ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2565
------------------------------------------------------ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีห นังสื อสั่ งการ ที่ มท 0808.3/ว3431 ลงวันที่ 19 ตุล าคม
2552 และหนั งสือที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2565 มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และเพื่อให้การ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภ าพการจัดเก็บ
รายได้ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว เช่น การดาเนินการจัดทาหรือปรับแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ประจาปี โดยการกาหนดมาตรการหรือ
แนวทางปฏิบั ติที่เป็ น รู ป ธรรม เช่น การจั ดทาฐานข้อมู ล รายการทรัพย์สิ น และเจ้าของทรัพย์ สิ นให้ ถูกต้อง ให้
ดาเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้
เสียภาษีทราบล่วงหน้า แจ้งเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีดาเนินการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อ
เสียภาษีตามที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562, พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พร้อมทั้งนาไปสู่การปฏิบัติงาน อย่างมีระบบเป็นขั้นตอน และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อราชการต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายเสรี เรืองกาญจน์)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ขั้นตอนของกิจกรรม
ระยะเวลา
การดาเนินการ
๑.1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสารวจและประกาศกาหนดระยะเวลา ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
ลงสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑.๒ จัดทารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ภายในเดือน พฤศจิกายน
และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก 2564
สร้าง (รายบุคคล)
1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
แก้ไข
1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท./ดาวโหลด วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (ตามหนังสือสัง่
การ ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลง
ข้อมูลราคาประเมินรอบใหม่
วันที่ 3 ก.ย. 2563)
ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์
๑.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2565

ขั้นตอนที่ ๒

1.7 จัดทาบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง
1.9 แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสีย
ภาษี
1.10 การชาระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน
ดาเนินการจัดเก็บ
1. รับชาระภาษี
2. รับชาระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กาหนด
กรณีปกติ
- รับชาระภาษี (ชาระภาษีในทันที หรือชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน)
กรณีพิเศษ
(๑) ชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งหนังสือเตือน)
- รับชาระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ
1 ต่อเดือน ของจานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน
(2) ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด (ไม่เกิน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน)
- รับชาระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่ม ร้อยละ
1 ต่อเดือน ของจานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน
(3) ชาระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน
- รับชาระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่ม ร้อยละ
1 ต่อเดือน ของจานวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

มกราคม 2565
ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ภายในเดือนเมษายน 2565
มีนาคม – เมษายน 2565
พฤษภาคม – กันยายน 2565
มีนาคม – เมษายน 2565

พฤษภาคม – กันยายน 2565

พฤษภาคม – กันยายน 2565
พฤษภาคม – กันยายน 2565

-2ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนของกิจกรรม
(4) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคาร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่
(ลงทะเบียนเลขที่รับ)
๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
๔. รับชาระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
๑. ไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา
- เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกาหนดให้ชาระ
ภาษี ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชาระภาษี
- สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปัจจุบัน
- รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา
(มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)
- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชาระภาษี
- มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดาเนินการยึด อายัดและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.62 เมื่อพ้นเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
2. รายงานผู้ค้างชาระภาษี ให้สานักงานที่ดินทราบ
3. รายงานคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้
คณะกรรมการภาษีฯ ประจาจังหวัดทราบ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2565
มีนาคม – กรกฎาคม 2565
มีนาคม – กันยายน 2545
พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

กันยายน 2565
มิถุนายน 2565
มกราคม 2566

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้ายประจาปี พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ขั้นตอน
ขั้นตอนของกิจกรรม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ
๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน กันยายน 2564
ปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
๑.๒ สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
ตุลาคม 2564
ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
๑.๔ จัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ ธันวาคม 2564
แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และควรออกหนังสือเวียน
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าภาษีป้าย
ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการจัดเก็บ
๒.๑ กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม
- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) และตรวจสอบ มกราคม – มีนาคม 2565
ความถูกต้อง
- ประเมินค่าภาษีและกาหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการ มกราคม – เมษายน 2565
ประเมินภาษี (ภ.ป.๓)
๒.๒ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง
เมษายน – ธันวาคม 2565
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน
เมษายน – ธันวาคม 2545
(ภ.ป.๓)
๒.๓ การชาระค่าภาษี
มีนาคม – กันยายน 2565
กรณีปกติ
- รับชาระภาษี (ชาระในวันยื่นแบบหรือชาระภาษีภายใน มกราคม – พฤษภาคม 2565
กาหนดเวลา)
กรณีพิเศษ
(๑) ชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการประเมิน
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
เมษายน – กันยายน 2565
(๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคาร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565
๒. (แบบ ภ.ป.๔)
๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2565
๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕)
มีนาคม – กรกฎาคม 2565

-2ขั้นตอน

ขั้นตอนของกิจกรรม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ
๔. รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
มีนาคม – กันยายน 2565
๕. ปฏิบัติตามคาสั่งศาล (กรณีนาคดีไปสู่ศาล)
หมายเหตุ กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชาระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่าง
เดือนเมษายน-ธันวาคม
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
๓.๑ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายใน
กาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เพื่อใกล้จะสิ้นสุด มีนาคม 2565
เวลาที่ประกาศกาหนดให้ยื่นแบบ)
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกาหนดเวลา
หรือผู้ที่ยังไม่ชาระภาษี
- ครั้งที่ ๑
พฤษภาคม 2565
- ครั้งที่ ๒
มิถุนายน 2565
- ครั้งที่ 3
กรกฎาคม 2565
- รับชาระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕
เมษายน – กันยายน 2565
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาเภอ)
กันยายน 2565
ส่งเรื่องให้นิติกร เพื่อดาเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน
กาหนด
๓.๒ ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชาระภาษี
- ครั้งที่ ๑
พฤษภาคม 2545
- ครั้งที่ ๒
มิถุนายน 2565
- ครั้งที่ ๓
กรกฎาคม 2565
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
พฤษภาคม – กันยายน 2565
- ดาเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขาย
ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
ทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชาระภาษี

