กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้างและพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
ด้วยพนัก งานสำรวจของเทศบาลตำบลโนนสูง จะเข้าทำการสำรวจทีด่ นิ และสิงปลูก สร้าง ในเขต
เทศบาลตำบลโนนสูง ทัง้ ๑๓ ขุมขน โดยสำรวจในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ ประเภท จำนวน ขนาดของทีด่ นิ และ
สิง่ ปลูกสร้าง การใช้ป ระโยชน์ในทีด่ นิ และรายละเอียดอืน่ ทีจ่ ำเป็น แก่การประเมิน ภาษีท ด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
รวมถึงบีายประขาสัมพันธ์ ตัง้ แต่วบั ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญ ญ้ตภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศ
ให้ประซาซนทราบโดยทัว่ กันและโปรดให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการให้ขอ้ มูลรายละเอียดทีด่ นิ และ
สิง่ ปลูกสร้างแก่เจ้าพนักงานสำรวจ หากมืขอ้ สงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลได้ท่ี กองคลัง งานแผนที่
ภาษีแ ละทะเบีย นทรัพ ย์ส นิ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีม า หมายเลขโทรศัพ ท์
๐-๔๔๓๗-๙๔๗๓ หรอ ๐๙๐-๒๔๓-๙๒๘๕

งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สบิ
กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง

ป ระ ก าศ เท ศ บ าล ต ำบ ล โน น ส ูง

เรือ่ ง การแต่งตัง้ พนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
และพืน้ ทีก่ ารสำรวจในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
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เพือ่ ให้การปฏิบตงานจัดเก็บภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ภาษีท ด่ี นิ และสิง่ ปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และตามคำสัง่ เทศบาลตำบลโนนสูงที่
9 / ๒๕๖๔ เรือ่ ง แต่งตัง้
พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี โดยมิพนักงานสำรวจดังนี้
นางอนงค์ลกั ษณ์หลวงกลาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นพนักงาบสำรวจ
๒ . นางสิริ สิงหศิริ
เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ เป็นพนักงานสำรวจ
นางสาวรสสุคนธ์ ประเสริฐ พนักงาบจ้างที'่ วไป
เป็นพนักงาบสำรวจ
๔. นางวีรยทธ ซีกลาง
พนักงานจ้างทัว่ ไป
เป็นพนักงานสำรวจ
๑

.

๓ .

พนัก งานสำรวจ จะเข้า ทำการสำรวจทีด่ นิ และสิง่ ปลูก สร้า ง ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทัง่ ๑๓ ชุมซบ โดยสำรวจในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับประเภท จำนวน ขนาดของทีด่ นิ
และสิง่ ปลูก สร้า ง และรายละเอีย ดอืน่ ทีจ่ ำเป็น แก่ก ารประเมิน ภาษีท ด่ี นิ และสิง่ ปลูก สร้า ง ตัง้ แต่ว นั ที่
๑๘ ตุลาคม ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๖๔
อาดัย อำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญ ญัต ภิ าษีท ด่ี นิ และสิง่ ปลูก สร้าง พ.ศ.๒๔๖๒
จีงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทัว่ กับและโปรดให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกใบการให้ขอ้ มูลรายละเอียด
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูก สร้างแก่เจ้าพนัก งาบสำรวจ หากมืข อ้ สงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อ มูล ได้ท ่ี กองคลัง
งาบแผนทีภ่ าษีและทะเปียนทรัพย์สนิ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอ'โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพทํ
0-๔๔๓๗-๙๔๗๓ หรือ ๐๙๐-๒๔๓-๙๒๘๔
ประกาศ ณ วับที่

^

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายอมืรเ&น ปานเจริญ ด้กติ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรือ่ ง แผนการจัด เก็บ ภาษีแ ละพัฒ นารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพือ่ ให้ก ารจัด เก็บ ภาษีอ ากรตามพระราชบัญ ญัต ภิ าษีท ด่ี นิ และสิงปลูก สร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญ ญ ตั ภิ าษีฟ า้ ย พ.ศ. ๒๕๑๐ และทีแ่ ก้ไ ขเพืม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
ซีง่ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล เปีนหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินทีม่ หี น้าทีด่ ำเนินการจัดเก็บภาษีอากร
และตามหนังสือ กรมส่งเสริม การปกครองห้อ งถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุล าคม ๒๕๕๒
เรือ่ ง แนวทางการพัฒ นาประสิท ธิภาพการจัดเก็บ รายได้ชององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ ดำเนิน การจัด เก็บ ภาษี
ดัง กล่า วเพือ่ เฟ้น การเพืม่ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ตั งิ าบด้า นการจัด เก็บ ภาษีแ ละเร่ง รัด การจัด เก็บ ภาษีข อง
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยถูก ต้อ งทัน ตามกำหนดระยะเวลาและเก็บ รายได้ใ ห้ม ี
ประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒ นารายได้ โดยกำหนดผูร้ บั ผิดชอบ ระยะเวลาการเสีย ภาษี
ชัน้ ตอนการดำเนินการ ช่วงเวลาดำเนิน การจัดเก็บ เทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและ
พัฒ นารายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศบี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ป ^ิ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

/ๆ *

(นายอมร&ณ ป่านเจริญ ดักค)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

แผนปฏิบ ตั กิ ารจัดเก็บ ภาษีท ด่ี นิ และสิงปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลโนนลูง อำเภอโนนลูง จังหวัดนครราชสีม า
ขัน้ ตอน
ระยะเวลา
ขัน้ ตอบของกิจกรรม
ขัน้ ตอนที่ ๑ การดำเนิน การ
๑.๑ แต่งตังเจ้าพนักงานสำรวจและประกาศกำหนด
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ระยะเวลาลงสำรวจทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑.๒ จัดทำรายการทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑.๓ ประกาศบัญ ชีรายการทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
(ภ.ด.ส.๓) และแจ้งเจ้าของหรือผูค้ รอบครองบัญ ชีรายการ
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง (รายบุลคล)
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔
๑.๔ ประซาซนตรวจสอบรายการทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างเพือ่
ซอแก้1ซ
๑.๕ กรมธนารักษ์จดั ส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท./ดาวน์ วับที่ ๑ วันวาตม (ะ)๕๖๓ (ตามหนังลิอสังกา';
ด่วนที่สุต ที่ มท.๐๘0๘.๓/๒๖๗๕ ลงวับที่
โหลดข้อมูลราคาประเมินรอบใหม่
๓ ก.ย. ๒๕๖๓)
ธันวาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๖๕๖๕
๑.๖ ประซาสัมพันธ์ขน้ั ตอนและวิธกี ารเสียภาษี
มกราคม 2564
๑.๗ จัดทำบัญ ชีราคาประเมินทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ก่อนวับที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑.๘ ประกาศบัญ ชีราคาประเมินทุนทรัพย์ทด่ี นิ และสิง่ ปลูก
สร้าง
๑.๙ แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผเู้ สีย ภายใบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ภาษี
ภาย,ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕
๑.๑๐ การข้าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน
ขัน้ ตอนที่ ๒ ตำเนิน การจัด เก็บ
มิบาคม - เมษายบ ๒๕๖๕
๑. รับ ข้าระภาษี
พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๕
๒. รับ ข้าระภาษี เบีย้ ปรับ และเงินเพิม่ เกินเวลาทีก่ ำหนด
กรณีปกติ
มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕
- รับ ข้าระภาษี (ข้าระภาษีใบทันที หรือข้าระภาษีภายใบ
กำหนดเวลา) (ภายในเดือนเมษายน)
กรณีพ เิ ศษ
(๑) ข้าร,ะภ.วษี.เฒิ,เวลาทีก่ ำหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่วบั ที่
ได้รบั แจ้งหนังสือเตือน)
- รับ ข า้ ระภ าษ ี เบ ย้ี ป รับ ร้อ ยละ ๔ 0 แล ะเงิน เพ ม่ิ พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๕
ร้อ ยละ ๑ ต่อ เดือ น ของจำนวนเงิน ภาษี เศษซองเดือ น
นับเป็น ๑ เดือน
(๒) ข้าระภาษีภายในเวลาทีก่ ำหนด (ไม่เกิน ๑๕ วับ
นับแต่วบั ทีไ่ ด้รบั แจ้งหนังสือเตือน)
- รับ ชำระภาษ ี เบีย้ ปรับ ร้อ ยละ ๒๐ และเงิน เพ ม่ิ พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๕
ร้อ ยละ ๑ ต่อ เตือ น ของจำนวนเงิน ภาษี เศษซองเตือ น
นับเป็น ๑ เดือน
(๓ )ข้าระภาษีกอ่ นได้รบั หนังสือแจ้งเตือน
- รับ ข้า ระภ าษ ี เบีย้ ปรับ ร้อ ยละ ๑๐ และเงิน เพ ม่ิ พฤษภาคม - กับยายน ๒๕๖๕
ร้อ ยละ ๑ ต่อ เดือ น ซองจำนวนเงิน ภาษี เศษซองเตือ น
นับเป็น ๑ เดือน

-๒ -

ขัน้ ตอน

ขัน้ ตอนที่ ๓

ขัน้ ตอนของกิจกรรม
(๔) ผูร้ บั ประเมินไฝพอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่
(ลงทะเบียนเลขทีร่ บั )
๒. ออกหมายเรียกให้มาซีแ้ จงหรือออกตรวจสถานที่
๓. ชีข้ าดและแจ้งผลให้ผรู้ อ้ งทราบ
๔. รับ ชำระภาษี เบีย้ ปรับ และเงินเพิม่
ประเมิน ผลและเร่งรัด การจัด เก็บ
๑. ไม่ชำระภาษีภายใบกำหนดเ32ว
- เมือ่ ใกล้จะสิน้ สุดเวลาทีป่ ระกาศกำหนดให้ชำระ
ภาษี ให้มหี นังสือแจ้งเตือนผูท้ ย่ี งั ไม,ชำระภาษี
- สำรวจบัญ ขีผคู้ า้ งชำระภาษีบจี จุบนั
- รับชำระภาษี กรณ์ผเู้ สียภาษีชำระเกิน กำหนดเวลา
(มีเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ )
- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณ์ผไู้ ม่มาชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลา
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้ า้ งชำระภาษี
- มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึด อายัดและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ (นิตกิ ร) ตาม ม.๖๒ เมือ่ พ้นเก้า
สิบวันนับแต่วนั ทีใ่ ด้รบั หนังสือแจ้งเตือน
๒. รายงาบผูค้ า้ งชำระภาษี ให้สำนักงาบทีด่ นิ ทราบ
๓. รายงานคำนวณภาษีทด่ี นิ และสิงปลูกสร้าง ให้
คณะกรรมการภาษีๆ ประจำจังหวัดทราบ

ระยะเวลาทีป่ ฏิบ ตั ิ
กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๔๖๔
กุมภาพันธ์ - มิช'ุ นายน ๒๔๖๔
มีนาคม - กรกฎาคม ๒๔๖๔
มีนาคม - กันยายน ๒๔๖๔

พฤษภาคม ๒๔๖๔
พฤษภาคม - มิถนายน ๒๔๖๔

กันยายน ๒๔๖๔
มิถนุ ายน ๒๔๖๔
มกราคม ๒๔๖๔

แผนปฏิบ ตั งิ านการจัด เก็บ ฟ้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
แยกปฏิบ ตั ติ ามชัน้ ดอนชองกิจกรรม
ชัน้ ตอนของกิจกรรม
ชัน้ ตอน
ชัน้ ตอนที่ ๑ การเตรีย มการ
๑.๑ ตรวจสอบและคัดเลือกรายซือ่ ผูอ้ ผูใ่ นเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณ (บัญชีลกหนีต้ ามเกณฑ์คา้ งรับ)
๑.๒ สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ตา่ งๆ
๑.๓ ประซาสัมพันธ์ชน้ั ตอนและวิธกี ารเสียภาษี
๑.๔ จัดทำหนังสือแจ้งให้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีทราบเพือ่ ยืน่ แบบแสดง
รายการทรัพย์สนิ (ภ.ป.๑) และควรออกหนังลือเวียนแจ้งให้ผเู้ สียภาษี
ทราบล่วงหน้าภาษีฟา้ ย
ชัน้ ตอนที่ ๒ ตำเนิน การจัด เก็บ
๒.๑ กรณีมฟี า้ ยก่อนเดือนมีนาคม
- รับแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ป.๑) และตรวจสอบความ
ถูกต้อง
- ประเมีน ค่าภาษีและกำหนดค่าภาษี/มีห นังสือแจ้งผลการ
ประเมิน ภาษี (ภ.ป.๓)
๒.๒ กรณีมฟี า้ ยหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓)
๒.๓ การชำระค่าภาษี
กรณีปกติ
- รับ ชำระภาษี (ชำระในวับยืน่ แบบหรือชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลา)
กรณีพ เิ ศษ
(๑) ชำระภาษีเกิน เวลาทีก่ ำหนด (เกิน ๑๕ วัน)นับแต่วนั ทีใ่ ต้รบั
แจ้งผลการประเมิน
- รับชำระภาษีและเงินเพืม่
(๒) ผูป้ ระเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔)
๒. ออกหมายเรียกให้มาขีแ้ จงหรือออกตรวจสถานที่
๓. ขีซ้ าดและแจ้งผลให้ผรู้ อ้ งทราบ (แบบ ภ.ป.๕)

ระยะเวลาทีป่ ฏิบ ตั ิ
ตุลาคม ๒๕๖๔
ตุลาคม ๒๕๖๔
ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔

มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔
มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน - ธันวาคม ๒๕๖๕
เมษายน - ธันวาคม ๒๕๖๕
มีนาคม - กับ ยายบ ๒๕๖๕
มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๕

เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๕
กุมภาพ้นธ์ - มิอบุ ายน ๒๕๖๕
มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕

- ๒ -

ขัน้ ตอน

ขัน้ ตอนของกิจกรรม
ระยะเวลาทีป่ ฏิบ ตั ิ
มีนาคม - กันยายน ๒๔๖๔
๔. รับชำระภาษีและเงินเพิม่
๔. ปฏิบตตามคำสัง่ ศาล (กรณีนำคดีไปสูศ่ าล)
หมายเหตุ กรณีปา้ ยหลังเดือนมีนาคม การยืน่ แบบการประเมีน การชำระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏินตั ระหว่าง
เดือนเมษายน-ธันวาคม ๒๔๖๔
ขัน้ ตอนที่ ๓ ประเมิน ผลและเร่งรัด การจัด เกิบ
๓.๑ ไม,ยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ป.๑) ภายในกำหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเดือนผูท้ ย่ี งั ไม,ยืน่ แบบ (เพือ่ ใกล้จะสิน้ สุดเวลาที่
มีนาคม ๒๔๖๔
ประกาศกำหนดให้ยน่ื แบบ)
- มีห น^อแจ้งเตือนผูท้ ไ่ี ม,ยืน่ แบบภายในกำหนดเวลา หรือผูท้ ย่ี งั
ไม่ชำระภาษี
- ครัง้ ที่ ๑
พฤษภาคม ๒๔๖๔
- ครัง้ ที่ ๒
มิถนุ ายน ๒๔๖๔
- ครัง้ ที่ ๓
กรกฎาคม ๒๔๖๔
เมษายน - กันยายน ๒๔๖๔
- รับ ชำระภาษี และเงิน เพิม่ ตามมาตรา ๒๔
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ) ส่งเรึอ๋ ง กันยายน ๒๔๖๔
ให้นดิ กร เพือ่ ดำเนินคดีแก่ฝไ่ ม่ยน่ื แบบ ภ.ป.1 ภายในกำหนด
๓.๒ ยืน่ แบบ ภ.ป.® แล้วแตไม่ยอมชำระภาษีภายใบกำหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเดือนผ้ทย่ี งั ไม่ชำระภาษี
- ครัง้ ที่ ๑
พฤษภาคม ๒๔๖๔
- ครัง้ ที่ ๒
มิถนุ ายน ๒๔๖๔
- ครัง้ ที่ ๓
กรกฎาคม ๒๔๖๔
- รับชำระภาษีและเงิน เพิม่
พฤษภาคม - กันยายน
- ดำเนิน การบังคับ จัดเกิบ ภาษี (ยด อายัด และขายทอดตลาด
ตุลาคมเป็นด้นไป
ทรัพย์สนิ ) กรณีหลีกเลีย่ งไม่ยอมชำระภาษี

