แผนการจัดเก็บรายได้
ประจาปี ๒๕๖4

กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)

องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีประจาปีเพื่อ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกาหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 256๓ เป็นต้นไป นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบั ติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด องค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนหม่อน จึ งกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้ พ นักงานนาไปปฏิบัติควบคู่กับ
ระเบียบและหนังสือสั่งการได้ตลอดปีงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการควบคุม ภายในรวมถึงเป็นหลักเกณฑ์
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ได้อีกแนวทางหนึ่ง จึงได้จัดทาแผนการจัดเก็บรายได้ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖4 ขึ้นมา

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
2.2 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมแก่ประชาชน
๒.3 เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนางบประมาณมาพัฒนาตาบลได้มากขึ้น
๒.4 เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.5 เพื่อให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓. เป้าหมาย
๓.๑ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 ของปีงบประมาณ ๒๕62
๓.๒ ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๓ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
3.4 มีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและ
เป็นธรรมกับผู้มีหน้าที่ชาระภาษีต่อไป

๔. วิธีการดาเนินการ
๔.๑ ขั้นเตรียมการ
- สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดทาคาสั่ง จัดทาประกาศ และออกหนังสือแจ้ง
เวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามกฎระเบียบ โดยตรวจสอบและ
คัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ผ.ท.๕

-๒๔.๒ ขั้นดาเนินการ
- จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ
๔.๓ หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ

๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4

๖. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้
งานพั ฒ นาและจั ด เก็บ รายได้ กองคลั ง องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลสวนหม่อ น อาเภอมั ญ จาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ภาษีจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ของปีงบประมาณ
๒๕62
๘.๒ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
๘.๓ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
8.4 มีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและ
เป็นธรรมกับผู้มีหน้าที่ชาระภาษีต่อไป

-3แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ก. ขั้นเตรียมการ
๑. แต่งตั้งเจ้าพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
2. ประกาศกาหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสารวจ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
พนักงานสารวจ ที่จะเข้าไปทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โดยประกาศล่วงหน้า

กรกฎาคม
กรกฎาคม

ไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ ที่ทาการของ อปท. หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขต
อปท.นั้น หรืออาจประกาศผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ อปท.กาหนด เช่น เว็บไซต์
เป็นต้น)

3. พนักงานสารวจเข้าสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อปท.

สิงหาคม-พฤศจิกายน

(เจ้าพนักงานสารวจอาจให้เจ้าของทรัพย์สินนัน้ ลงลายมือชื่อรับทราบในแบบสารวจ
เพื่อรับรองความถูกต้องและลดข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้)

4. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
5. จัดทำบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง

สิงหาคม-มกราคม
พฤศจิกำยน

- ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างไว้ที่สานักงานหรือที่ทาการของ อปท.
หรือสถานที่อื่นตามทีเ่ ห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ในเขตชุมชน ฯลฯ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ
- ส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี
โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ หรือดาเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
เป็นไปตามที่ อปท.กาหนด

6. สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
7. กำรแก้ไขบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง

พฤศจิกายน
ธันวำคม-มกรำคม

- อปท.ตรวจสอบพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสัง่ แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างได้
- ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเองแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง
ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ยื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 60 วัน
- ให้ผู้บริหารท้องถิน่ ดาเนินการมีคาสั่งให้เจ้าพนักงานสารวจดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากพบว่าไม่ถูกต้องจริงให้เจ้าพนักงานสารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
- เจ้าพนักงานสารวจแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งผลการ
ดาเนินการให้ผู้เสียภาษีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องจากผู้เสียภาษี
8. กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (ปีแรก)
ธันวำคม-มกรำคม
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ข. ขั้นตอนการจัดเก็บ
1. นาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง บัญชีเทียบเคียง มกราคม
ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์หรือ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ มาปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ
มกราคม
และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้มีหน้าที่
เสียภาษีแต่ละรายไว้ ณ สานักงานหรือที่ทาการของ อปท. เพื่อให้ประชาชนทราบ
ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ อปท.
หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้บริหารเห็นสมควร
(ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ติดประกาศ ณ ที่ทาการ อปท. ห้ามมิให้แสดงรายชื่อ
ของผู้มีหน้าที่ชาระภาษี)
3. แจ้งการประเมิน โดยส่งแบบประเมินให้ผู้เสียภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

ตามแบบที่กาหนด พร้อมส่งรายละเอียดการคานวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย
(การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของบุคคลนั้น)

การอุทธรณ์การประเมินภาษี
-ผู้เสียภาษียื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี
กรณีปกติ
- รับชาระภาษี (ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)

กุมภาพันธ์-มีนาคม

กุมภาพันธ์-เมษายน

กรณีพิเศษ
๑. ชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด
-ชาระหลังวันที่ ๓๐ เม.ย.
พฤษภาคม-กันยายน
การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
1. การคิดเบี้ยปรับ
1.1 ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด แต่ต่อมาได้มาชาระภาษี
ก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจานวนภาษีค้างชาระ
1.2 ถ้าผู้เสียภาษีมาชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือแจ้งเตือน
ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจานวนภาษีค้างชาระ
1.3 ถ้าผู้เสียภาษีมาชาระภาษีภายหลังจากที่กาหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับ
ร้อยละ 40 ของจานวนภาษีค้างชาระ
2. การคิดเงินเพิ่ม
-ผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ
จานวนภาษีค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลา
ชาระภาษีจนถึงวันที่มีการชาระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระ
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ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
- ผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนพฤษภาคม
เพื่อให้ผู้ค้างชาระภาษีมาชาระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้ครบถ้วน โดยกาหนด
ระยะเวลาแจ้งเตือนให้มาชาระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว
-ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชาระภายในระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างชาระให้สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขา
ง. ขั้นการยึดอายัดทรัพย์สิน
-เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชาระ
ภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ต้องพ้นกาหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชาระภาษีได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน (การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน จึงออกคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้)

พฤษภาคม
พฤษภาคม

สิงหาคม-กันยายน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง

 ผู้เสียภาษีต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบแจ้งเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ เพื่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แก้ไขฐานข้อมูล

มกราคม-ธันวาคม

-6แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา
กรกฎาคม

-แต่งตั้งเจ้าพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
-ประกาศกาหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสารวจ

สิงหาคม -ตุลาคม

-ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
-พนักงานสารวจเข้าสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อปท.

พฤศจิกายน

-ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

ธันวาคม-มกราคม

-ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข
-การแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-ผู้บริหารเห็นไม่ถูกต้องแก้ไข และแจ้งผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน
-กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (ปีแรก)

มกราคม

-นาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง บัญชี
เทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับจาก
กรมธนารักษ์ มาปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
-ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กุมภาพันธ์

-แจ้งการประเมิน

กุมภาพันธ์-มีนาคม

-การอุทธรณ์การประเมินภาษี

กุมภาพันธ์-เมษายน

-รับชาระภาษีภายในกาหนดเวลา

พฤษภาคม

-มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ค้างชาระภาษีมาชาระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้ครบถ้วน
โดยกาหนดระยะเวลาแจ้งเตือนให้มาชาระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งเตือนดังกล่าว
-มีหนังสือแจ้งรายการภาษีค้างชาระให้สานักงานที่ดิน

สิงหาคม-กันยายน

-เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชาระ
ภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ต้องพ้นกาหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชาระภาษี ได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน (การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน จึงออกคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้)

มกราคม-ธันวาคม

-ผู้เสียภาษีต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
เพื่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แก้ไขฐานข้อมูล

-7แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจาปี 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจา คีรี จังหวัดขอนแก่น
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
๑. สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
๒. จัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.๑)

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ธันวาคม

ข. ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
๑. กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง
มกราคม-มีนาคม
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓)
มกราคม-เมษายน
๒. กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป.๑ และตรวจสอบความถูกต้อง
เมษายน-ธันวาคม
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.๓)
เมษายน-ธันวาคม
๓. การชาระค่าภาษี
กรณีปกติ
- รับชาระภาษี (ชาระในวันยื่นแบบหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
มกราคม-พฤษภาคม
กรณีพิเศษ
กุมภาพันธ์-กันยายน
(๑) ชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
(๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
๑. รับคาร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.๔)
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
กุมภาพันธ์-มิถุนายน
๓. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.๕)
มีนาคม-กรกฎาคม
๔. รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
มีนาคม-กันยายน
๕. ปฏิบัติตามคาสั่งศาล (กรณีนาคดีไปสู่ศาล)
หมายเหตุ กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชาระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้ปฏิบัติระหว่าง
เดือนเมษายน - ธันวาคม

-8ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ภายในกาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบ
(เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกาหนดให้ยื่นแบบ)
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกาหนดเวลา
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อาเภอ)
เพื่อดาเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ
-รับชาระภาษี และเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕
๒. ยื่นแบบ ภ.ป.๑ แล้วแต่ไม่ยอมชาระภาษีภายในกาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชาระภาษี
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
- รับชาระภาษีและเงินเพิ่ม
- ดาเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภำษี

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
เมษายน-กันยายน
เมษายน-กรกฎาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
พฤษภาคม-กันยายน
ตุลำคมเป็นต้นไป

-9แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
กันยายน
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
2. สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
ตุลาคม
3. ประกาศประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการยื่นคาขอรับบริการเก็บ และขนขยะมูลฝอย ตุลาคม
และชาระค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ข. ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
๑. กรณีผู้ขอรับบริการจัดเก็บ และขนขยะมูลฝอย (รายเดิม)
- ยื่นคำขอรับบริกำรจัดเก็บ และขนขยะมูลฝอย (รำยปี)
- เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร/ทะเบียนคุมผู้ชำระค่ำธรรมเนียมเก็บ และขนมูลฝอย
- รับชำระค่ำธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย (รำยปี)
๒. กรณีผู้ขอรับบริการจัดเก็บ และขนขยะมูลฝอย (รายใหม่)
- ยื่นคำขอรับบริกำรจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย (รำยปี) และถังรองรับขยะมูลฝอย
- เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
- เจ้ำหน้ำที่จัดส่งถังขยะให้ตำมสถำนที่ระบุไว้ตำมแบบคำขอ
- รับชำระค่ำธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย (รำยปี)
(อัตรำค่ำธรรมเนียมตำมระยะเวลำกำรขอรับบริกำรจัดเก็บ และขนขยะมูลฝอย)
ค. ขั้นเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ไม่ชาระค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอยภายในกาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย
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ตุลำคม

ตุลำคม-กันยำยน

พฤศจิกายน -กันยายน

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
2. สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
3. จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการทราบล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เพื่อยื่นคาขอต่อใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
(แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)

กันยายน
ตุลาคม
ตุลาคม-กันยายน

ข. ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
๑. กรณีผู้ประกอบกิจการ (รายเดิม)
ตุลาคม-กันยายน
- ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
กรณีปกติ
- รับชาระค่าธรรมเนียม (ชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)
กรณีพิเศษ
- ชาระค่าธรรมเนียมเกินกาหนดเวลา (หลังใบอนุญาตสิ้นอายุ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ)
๒. กรณีผู้ประกอบกิจการ (รายใหม่)
ตุลาคม-กันยายน
- ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนกาหนด
- เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเอกสำร
- เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจารณา/ออกใบอนุญาต
- ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบังคับตาบล
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรณีปกติ
- รับชาระค่าธรรมเนียม (ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หากมิได้มารับใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)
ค. ขั้นเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ภายใน
กาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตุลาคม-กันยายน
รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

-11แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
2. สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
3. จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการทราบล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เพื่อยื่นคาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)

กันยายน
ตุลาคม
ตุลาคม-กันยายน

ข. ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
๑. กรณีผู้ประกอบกิจการ (รายเดิม)
ตุลาคม-กันยายน
- ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กรณีปกติ
- รับชาระค่าธรรมเนียม (ชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)
กรณีพิเศษ
- ชาระค่าธรรมเนียมเกินกาหนดเวลา (หลังใบอนุญาตสิ้นอายุ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ)
๒. กรณีผู้ประกอบกิจการ (รายใหม่)
ตุลาคม-กันยายน
- ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนกาหนด
- เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเอกสำร
- เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจารณา/ออกใบอนุญาต
- ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบังคับตาบล
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรณีปกติ
- รับชาระค่าธรรมเนียม (ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หากมิได้มารับใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)
ค. ขั้นเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายใน
กาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตุลาคม-กันยายน
ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-12-

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
2. สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
3. จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการทราบล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เพื่อยื่นคาขอต่อใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)

กันยายน
ตุลาคม
ตุลาคม-กันยายน

ข. ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
๑. กรณีผู้ประกอบกิจการ (รายเดิม)
ตุลาคม-กันยายน
- ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
กรณีปกติ
- รับชาระค่าธรรมเนียม (ชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)
กรณีพิเศษ
- ชาระค่าธรรมเนียมเกินกาหนดเวลา (หลังใบอนุญาตสิ้นอายุ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ)
๒. กรณีผู้ประกอบกิจการ (รายใหม่)
ตุลาคม-กันยายน
- ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนกาหนด
- เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเอกสำร
- เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจารณา/ออกใบอนุญาต
- ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบังคับตาบล
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรณีปกติ
- รับชาระค่าธรรมเนียม (ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หากมิได้มารับใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)
ค. ขั้นเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะภายใน
กาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตุลาคม-กันยายน
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
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แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร ประจาปี 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
2. สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
3. จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการทราบล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เพื่อยื่นคาขอต่อใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร (แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)

กันยายน
ตุลาคม
ตุลาคม-กันยายน

ข. ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
๑. กรณีผู้ประกอบกิจการ (รายเดิม)
ตุลาคม-กันยายน
- ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
กรณีปกติ
- รับชาระค่าธรรมเนียม (ชาระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)
กรณีพิเศษ
- ชาระค่าธรรมเนียมเกินกาหนดเวลา (หลังใบอนุญาตสิ้นอายุ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ)
๒. กรณีผู้ประกอบกิจการ (รายใหม่)
ตุลาคม-กันยายน
- ยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนกาหนด
- เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเอกสำร
- เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจารณา/ออกใบอนุญาต
- ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบังคับตาบล
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรณีปกติ
- รับชาระค่าธรรมเนียม (ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หากมิได้มารับใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)
ค. ขั้นเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรภายในกาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตุลาคม-กันยายน
จัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร
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แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ประจาปี 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
๑. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
กันยายน
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
2. สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
ตุลาคม
3. จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการทราบล่วงหน้าก่อนหนังสือรับรองการแจ้ง ตุลาคม-กันยายน
สิ้นอายุ เพื่อยื่นคาขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและชาระค่าธรรมเนียมประจาปี
ในการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมี
พื้นทีไ่ ม่เกินสองร้อยตารางเมตร (แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)
ข. ขั้นดาเนินการจัดเก็บ
๑. กรณีผู้ประกอบกิจการ (รายเดิม)
ตุลาคม-กันยายน
- ยื่นคาขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน
หนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ พร้อมกับชาระค่าธรรมเนียมประจาปี
กรณีปกติ
- รับชาระค่าธรรมเนียม (ชาระค่าธรรมเนียมก่อนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือ
สถานที่สะสมอาหารสิ้นอายุ)
กรณีพิเศษ
- ชาระค่าธรรมเนียมเกินกาหนดเวลา (หลังหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือ
สถานที่สะสมอาหารสิ้นอายุ ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ)
๒. กรณีผู้ประกอบกิจการ (รายใหม่)
ตุลาคม-กันยายน
- ยื่นคาขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนกาหนด
- เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเอกสำร
- เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจารณา/ออกใบอนุญาต
- ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับหนังสือรับรองการแจ้งพร้อมชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบังคับตาบล
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กรณีปกติ
- รับชาระค่าธรรมเนียม (ชาระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หากมิได้มารับหนังสือรับรองการแจ้งและชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)

-15ค. ขั้นเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
ไม่ยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียมประจาปีในการจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรภายในกาหนดเวลา
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร ตุลาคม-กันยายน
หรือสถานที่สะสมอาหารและชาระค่าธรรมเนียมประจาปีในการจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือ
สถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร

-๑6แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลา
ดับ

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
2 ประกาศกาหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสารวจ
3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
4 พนักงานสารวจเข้าสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อปท.
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6 สารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
7 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้บริหารเห็นไม่ถูกต้องแก้ไข
และแจ้งผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน
8 นาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับจาก
กรมธนารักษ์มาปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ประกาศราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ก.ค ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย

หมาย
เหตุ

-17ลา
ดับ

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10
11
12
13

แจ้งการประเมิน
การอุทธรณ์การประเมินภาษี
รับชาระภาษีภายในกาหนดเวลา
มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ค้างชาระภาษีมาชาระภาษี เบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มให้ครบถ้วน โดยกาหนดระยะเวลาแจ้งเตือนให้มา
ชาระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว

14 เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ค้างชาระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
ต้องพ้นกาหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชาระภาษี ได้รับหนังสือ
แจ้งเตือน (การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ต้องได้
รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน จึงออกคาสั่งยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้)
16 ผู้เสียภาษีต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อ อปท.
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เพื่อที่ อปท. จะได้แก้ไขฐานข้อมูล

ก.ค ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย

หมาย
เหตุ

-18แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

๑

สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ

๒

สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

๓

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี

๔

ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยื่นแบบ ภ.ป.๑

๕

รับแบบ ภ.ป.๑ (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง

๖

ประเมินค่ารายปี/แจ้งผลการประเมิน/รับชาระภาษี

๗

รับชาระค่าภาษี (ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

๘

ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายในกาหนด (๓ ครั้ง)

๙

ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชาระภาษี

๑๐ รับชาระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชาระเกินกาหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
๑๑ สารวจบัญชีผู้ค้างชาระภาษีปีปัจจุบัน
๑๒ รายงานปิดงบประจาปี

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

-19แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

๑
๒
๓

สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย และชาระ
ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย
รับคาขอรับบริการ/รับชาระภาษี (รายเดิม)

4
5
6

รับคาขอรับบริการ/รับชาระภาษี (รายใหม่)
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียม
เก็บ และขนขยะมูลฝอย

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

-20แผนการจัดเก็บค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

๑
๒
๓

สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการทราบล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาตเพื่อยื่นคาขอต่อใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอย (แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)
รับยื่นคาขอรับ/ต่อใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

4
5
6

รับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
หมาย
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

-21แผนการจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

๑
๒
๓

สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการทราบล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาตเพื่อยื่นคาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)
รับยื่นคาขอรับ/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4
5
6

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

-22แผนการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ
๑
๒
๓

4
5
6

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน
สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการทราบล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาตเพื่อยื่นคาขอต่อใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)
รับยื่นคาขอรับ/ต่อใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
รับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

-23แผนการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

๑
๒
๓

สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการทราบล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาตเพื่อยื่นคาขอต่อใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือ
สถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตาราง
เมตร (แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)
รับยื่นคาขอรับ/ต่อใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร
รับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร

4
5
6

มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอต่อใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ใน
อาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

-24แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ

กิจกรรมแยกปฏิบัติตามขั้นตอน

๑
๒
๓

สารวจและคัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ
สารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
จัดทาหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการทราบล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุหนังสือ
รับรองการแจ้งฯเพื่อยื่นคาขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จาหน่าย
อาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร (แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ)
รับยื่นคาขอรับ/ต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตาราง
เมตร
รับชาระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือ
สถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นคาขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งและชาระค่าธรรมเนียม
ประจาปีในการจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคาร
หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร

4
5
6

ระยะเวลาการปฏิบัติการ
หมายเหตุ
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-๒5แผนปฏิบัติการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจาปี ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับที่
๑
๒

เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

๓
4

ธันวาคม
มกราคม

วัน เวลา และสถานที่การให้บริการจัดเก็บรายได้
ออกสารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ออกสารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ออกประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลาการจัดเก็บภาษี
ออกบริการรับยื่นคาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ออกบริการรับชาระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจาปี 2564

