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คํานํา 
 

 ดวย องคการบริหารสวนตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ ในการดําเนินการจัดเก็บรายไดที่ตองจัดเก็บเอง 
ซ่ึงประกอบดวย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ ทั้งน้ีเพื่อการ
จัดเก็บรายไดทุกประเภท มีประสิทธิภาพไดจะตองครอบคลุมถึงข้ันตอน กิจกรรมที่จะดําเนินการในการ
จัดเก็บรายไดดังกลาวฯ ตอไป 

 ดังน้ัน เพื่อใหการจัดเก็บภาษีทุกประเภทดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันตาม
กําหนด ระยะเวลา และเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลหินตก จึงไดกําหนด 
แนวทางการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ประจําปภาษี พ.ศ. 2565 ข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายสูงสุด 
 
 
 
                                                                                                   จัดทาํแผนโดย 

 
 
                                                                                      (นางสาวมณฑาพร  เหมทานนท) 

เจาพนักงานจดัเก็บรายไดปฏิบัติงาน 
 

งานพัฒนารายได กองคลัง 
องคการบริหารสวนตําบลหินตก  

อําเภอรอนพิบูลย จังหวดันครศรธีรรมราช 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

แผนการจัดเก็บภาษแีละพัฒนารายได ประจําป พ.ศ. 2565 
งานพัฒนารายได กองคลัง 

องคการบริหารสวนตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
************************************* 

1. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดเก็บรายได ขององคการบริหารสวนตําบลหินตก  
เปนไปอยางเหมาะสม ถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดสูงสุด โดยสอดคลองกับนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการ และการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการที่ดีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอาํนาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชน รวมถึงการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารจัดการที่ด ี
เพื่อสามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนใหประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
ในการรับบริการ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้ึนเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของพนักงานและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพื่อใหการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลหินตก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล และเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 
  การจัดทําแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายไดประจําปงบประมาณพ.ศ.2565  
ประกอบดวย แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย 
ตลอดจนโครงการในดานการจัดเก็บภาษีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อใหทราบงานโครงการ/
กิจการที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหินตก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี/โครงการดานภาษี/กิจกรรมทั้งหมด               
ที่จะดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหินตก 
 2.  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี  องคการบริหารสวนตําบลหินตก 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหมีความถูกตอง ครบถวน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บใหมาก
ยิ่งข้ึน 
 3.  เพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนไปตามเปาหมายและสามารถเพิ่มรายไดจากการจัดเก็บภาษี  
โดยกําหนดเปาหมายในการจัดเก็บเพิ่มข้ึนรอยละ 1 ของรายไดในปงบประมาณ พ.ศ.2564  
 4.  เพื่อเปนการปรับลดข้ันตอนระยะเวลาการดําเนินงานใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 5.  เพื่อประชาชนผูเสียภาษีไดรับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชําระภาษี 
 6.  เพื่อสรางมาตรการแรงจูงใจในการเสียภาษีของประชาชน ตลอดจนผูเสียภาษีไดรับความ            
พึงพอใจสูงสุดในการเสียภาษี 
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3. วิธีการดําเนินงาน 
 1.  จัดประชุมพนักงาน ขาราชการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.  จัดทําแผนการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี ซ่ึงประกอบดวย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
และภาษีปาย และคาธรรมเนียมใบอนุญาตการตาง ๆ 
 3.  จัดทําโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ที่จะจัดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4.  ดําเนินการตามแผนการปฏบัิติงาน และโครงการ 
 5.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามโครงการ 
 6. รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 
 
4. ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดน้ีตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายนของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
5. รายละเอียดข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ฝายจัดเก็บรายไดเก็บรวบรวมขอมูลแผนการปฏิบัติงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะมี
การดําเนินการจริงในพื้นทีอ่งคการบรหิารสวนตําบลหินตก 
 ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทําแผนการดาํเนินงาน 
  ฝายจัดเก็บรายไดจัดทําแผนการดําเนินงานการจัดเก็บภาษี ประกอบดวยแผนปฏิบัติการ
จัดเก็บภาษี โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
6. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 1.  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหินตก มีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจน โดยใชแผนการ
ดําเนินงานน้ีเปนเครื่องมือในการพัฒนาการจัดเก็บรายได 
 2.  องคการบริหารสวนตําบลหินตกมีแผนงานโครงการตรงตามความตองการและสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานได 
 3.  ทําใหการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลหินตกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
7. ผูรับผิดชอบแผน 

งานพัฒนารายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหินตก อําเภอรอนพิ บูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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8. งบประมาณ 
 จายจากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565  
  งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาบริการ 
คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธภาษี ประจําป พ.ศ.2565 ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร จํานวน 3 ปาย  
และ ขนาด 2.4 x 3.6 เมตร จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 จํานวนเงินของภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ จากการจัดเก็บไดเอง ขององคการ
บริหารสวนตําบลหินตกเพิ่มข้ึน ในรอยละ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 9.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เขาใจ เต็มใจ และใหความรวมมือในการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ ใหแกทองถ่ิน 
 9.3 แผนการปฏิบัติงานสอดคลองกับหลักเกณฑในการบริหารบานเมืองที่ดี 



 6 

                      แผนปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งานพัฒนารายได กองคลัง 

องคการบริหารสวนตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
************************************* 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได/ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได ท่ีไดรับมอบหมายดานการจัดเก็บรายได 
1. สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทาํบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณตอไป 
3. ออกหนังสือแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 
4. ประชาสัมพันธเรื่องการชาํระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
5. รับยื่นแบบภาษีตาง ๆ 
6. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารขางตน 
7. รับชําระภาษี/สงเงินรายไดประจําวัน 
8. ออกหนังสือเตือนผูไมมาชําระตามกําหนด 
นักวิชาการจัดเก็บรายได 
1. ประชาสัมพันธเรื่องการจดัเก็บภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการยื่นแบบฯ 
3. แจงผลการประเมิน 
4. ออกตรวจสอบและติดตามผูคางชาํระภาษี 
5. แจงผลการชี้ขาดกรณอีุทธรณภาษี 
6. แจงประเมินภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
7. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภายในกําหนด 
ผูอํานวยการกองคลัง 
1. ตรวจสอบความถูกตองของคาภาษี 
2. ประเมินภาษีตามหลกัเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 
3. ตรวจสอบตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานของการจัดเก็บรายได 
4. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินตอผูไมมายื่นแบบภายในกําหนด 
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 
 
คณะผูบริหาร 
1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม) 
2. ลงมติชี้ขาดตามคํารอง และแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ 
3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบภายในกําหนด 
4. มีคําสั่งยดึ อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําป พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 
ข้ันตอนท่ี ๑ การดําเนินการ  

 ๑.1 แตงตั้งเจาพนักงานสํารวจและประกาศกาํหนด
ระยะเวลาลงสํารวจทีด่นิและสิ่งปลูกสราง  

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 
 

 ๑.๒ จดัทํารายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 
 1.3 ประกาศบัญชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสราง        

(ภ.ด.ส. 3) และแจงเจาของหรือผูครอบครองบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง (รายบุคคล) 

ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 

 1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อ
ขอแกไข 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

 1.5 กรมธนารักษจดัสงขอมูลราคาประเมินให อปท./ดาว
โหลดขอมูลราคาประเมนิรอบใหม 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (ตามหนังสือสั่งการ ดวน
ที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลงวันที่ 3 ก.ย. 
2563) 

 ๑.6 ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี        ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 

 1.7 จดัทําบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสราง มกราคม 2565 
 1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินและสิ่งปลูก

สราง   
กอนวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 

 1.9 แจงผลการประเมินภาษีโดยสงแบบประเมินใหแกผูเสีย
ภาษี 

ภายในเดือนกุมภาพันธ 2565 

 1.10 การชาํระภาษีตามแบบการแจงประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2565 
ข้ันตอนท่ี ๒   ดําเนินการจัดเก็บ  

 1.  รับชําระภาษี มีนาคม – เมษายน 
 2. รับชําระภาษี เบ้ียปรบั และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กําหนด พฤษภาคม - กันยายน 
 กรณีปกติ  
 - รับชาํระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชาํระภาษีภายใน

กําหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน) 
มีนาคม - เมษายน 

 กรณีพิเศษ  
 (๑) ชําระภาษีเกินเวลาทีก่ําหนด (เกิน 15 วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงหนังสือเตือน) 
 

      - รับชําระภาษี เบ้ียปรับ รอยละ 40 และเงินเพิ่ม รอย
ละ 1 ตอเดอืน ของจํานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเปน 
1 เดือน    

พฤษภาคม - กันยายน 

 (2) ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด (ไมเกิน 15 วัน           
นับแตวันที่ไดรับแจงหนังสือเตือน) 

 

      - รับชําระภาษี เบ้ียปรับ รอยละ 20 และเงินเพิ่ม รอย
ละ 1 ตอเดอืน ของจํานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเปน 
1 เดือน    

พฤษภาคม - กันยายน 

 (3) ชําระภาษีกอนไดรับหนังสือแจงเตือน   
      - รับชําระภาษี เบ้ียปรับ รอยละ 10 และเงินเพิ่ม  

รอยละ 1 ตอเดือน ของจํานวนเงินภาษี เศษของเดือน
นับเปน 1 เดือน    

พฤษภาคม - กันยายน 



 
 
 
ข้ันตอนท่ี ๒   ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ 

 (4) ผูรับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี  
      ๑. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม     

(ลงทะเบียนเลขที่รับ) 
กุมภาพันธ  - เมษายน 

      ๒. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ - มิถุนายน 
      ๓. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ มีนาคม - กรกฎาคม 
      ๔. รับชาํระภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพิ่ม   มีนาคม – กันยายน 

ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ  
 ๑. ไมชําระภาษีภายในกาํหนดเวลา  
      - เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดใหชาํระ

ภาษี ใหมีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมชําระภาษี 
พฤษภาคม 

      - สํารวจบัญชีผูคางชาํระภาษีปจจุบัน พฤษภาคม - มิถุนายน 
      - รับชําระภาษี กรณผีูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา 

(มีเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม) 
 

      - มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชาํระภาษีภายใน
กําหนดเวลา   

 

      - ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี  
      - มีหนังสือแจงเตือนวาจะดาํเนินการยดึ อายดัและ

ขายทอดตลาดทรัพยสนิ (นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพนเกา
สิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงเตือน 

กันยายน 

 2. รายงานผูคางชําระภาษี ใหสํานักงานทีด่ินทราบ  มิถุนายน 
 3. รายงานคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ให

คณะกรรมการภาษีฯ ประจําจังหวัดทราบ 
มกราคม 

 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บปาย  ประจําป พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
แยกปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 
 
ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ  
 ๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายชือ่ผูอยูในเกณฑเสียภาษีใน

ปงบประมาณ 
กันยายน 

 ๑.๒ สํารวจและจดัเตรียมแบบพิมพตางๆ  ตุลาคม 
 ๑.๓ ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี             ธันวาคม - กุมภาพันธ 
 ๑.๔ จดัทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดง

รายการทรัพยสิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษี
ทราบลวงหนาภาษีปาย  

ธันวาคม 

ข้ันตอนท่ี ๒ ดําเนินการจัดเก็บ  
 ๒.๑ กรณีมีปายกอนเดือนมีนาคม  
      - รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ

ถูกตอง        
มกราคม - มีนาคม 

      - ประเมินคาภาษีและกําหนดคาภาษี/มีหนังสอืแจงผลการ
ประเมินภาษี (ภ.ป.๓)        

มกราคม - เมษายน 

 ๒.๒ กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม  
      - รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกตอง        เมษายน - ธันวาคม 
      - ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.๓) เมษายน - ธันวาคม 
 ๒.๓ การชาํระคาภาษี มีนาคม – กันยายน 
 กรณีปกติ  
      - รับชําระภาษี (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายใน

กําหนดเวลา) 
มกราคม - พฤษภาคม 

 กรณีพิเศษ  
      (๑) ชาํระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน ๑๕ วนั)นับแตวันที่ไดรับ

แจงผลการประเมิน 
 

             - รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม          เมษายน - กันยายน 
      (๒) ผูประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี  
            ๑. รับคํารองอทุธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม (แบบ ภ.ป.๔) กุมภาพันธ - พฤษภาคม 
            ๒. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที ่                  กุมภาพันธ - มิถุนายน 
            ๓. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.๕) มีนาคม - กรกฎาคม 

 



- ๒ - 
 
ข้ันตอน ข้ันตอนของกิจกรรม ระยะเวลาท่ีปฏิบัติ 

            ๔. รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม มีนาคม - กันยายน 
            ๕. ปฏิบัติตามคาํสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)  
หมายเหต ุ กรณีปายหลงัเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชาํระคาภาษีและการอุทธรณใหปฏิบัติระหวาง
เดือนเมษายน-ธันวาคม 
ข้ันตอนท่ี ๓ ประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ  

 ๓.๑ ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ป.๑) ภายในกําหนดเวลา  
      - มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมยื่นแบบ (เพื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่

ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ) 
มีนาคม 

      - มีหนังสือแจงเตือนผูที่ไมยื่นแบบภายในกําหนดเวลา หรือผูที่ยัง
ไมชําระภาษี 

 

           - ครั้งที ่๑  พฤษภาคม 
           - ครั้งที ่๒           มิถุนายน 
           - ครั้งที ่3 กรกฎาคม 
      - รับชําระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕          เมษายน - กันยายน 
      - แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ)  สงเรื่อง

ใหนิติกร เพื่อดําเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในกําหนด 
กันยายน 

 ๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แลวแตไมยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา  
      - มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมชําระภาษี  
           - ครั้งที ่๑      พฤษภาคม 
           - ครั้งที ่๒      มิถุนายน 
           - ครั้งที ่๓       กรกฎาคม 
      - รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม    พฤษภาคม - กันยายน 
      - ดําเนินการบังคับจดัเก็บภาษี (ยดึ อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพยสิน) กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี 
ตุลาคมเปนตนไป 
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