
       แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดนิ  ประจ าปี 2561 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 

แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา 
กันยายน             -  คัดลอกบัญชีผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ                      
                                         จัดเก็บจาก ผ.ท. 5 

     - ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษ ี   
ตุลาคม       -  ส ารวจ . เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ                  
ธันวาคม       -  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบลา่งหน้า   
 มกราคม– กุมภาพันธ์ -  รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) , ตรวจสอบ  
                                        ความถูกต้อง 

    -  ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน / รับช าระภาษี 
มีนาคม – พฤษภาคม  -  ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ      
                                       ภงร.ด.8 (ลงทะเบียน) 
                          -  รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขที่                
                              รับ) / พิจารณาค าร้อง / แจ้งผลการช้ีขาด 

    -  รับช าระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการ  
        ประเมิน) 
    -  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายใน      
        ก าหนด (2 ครั้ง) 

-  แจ้งความด าเนินคดแีก่ผู้ไม่มาย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายใน                   
    ก าหนด  (ส่งให้นิติกร) ตาม ม. 46 หรือ            

      -  ม. 48 (ข) 
มิถุนายน – สิงหาคม   -  ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีปีปัจจุบัน 
      -  รับช าระภาษ ีกรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา (มีเงิน           
                                       เพิ่ม)   
      -  มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด (3  
         ครั้ง) 
      -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
กันยายน     -  มีหนังสือแจ้งเตือนวา่จะด าเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน (นติิกร)    

                                      ตาม ม. 44 
                               -  รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
ตุลาคม  -  มีค าสั่งยึด อายัด เพือ่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 
1.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี           กันยายน 
     ในปีงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
2. ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ                                 ตุลาคม 
3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี             พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
4.จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบเพื่อย่ืนแบบ แสดงรายการทรัพย์สิน 
 และควรออกหนังสือเวียน  แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า ก่อนธันวาคม 
ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
1. รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง                  
มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2.ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษี / มีหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
         มกราคม  -  เมษายน 

กรณีปกติ 
         -  รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที  หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)    
มกราคม – พฤษภาคม 
         

กรณีพิเศษ 
1.ช าระภาษีเกินเวลาก าหนด(เกิน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน 
        - รับช าระภาษแีละเงินเพิ่ม                  กุมภาพันธ์ – กันยายน 
(2)   ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
       1.  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่   มกราคม – พฤษภาคม 
       2.  ออกหมายเรียกให้มาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานที่       กุมภาพันธ์–มิถุนายน 
       3.  ช้ีขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ                    มีนาคม - กรกฎาคม 

       4. รับช าระภาษแีละเงินเพิ่ม          มีนาคม – กันยายน 
       5. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 
ค.  ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
       1.  ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในก าหนดเวลา 
         -  เม่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาท่ีประกาศก าหนดให้ย่ืนแบบ       กุมภาพันธ ์
             (ภ.ร.ด.2) ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ย่ืนแบบ 
         -  แจ้งความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)    มีนาคม –  พฤษภาคม 
             เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ย่ืนแบบ 
          -  รับช าระภาษ ี                       เมษายน – กนัยายน 
           -  ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ      มีนาคม – กันยายน 
หมายเหตุ  ในปีต่อไปหากไม่ย่ืนแบบอีก ให้ด าเนินการตาม ม. 48 (ข) 
       2.  ย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษี 
        -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ท่ียังไม่ช าระภาษี 
            ครั้งที่  1                       พฤษภาคม 
            ครั้งที ่ 2                                                        มิถุนายน 

  (ด าเนินการให้สอดคล้องการ แจ้งผลการประเมินภาษี) 
            ครั้งที่  3                                        กรกฎาคม 
        -  รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม        พฤษภาคม – กันยายน 
        -  ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และ ขาย           ตุลาคม เป็นต้นไป      
            ทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 
                                 --------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี  2561 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 

 

แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 

1. ส ารวจ  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3. รับแบบ ภ.ร.ด. 2  (ลงทะเบียน) 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารช้ันต้น 
5. รับช าระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 

เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้   เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
    1.     ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.ร.ด.2 
3. รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ร.ด.9  (ลงทะเบียนรับ) 
4. ส ารวจผู้ไม่มาย่ืนแบบ  ภ.ร.ด.2  ภายในก าหนด 
5. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

ผู้อ านวยการกองคลัง  เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ  ภ.ร.ด.2  และเอกสาร

ประกอบ 
2. แจ้งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด.8  (ลงทะเบียน) 
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
4. แจ้งผลการช้ีขาดกรณีอุทธรณภ์าษ ี

 

ปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษ ี
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด.2 
3. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยพิจาณาจากข้อเท็จจริง

ประกอบ 

4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในก าหนด 
5. ออกหนังสือเตอืนผู้ท่ีไม่มาช าระภายในก าหนด 
6. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

1. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษ ี(พิจารณาการประเมินใหม่) 
2. ลงมติช้ีขาดตามค าร้อง และแจ้งผลการช้ีขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดแีก่ผู้ไม่มาย่ืนแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายใน

ก าหนด 
4. มีค าสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

นิติกร  เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
1. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่อด าเนินคดีต่อผู้

ไม่มาย่ืนแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในก าหนด 
2. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลดีเป็นระยะ ๆ 
 
 

---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 
ของ 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนคิมค าสร้อย   
จังหวัดมุกดาหาร 
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