
แผนปฏบิัติงานการจัดเกบ็ภาษบีํารุงท้องที�  ประจําปี  พ.ศ.  2555 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

 

ขั-นตอนการดําเนินการ การดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ หมายเหตุ 
 

1. ขั�นเตรียมการ 
 

 

1.   ตรวจสอบรายชื�อผูท้ี�อยูใ่นเกณฑต์อ้งเสียภาษี 
2.  สาํรวจจดัเตรียมแบบพิมพิ* ต่าง ๆ 
3.  ทาํหนงัสือแจง้ผูม้ีหนา้ที�ตอ้งชาํระภาษีบาํรุงทอ้งที� 
4.  ประชาสัมพนัธ์ขั�นตอนและวธิีการชาํระภาษี 
 

 

กนัยายน 54 
ตุลาคม 54 
ธนัวาคม 54 

พฤศจิกายน 54 – เมษายน 55 

 

 

2.  ขั�นดาํเนินการจดัเกบ็ 
 

1.   รับแบบ ( ภบท.5 ) และตรวจสอบความถูกตอ้ง 
2.   ประเมินคา่ภาษี  (ออกใบเสร็จ) 
 

 

มกราคม-เมษายน 55 
มกราคม-เมษายน 55 

 

 

3. ขั�นตอนการชาํระภาษี 
     3.1  กรณีปกติ 
     3.2  กรณีพิเศษ 

 

 
1.  ชาํระภายในกาํหนดเวลา 
2.  ชาํระภาษีเกินกาํหนด  รับชาํระเงินเพิ�ม 
 

 

 
มกราคม-เมษายน 55  

พฤษภาคม-ธนัวาคม 55 

 

 

 
 
 
 
 



ขั-นตอนการดําเนินการ การดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ หมายเหตุ 

4. ขั�นประเมินผล และเร่งรัดการ
จดัเกบ็ภาษี 
    4.1 ไมย่ื�นแบบ (ภบท.5)ภายใน
กาํหนดเวลา 
    4.2 ยื�นแบบ (ภบท.5) แลว้แต่
ไมย่อมชาํระภาษี 

 

 
 
1.มีหนงัสือแจง้เตือนเมื�อใกลจ้ะสิ�นสุดระยะเวลายื�นแบบ 
 
2. หนงัสือแจง้ เตือนผูท้ี�ยงัไม่ชาํระภาษี 
    -  ครั� งที�  1 
    -  ครั� งที�  2 
    -  ครั� งที�  3 
3. รับชาํระภาษีและเงินเพิ�ม 

 

 
 

กุมภาพนัธ์ 55 
 
 

พฤษภาคม 55 
มิถุนายน 55 
กรกฎาคม 55 

           พฤษภาคม - กนัยายน 55 

 

 

 
 
            ผอ่งพรรณ ช่วยเรือง    ผูเ้สนอ                      ผกากรอง  สาํลี       ผูต้รวจสอบ                              เนาวรัตน ์เพช็รรัตน ์   ผูต้รวจสอบ                               จาํลอง เมืองราช      ผูอ้นุมตัิ 
 

  ( นางสาวผอ่งพรรณ ช่วยเรือง )                                      ( นางผกากรอง สาํลี )            ( นางเนาวรัตน ์ เพช็รรัตน)์              ( นายจาํลอง  เมืองราช )                     

ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้                    ตาํแหน่ง  หวัหนา้ส่วนการคลงั                           ตาํแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล              ตาํแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางใบไม ้
 

 

 

 



แผนปฏบิัติงานการจดัเกบ็ภาษโีรงเรือนและที�ดิน  ประจําปี  พ.ศ.  2555 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

 

ขั-นตอนการดําเนินการ การดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ หมายเหตุ 
1. ขั�นเตรียมการ 
 

1.   ตรวจสอบรายชื�อผูท้ี�อยูใ่นเกณฑต์อ้งเสียภาษี 
2.  สาํรวจจดัเตรียมแบบพิมพิ* ต่าง ๆ 
     - ออกสาํรวจโรงเรือนในเขตพื�นที� ม. 1 
     - ออกสาํรวจโรงเรือนในเขตพื�นที� ม. 2 
     - ออกสาํรวจโรงเรือนในเขตพื�นที� ม. 3 
     - ออกสาํรวจโรงเรือนในเขตพื�นที� ม. 4 
     - ออกสาํรวจโรงเรือนในเขตพื�นที� ม. 5 
3.  ประชาสัมพนัธ์ขั�นตอนและวธิีการชาํระภาษี 
4.  จดัทาํหนงัสือแจง้ใหม้ายื�นแบบ 
 

กนัยายน 54 
ตุลาคม 54 
ตุลาคม 54 
ตุลาคม 54 
ตุลาคม 54 
ตุลาคม 54 
ตุลาคม 54 

พฤศจิกายน 54 - กุมภาพนัธ์ 55 
ธนัวาคม  54 

 

2.  ขั�นดาํเนินการจดัเกบ็ 1.   รับแบบ ( ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกตอ้ง 
2.   ประเมินคา่รายปี และกาํหนดคา่ภาษี / มีหนงัสือแจง้ผลการ
ประเมิน (ภ.ร.ด. 8) 
 

มกราคม - กุมภาพนัธ์ 55 
มกราคม - กุมภาพนัธ์ 55 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ขั-นตอนการดําเนินการ การดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ หมายเหตุ 
3. ขั�นตอนการชาํระภาษี 
     3.1  กรณีปกติ 
     3.2  กรณีพิเศษ 

 
1. ชาํระภาษีทนัที หรือชาํระภายในกาํหนดเวลา 
2. ชาํระภาษีเกิน  30  วนันบัแต่วนัที�ไดร้ับแจง้ผลประเมิน 
3.  รับชาํระภาษี และเงินเพิ�ม 
 

 
มกราคม - มีนาคม 55 

กุมภาพนัธ์ - กนัยายน 55 
กุมภาพนัธ์ - กนัยายน 55 

 

4. ขั�นประเมินผล และเร่งรัดการ
จดัเกบ็ภาษี 
    4.1 ไมย่ื�นแบบ (ภ.ร.ด.2)ภายใน
กาํหนดเวลา 
    4.2 ยื�นแบบ (ภ.ร.ด. 2) แลว้แต่
ไมย่อมชาํระภาษี 
 

 
 
1.มีหนงัสือแจง้เตือนเมื�อใกลจ้ะสิ�นสุดระยะเวลายื�นแบบ 
 
2. หนงัสือแจง้ เตือนผูท้ี�ยงัไม่ชาํระภาษี 
    -  ครั� งที�  1 
    -  ครั� งที�  2 
    -  ครั� งที�  3 
3. รับชาํระภาษีและเงินเพิ�ม 
 

 
 

กุมภาพนัธ์ 55 
 
 

พฤษภาคม 55 
มิถุนายน 55 
กรกฎาคม 55 

พฤษภาคม-กนัยายน 55 

 

 
 
 

            ผอ่งพรรณ ช่วยเรือง    ผูเ้สนอ                      ผกากรอง  สาํลี       ผูต้รวจสอบ                              เนาวรัตน ์เพช็รรัตน ์   ผูต้รวจสอบ                               จาํลอง เมืองราช      ผูอ้นุมตัิ 
 

  ( นางสาวผอ่งพรรณ ช่วยเรือง )                                      ( นางผกากรอง สาํลี )            ( นางเนาวรัตน ์ เพช็รรัตน)์              ( นายจาํลอง  เมืองราช )                                 

ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้                    ตาํแหน่ง  หวัหนา้ส่วนการคลงั                           ตาํแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล              ตาํแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางใบไม ้ 



แผนปฏบิัติงานการจัดเกบ็ภาษปี้าย  ประจาํปี  พ.ศ.  2555 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม้ 

ขั-นตอนการดําเนินการ การดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ หมายเหตุ 
1. ขั�นเตรียมการ 
 

1.   ตรวจสอบรายชื�อผูท้ี�อยูใ่นเกณฑต์อ้งเสียภาษี 
2.  สาํรวจจดัเตรียมแบบพิมพต์่าง ๆ 
      - ออกสาํรวจป้ายในเขตพื�นที� ม. 1 
     - ออกสาํรวจป้ายในเขตพื�นที� ม. 2 
     - ออกสาํรวจป้ายในเขตพื�นที� ม. 3 
     - ออกสาํรวจป้ายในเขตพื�นที� ม. 4 
     - ออกสาํรวจป้ายในเขตพื�นที� ม. 5 
     3.  ประชาสัมพนัธ์ขั�นตอนและวธิีการชาํระภาษี 
4. ทาํหนงัสือแจง้ผูม้ีหนา้ที�ตอ้งเสียภาษีเพื�อยื�นแบภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) 
 
 

กนัยายน 54 
ตุลาคม 54 
ตุลาคม 54 
ตุลาคม 54 
ตุลาคม 54 
ตุลาคม 54 
ตุลาคม 54 

พฤศจิกายน 54 – กุมภาพนัธ์ 55 
ธนัวาคม 54 

 

2.  ขั�นดาํเนินการจดัเกบ็ 
   2.1 กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 
 
 

2.2 กรณีมีป้ายหลงัเดือนธนัวาคม 

 

1. รับแบบ (ภ.ป.1) และตรวจสอบความถูกตอ้ง 
2.ประเมินคา่ภาษีและมีหนงัสือแจง้ผลการประเมิน 
( ภ.ป.3) 
1. รับแบบ(ภ.ป.1)และตรวจสอบความถูกตอ้ง 
2. ประเมินคา่ภาษีและมีหนงัสือแจง้ผลการประเมิน(ภ.ป. 3) 

 

มกราคม-มีนาคม 55 
มกราคม-เมษายน 55 

 
เมษายน-ธนัวาคม 55 

         เมษายน-ธนัวาคม 55 

 

 

 



ขั-นตอนการดําเนินการ การดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ หมายเหตุ 
3 การชาํระคา่ภาษี 
     3.1 กรณีปกติ 
     3.2 กรณีพิเศษ 
 
 

4. ขั�นประเมินผล และเร่งรัดการ
จดัเกบ็ภาษี 
    4.1 ไมย่ื�นแบบ (ภ.ป.1)ภายใน
กาํหนดเวลา 
    
 
 4.2 ยื�นแบบ (ภ.ป.1) แลว้แต่ไม่
ยอมชาํระภาษี 
 

 
1. ชาํระในวนัยื�นแบบหรือชาํระภาษีในกาํหนดเวลา 
2.ชาํระภาษีเกิน15วนันบัแต่วนัที�ไดร้ับแจง้ประเมิน 
3. รับชาํระภาษีและเงินเพิ�ม 
 

 
 

1. มีหนงัสือแจง้เตือนเมื�อใกลจ้ะสิ�นสุดระยะเวลายื�นแบบ 
2. มีหนงัสือแจง้เตือน (ครั� งที� 1) 
3. มีหนงัสือแจง้เตือน (ครั� งที� 2) 
 
1. มีหนงัสือแจง้เตือนผูท้ี�ยงัไมช่าํระภาษี 
    - ครั� งที� 1 
    - ครั� งที� 2 
    - ครั� งที� 3 
2. รับชาํระภาษี และเงินเพิ�ม 

 
มกราคม-พฤษภาคม 55 
กุมภาพนัธ์-กนัยายน 55  
กุมภาพนัธ์-กนัยายน 55 

 
 
 
 

มีนาคม 55 
เมษายน 55 
พฤษภาคม 55 

 
 
 

พฤษภาคม 55 
มิถุนายน 55 
กรกฎาคม 55  

พฤษภาคม-กนัยายน 55 
 

 

 

 
 

            ผอ่งพรรณ ช่วยเรือง    ผูเ้สนอ                      ผกากรอง  สาํลี       ผูต้รวจสอบ                              เนาวรัตน ์เพช็รรัตน ์   ผูต้รวจสอบ                               จาํลอง เมืองราช      ผูอ้นุมตัิ 
 

  ( นางสาวผอ่งพรรณ ช่วยเรือง )                                      ( นางผกากรอง สาํลี )            ( นางเนาวรัตน ์ เพช็รรัตน)์              ( นายจาํลอง  เมืองราช )                                 

ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้                    ตาํแหน่ง  หวัหนา้ส่วนการคลงั                           ตาํแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล              ตาํแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางใบไม ้


