และตรวจสอบความถูกต้อง  เมษายน 2565 , กรกฎาคม 2566

2.  ประเมินค่าภาษีป้าย  เมษายน 2565 , กรกฎาคม 2566

4.  แจ้งผลการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)  เมษายน 2565 , กรกฎาคม 2566

5.  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ (กรณีผู้เสียภาษีไม่พอใจผลการประเมินภาษี/
    พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินใหม่)
5.  รับช าระภาษีป้าย มิถุนายน - กันยายน 2566

1.  ตรวจสอบผู้ท่ีไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) มีนาคม  2566
2.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีท่ียังไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) มีนาคม  2566
3.  ตรวจสอบผู้ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีท่ีย่ืนแบบแสดงรายการแล้วแต่ยังไม่ช าระค่าภาษีป้าย มีนาคม - เมษายน 2566
4. จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีช าระค่าภาษีป้าย
    -  คร้ังท่ี  1 มีนาคม  2566
    -  คร้ังท่ี  2 พฤษภาคม  2566
5.  รับช าระภาษีป้ายพร้อมเงินเพ่ิม (กรณีช าระเกินระยะเวลาท่ีก าหนด) พฤษภาคม - กันยายน 2566
4.  มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการร้ือถอนป้าย (กรณีเพิกเฉยไม่ช าระภาษีป้าย) ตุลาคม 2566

แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี 2566

กิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติ

มีนาคม - เมษายน 2566

 เมษายน 2565 , กรกฎาคม 2566

ข้ันตอนด าเนินการจัดเก็บ

ข้ันตอนการประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ

  -  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม

  -  กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม



ข้ันเตรียมการ
1.  ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี (เสียงตามสายของเทศบาล) พฤศจิกายน 2565 - เมษายน 2566
2.  ส ารวจภาคสนามผู้อยู่ในข่ายผู้เสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พฤศจิกายน  2565
3.  ประกาศบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
     บัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (รายบุคคล)
4.  ประกาศบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินและบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
     โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ 

ข้ันตอนด าเนินการจัดเก็บ
1.  แจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโดยส่งแบบประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6 , ภ.ด.ส.7)
     ให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง
2.  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ทบทวนประเมินใหม่ (กรณีผู้เสียภาษีไม่พอใจผลการประเมินภาษี) มกราคม - มีนาคม 2566
3.  พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินใหม่ มีนาคม - เมษายน 2566
๔.  รับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามแบบแจ้งการประเมินภาษี (กรณีช าระตามปกติ) มีนาคม - เมษายน 2566
5.  รับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามแบบแจ้งการประเมินภาษี (กรณีผ่อนช าระ)
     งวดท่ี 1 ช าระภายในเดือน เมษายน 2566 เมษายน 2566
     งวดท่ี 2 ช าระภายในเดือน พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม  2566
     งวดท่ี 3 ช าระภายในเดือน มิถุนายน 2566 มิถุนายน  2566

ข้ันตอนการประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
1.  ตรวจสอบผู้ท่ีไม่ช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในระยะเวลาท่ีก าหนด พฤษภาคม  2566
2.  ท าหนังสือแจ้งเตือนให้มาช าระภาษีพร้อมรับช าระภาษี
    - ช าระภาษีก่อนได้รับได้รับหนังสือแจ้งเตือน รับช าระภาษีพร้อมเบ้ียปรับร้อยละ 10 
      และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน
    - ช าระภาษีภายในวันท่ีก าหนดไว้ในหนังสือการแจ้งเตือน รับช าระภาษีพร้อมเบ้ียปรับ
      ร้อยละ 20 และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนภาษี  เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน
    - ช าระภาษีเกินวันท่ีก าหนดไว้ในหนังสือการแจ้งเตือน รับช าระภาษีพร้อมเบ้ียปรับร้อยละ 40
      และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจ านวนภาษี  เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน
3.  ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีและรายงานผู้ค้างช าระภาษีให้ส านักงานท่ีดินทราบ (ถ้าผู้เสียภาษี
     ได้ช าระภาษีพร้อมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมแล้วให้แจ้งส านักงานท่ีดินทราบเพ่ือถอนอายัดต่อไป)
4.  มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา 62 
     เม่ือพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนงสือแจ้งเตือน

ตุลาคม  2566

แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปี 2566

กิจกรรม ระยะเวลาปฏิบัติ

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566

พฤษภาคม  2566

มิถุนายน  2566

กรกฎาคม  2566

พฤษภาคม - กันยายน  2566


