
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 
 

******************************* 
 
ขั้นเตรียมการ 

วิธีการดำเนินการ     เดือน 
๑.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี 

ในปีงบประมาณ นั้น         กันยายน 
๒.  สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ       ตุลาคม   
๓.  ประชาสัมพันธ์และข้ันตอนการเสียภาษี        พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
๔.  จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ 
 แสดงรายการทรัพย์สินและออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ     ธันวาคม 

ขั้นดำเนินการจัดเก็บ 
๑.  กรณีมีป้ายก่อน เดือนมีนาคม                                   

-รับแบบ ภ.ป. ๑ และตรวจสอบความถูกต้อง             มกราคม – มีนาคม 
-ประเมินค่าภาษีและแจ้งผลการประเมิน ( ภ.ป. ๓ )             มกราคม – มีนาคม 

๒.  กรณีมีป้ายหลังเดือน มีนาคม 
-รับแบ ภ.ป. ๑ และตรวจสอบความถูกต้อง              เมษายน - ธันวาคม 
-ประเมินค่าภาษีและแจ้งผลการประเมิน ( ภ.ป. ๓ )             เมษายน – ธันวาคม 
(ออกพ้ืนที่บริการจัดเก็บภาษี)                มกราคม  -  มีนาคม 
กรณีปกติ 
-  รับชำระภาษี (ชำระภาษีทันที หรือชำระภายในกำหนดเวลา )           มกราคม – พฤษภาคม 
   (ออกพ้ืนที่บริการจัดเก็บภาษี)                     กุมภาพันธ์ 
กรณีพิเศษ 
๑. ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด      

( เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)          กุมภาพันธ์ – กันยายน 
รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม 

 

๒.ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินภาษี 
-  รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ (ภ.ป. ๔ )                    กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  
-   ออกหมายเรียกให้ผู้มาชี้แจง หรือออกตรวจสถานที่            กุมภาพันธ์ - มิถุนายน  
-   ชี้ขาดและแจ้งผลให้ทราบ (ภ.ป. ๕ )                          มีนาคม – กรกฎาคม 
-  รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม                มีนาคม – กันยายน 

/-  ปฏิบัติตาม…… 
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-  ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีสู่ศาล) 

 หมายเหตุ  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบประเมิน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้ปฏิบัติระหว่าง 
เดือน เมษายน - ธันวาคม 

 
  ค.  ขั้นการประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
      ๑.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ.ป.๑ ) ภายในกำหนดเวลา 

-  เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลายื่นแบบ ให้มีหนังสือ 
   แจ้งเตือนผู้ไม่มายื่นแบบ     มีนาคม    

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา 
-  ครั้งที่ ๑       เมษายน 
-  ครั้งที่ ๒        พฤษภาคม 

   -  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ( อำเภอ )            
        เพ่ือดำเนินคดีผู้ไม่ยื่นแบบ                 เมษายน –กรกฏาคม 
   -  รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม ตามมาตรา ๒๕                          เมษายน – กันยายน 
   ๒.  ยื่นแบบ แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป. ๑ ) แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษี 
  -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ชำระภาษี 
   ครั้งที่  ๑       พฤษภาคม 
   ครั้งที่  ๒       มิถุนายน 
   ครั้งที่  ๓       กรกฎาคม 
  -  รับชำระภาษีและเงินเพ่ิม                พฤษภาคม – กันยายน 
 -  ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี ( ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ) 
       กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี      ตุลาคม เป็นต้นไป 
 
 

                 ************************************************* 
 

 
                
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที ่
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

โทร.๐๔๔-๕๕๘๘๗๖ 
เงินภาษีทุกบาทมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 

( นายกัณฑ์     บุญศิริ ) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
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เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ   
 - เพ่ือโปรดทราบ 

............................................................................................................. .......................................... 

........................................................................................................ ................................................................... 
 
 

                                               (นางจุฬาภรณ์  วุฒยิา) 
      นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

    รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ   
-  เพ่ือโปรดพิจารณา     

............................................................................................................. .......................................... 

................................................................................................................................. .......................................... 
 
 

   (นางเรืองรอง   อรุณวรรณธนะ) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 

 
 
 
 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 
 



   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 
 

                      .............................................................................................................. ...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

(นายนาครินทร์  สาทิพจันทร์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        
 

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 
ที่            / 2548 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

********************************** 
 
  อาศัยตามความ ในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 และมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ  จึงมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ดังนี้ 
 
 1. นายสิทธิศักดิ ์  มาลีหวล  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 
      เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษี 
 
 2.  นายกัณฑ์    บุญศิริ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
      เป็นเจ้าหน้าที่รับแบบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 
 



 
  ทั้งนี้   ตั้งแต ่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2548   เปน็ต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่   30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2548 
 
 

(นายสัญชัย   มีโชค) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 

 
 
แผนปฏิบติังานการจดัเกบ็ภาษีป้าย ประจ าปี ๒๕๕๘ 
เทศบาลต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรงั 

แยกปฏิบติัตามขัน้ตอนของกิจกรรม 
ก. ขัน้เตรียมการ 
๑. ตรวจสอบและคดัลอกรายชื่อผูอ้ยู่ในเกณฑ ์กนัยายน 
เสยีภาษใีนปีงบประมาณ (บญัชลีูกหนี้ตามเกณฑค์า้งรบั) 
๒. ส ารวจและจดัเตรยีมแบบพมิพต์่างๆ ตุลาคม 
๓. ประชาสมัพนัธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี พฤศจกิายน - กุมภาพนัธ ์
๔. จดัท าหนังสอืแจง้ใหผู้ม้หีน้าทีเ่สยีภาษทีราบ ธนัวาคม 
เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีาย (ภ.ป.๑) 

ข. ขัน้ด าเนินการจดัเกบ็ 
๑. กรณีมป้ีายก่อนเดอืนมนีาคม 
- รบัแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกตอ้ง มกราคม-มนีาคม 
- ประเมนิค่าภาษแีละมหีนังสอืแจง้ผลการประเมนิ (ภ.ป.๓) มกราคม-เมษายน 
๒. กรณีป้ายหลงัเดอืนมนีาคม 
- รบัแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกตอ้ง เมษายน-ธนัวาคม 
- ประเมนิค่าภาษแีละมหีนังสอืแจง้ผลการประเมนิ (ภ.ป.๓) เมษายน-ธนัวาคม 
๓. การช าระค่าภาษ ี

กรณีปกติ 
- รบัช าระภาษ ี(ช าระในวนัยื่นแบบหรอืช าระภาษภีายในก าหนดเวลา) มกราคม-พฤษภาคม 

กรณีพิเศษ กุมภาพนัธ-์กนัยายน 
(๑) ช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกนิ ๑๕ วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ผลการประเมนิ) 
- รบัช าระภาษแีละเงนิเพิม่ 
(๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
๑. รบัค ารอ้งอุทธรณ์ขอใหป้ระเมนิภาษใีหม่ (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม 
๒. ออกหมายเรยีกใหม้าชีแ้จงหรอืออกตรวจสถานที ่กุมภาพนัธ-์์ มถิุนายน 
๓. ชีข้าดและแจง้ผลใหผู้ร้อ้งทราบ (แบบ ภ.ป.๕) มนีาคม-กรกฎาคม 
๔. รบัช าระภาษแีละเงนิเพิม่ มนีาคม-กนัยายน 



๕. ปฏบิตัติามค าสัง่ศาล (กรณีน าคดไีปสูศ่าล) 
หมายเหต ุกรณีมป้ีายหลงัเดอืนมนีาคม การยื่นแบบการประเมนิ การช าระค่าภาษแีละการอุทธรณ์ ใหป้ฏบิตัริะหว่าง 
เดอืนเมษายน – ธนัวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 
ที่            / 2548 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องท่ี       
 

********************************** 
 
  อาศัยตามความ ในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 และมาตรา 9   แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ  จึงมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่      ดังนี้ 
 
 
 1. นายสิทธิศักดิ ์  มาลีหวล  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 
      เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษี 
 
 2.  นายกัณฑ์    บุญศิริ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
      เป็นเจ้าหน้าที่รับแบบและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องท่ี 
 
  
  ทั้งนี้   ตั้งแต่  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2548  เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่   30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2548 
 
 

(นายสัญชัย   มีโชค) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 



 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 
ที่            / 2548 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีป้าย    
 

********************************** 
 
  อาศัยตามความ ในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 และมาตรา       แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ  จึงมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีป้าย   ดังนี้ 
 
 1. นายสิทธิศักดิ ์  มาลีหวล  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 
      เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษี 
 
 2.  นายกัณฑ์    บุญศิริ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
      เป็นเจ้าหน้าที่รับแบบและจัดเก็บภาษีป้าย 
 
  
  ทั้งนี้   ตั้งแต่  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2548  เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่   30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2548 
 
 

(นายสัญชัย   มีโชค) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 

 
 

 


