
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

แผนการจัดเก็บรายได 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน   
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
 
 
 



 
 
 
 

คํานํา 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการจัดเก็บรายไดท่ีตองจัดเก็บเองซึ่งประกอบดวยภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย  
ตลอดจนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ  ซึ่งการจัดเก็บรายไดทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได  จะตองคลอบคุลมถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติที่จะดําเนินการจัดเก็บรายได 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดเก็บภาษี  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ  ดําเนินการเปนไปดวยความ
เรียบรอย  ถูกตอง  ทันตามกําหนดระยะเวลา  และเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  องคการบริหารสวน
ตําบลดอนหัน  จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายสูงสุดตามที่วางไว 
 
 
 
           จัดทําโดย 
           งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
          กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนการจัดเก็บภาษีพัฒนารายได  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 

อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  มีนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดใหท่ัวถึง และเปน
ธรรม  โดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคม  เศรษฐกิจ  เหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาเปนแนวทางในการจัดเก็บ
ภาษี  โดยมิใหเกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในตําบลดอนหัน 
 ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายสูงสุด  องคการบริหาร
สวนตําบลดอนหัน  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยการออกใหบริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดงรายการทรัพยสิน
เพ่ือเสียภาษีกับประชาชนภายในตําบล  และออกใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่  ซึ่งจะชวยใหลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  จึงจําเปนตองจัดทําแผนการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ข้ึน 
 

๒.วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรมแกประชาชน 
 ๒.๒  เพ่ือใหองคกรมีรายไดเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลดอนหัน  ไดมากขึ้น 
 ๒.๓  เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการเสียภาษีใหกับองคการบริหารสวนตําบล
ดอนหัน 
 ๒.๔  เพื่อใหการปฏิบัติการจัดเก็บรายไดสอดคลองกับแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
   

๓. เปาหมาย 
๓.๑  การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลดอนหันเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๓-๕  ของปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓.๒  ประชาชนใหความรวมมือในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 

๓.๓  การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เกิดความรวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรม 
 
๔. วิธีการดําเนินการ 

๔.๑  ขั้นเตรียมการ 
 -  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  ใหครบถวน  จัดทําประกาศ  คําสั่ง  และออก 

หนังสือแจงเวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา  เพ่ือจะไดมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพ่ือเสียภาษีในระยะเวลาที่
กําหนดตามกฎระเบียบ 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 ๔.๒  ขั้นดําเนินการ 
   -  แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
   -  จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา 
   -  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบและเขาใจ 
   -  แจงใหผูอยูในขายตองเสียภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 
   -  ออกใหบริการรับการยื่นแบบ  และชําระภาษีนอกสถานที่ 
 ๔.๓  ขั้นสรุปผล  
   -  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ฯ 
 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
๖. รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 
๗.งบประมาณ 
ใชจายจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ๘.๑  ภาษีจากการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลดอนหันเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๓-๕ จาก
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๘.๒  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  และใหความรวมมือในการเสียภาษ ี
 ๘.๓  การปฏิบัติงานสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
 ๘.๔  องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  มีรายไดจากภาษีที่จัดเก็บเองเพ่ิมมากขึน้  สามารถนํางบประมาณ
มาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไดมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

ภาษีบํารุงทองที ่
(กําหนดระยะเวลายื่นแบบ  และชําระภาษี  เดือน  มกราคม – เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒) 
 หมายถึง  ภาษีที่เก็บจากเจาของที่ดิน  ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
หรือครอบครองอยูในที่ดินไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน  การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบํารุงทองที่โดย
เจาของท่ีดินที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  ใหไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.๕)  เปน
รายแปลง  ณ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  ภายในเดือนมกราคมของปแรก  ที่มีการตีราคา      
ปานกลางของที่ดิน  โดยทุก ๆ  ๔  ป  จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  และประเมินภาษีใหม  การชําระภาษี
ภายในเดือน  มกราคม –  เมษายน  ของทุกป 
 กรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหม  หรือ  มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ดิน  จะตองยื่นแบบแสดงรายการภายใน  
๓๐  วัน  นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที ่
 ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันท่ี  ๑  มกราคมของปใด  มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ในปนั้นและตลอดไปจนกวา
จะเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน 
 
กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาํระภาษีบํารุงทองท่ี 
 ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)  ณ    สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  ภายในเดือนมกราคม  ของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน 
 แบบแสดงรายการท่ีไดยื่นไวในปแรกนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา  ๔  ป นั้น 
 
หลักฐานที่ตองนําไปแสดงเพื่อชาํระภาษีบํารุงทองที่ 

๑. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพรอมสําเนา  ๑  ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. ใบเสร็จรับเงินปที่ผานมา (ในกรณีที่ไดชําระภาษีบํารุงทองที่มาแลว) 
๔. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนเจาของที่ดินตามที่กฎหมายกําหนด เชน โฉนด  ,น.ส.๓ , ส.ค.๑ ฯลฯ 
๕. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท 
๖. หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ใหผูอ่ืนมาทําการแทน 
กรณีท่ีเปนการเสียภาษีในปที่ไมใชปที่ยื่นแบบ ภ.บ.ท.๕  ทอนท่ีมอบใหเจาของท่ีดินหรือใบเสร็จ 

รับเงินคาภาษีปสุดทายใหนํามาดวย 
 
ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงทองที ่
 ๑.  การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  กรณีผูที่เปนเจาของที่ดิน  ตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม  ของปที่มีการตี
ราคาปานกลางท่ีดิน 
 -  ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)  พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอ
เจาหนาที่พนักงานประเมิน  ภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
 -  เจาพนักงานประเมินทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภ.บ.ท.๙ หรือ ภ.บ.ท.
๑๐)  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม 



 -  ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป  เวนแตกรณีที่ไดรับใบ
แจงการประเมินหลงัเดือนมีนาคม  ตองชําระภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
 

-๔- 
 
 ๒.  การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน  กรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 -  เจาของที่ดินที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเปนผูไดรับโอนท่ีดินข้ึนใหมตองยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด  ๓๐  วัน  นับแต
วันที่ไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบ  ภ.บ.ท.๕ หรือ ภ.บ.ท.๘  แลวแตกรณี 
 -  เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวเปนหลักฐาน 
 -  เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบถึงจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
 ๓.  การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  กรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลง
ไปหรือมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป 
 -  เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบ ภ.บ.ท.๘  พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงานประเมินภายใน  
๓๐  วัน  นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน  
 -  เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให 
 -  เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษใีนปตอไปจํานวนเทาใด 
 -  การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน  ใหผูรับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือน เมษายน  ของทุกป 
 
เงินเพิ่ม 
 เจาของท่ีดินผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองท่ีตองเสียเงนิเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี ้
 ๑.  ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกําหนด  ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ  ๑๐  ของคาภาษีบํารุงทองที่  เวน
แตกรณีเจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  กอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น  
ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ  ๕  ของคาภาษีบํารุงทองที ่
 ๒.  ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง  ใหเสีย
เงินเพ่ิมรอยละ  ๑๐  ของคาภาษีบํารุงทองที่ท่ีประเมินเพ่ิมเติม  เวนแตกรณีที่เจาของท่ีดินไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินจะแจงการประเมิน 
 ๓.  ชี้เขตแจงจํานวนที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ  โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุง
ทองท่ีลดนอยลงใหเสียภาษีเงินเพ่ิมอีก  ๑  เทา  ของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม 
 ๔.  ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ  ๒๔  ตอป  หรือรอยละ  ๒  ตอ
เดือน  ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่  เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน  และไมนําเงินเพ่ิมตาม  ขอ  ๑ 
– ขอ  ๔  มารวมคํานวณดวย 
 
บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัภิาษีบํารุงทองที ่
 ๑.  ผู ใดแจงขอความอันเปน เท็จ  ใหถอยคําเท็ จ  ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ   หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่  ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน  ๖  เดือน  หรือปรับไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ๒.  ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อท่ีดิน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  ๑  เดือน  
หรือปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ๓.  ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  หรือสั่งให
ปฏิบัติเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ  หรือไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารอัน



ควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  ๑  เดือน  หรือปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
 

-๕- 
 
การอุทธรณ 
 เจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดิน  หรือไมไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลว  
เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง  มีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยอุทธรณผานเจาพนักงานประเมิน
ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวันที่ไดรับแจงประเมินแลวแตกรณี 
 การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่  เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดใหขอ
คําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล 
 ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง
วินิจฉัยอุทธรณ 
 
การขอคืนภาษีบํารุงทองที ่
 ผูเสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสีย  หรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสีย  ผูนั้นมีสิทธิขอรับคืนภายใน  
๑  ป  ไดโดยยื่นคํารองขอคืนภาษีบํารุงทองที่ภายใน  ๑  ป  นับแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที ่
 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 (กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษี  ภายในเดือน กุมภาพันธ  ของทุกป) 
 หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ  กับที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางนั้น 
 
ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 ผูท่ีเปนเจาของทรัพยสินโรงเรือนสิ่งปลูกสราง  ตึก  อาคาร  หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ฯลฯ  ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดอนหัน  ซึ่งหาผลประโยชนโดยใชเปนสถานที่ประกอบการพาณิชยตาง ๆ  ใหเชาหรือใหผูอ่ืนอยู
อาศัย  หรือแสวงหารายได  ซึ่งอยูในขายตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
กําหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒)  ณ  กองคลัง  องคการ
บริหารสวนตําบลดอนหัน  ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
 
หลักฐานที่ตองนําไปแสดง 
 ๑.  สําเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ ก / ส.ค.๑ หรือเอกสารสิทธิ์อ่ืน ๆ 
 ๒.  บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสียภาษี 
 ๓.  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๔.  ทะเบียนการคา , ทะเบียนพาณิชย , ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
 ๕.  ใบเสร็จรับเงินของปที่ลวงมาแลว 
 ๖.  หนังสือมอบอํานาจกรณใีหผูอ่ืนทําการแทน 
 ๗.  แผนที่ตั้งของโรงเรือนและที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสรางที่เสียภาษี 
 
 



 
 
 

-๖- 
 
ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 ๑.  ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
(ภ.ร.ด.๒)  พรอมดวยหลักฐาน  ณ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
 ๒.  พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความสมบูรณแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน             
(ภ.ร.ด.๒) 
 ๓.  เจาหนาที่ประเมิน  ประเมินคารายปและคาภาษีที่ตองเสีย  และแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)  ให ผูมี
หนาที่เสียภาษีทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงนิเทาใด 
 ๔.  เมื่อรับแจงการประเมินแลวผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองนําเงินไปชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายใน  ๓๐  
วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมินมิฉะนั้นจะตองเสียเงินเพ่ิม 
 
อัตราคาภาษโีรงเรือนและที่ดิน 
 ๑.  ผูรับประเมินชําระคาภาษีปละครั้งตามคารายป 
 ๒.  อัตราคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน  รอยละ  ๑๒.๕  ของคารายป 
 
เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เมื่อไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีไปชําระภายใน  
๓๐  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมินมิฉะนั้นจะตองเสียเงนิเพ่ิมดังนี ้
 ๑.  ถาชําระไมเกิน  ๑  เดือน  นับแตวันที่พนกําหนด  ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ  ๒.๕  ของคาภาษีที่คาง 
 ๒.  ถาชําระเกิน  ๑  เดือน  แตไมเกิน  ๒  เดือน  นับแตวันที่พนกําหนด  ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ  ๕  ของคา
ภาษีที่คาง 
 ๓.  ถาชําระเกิน  ๒  เดือน  แตไมเกิน  ๓  เดือน  นับแตวันที่พนกําหนด  ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ  ๗  ของคา
ภาษีที่คาง 
 ๔.  ถาชําระเกิน  ๓  เดือน  แตไมเกิน  ๔  เดือน  นับแตวันที่พนกําหนด  ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ  ๑๐  ของ
คาภาษีที่คาง 
 
การชําระคาปรับ 
 ผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีภายในกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๒๐๐  บาท 
 
บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 ๑.  ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพ่ือแจงรายการทรัพยสิน  ตามความเปนจริงตามความ  รูเห็น
ของตนใหครบถวน  และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาวพรอมทั้งลงวันที่  เดือน  ป  และลายมือชื่อของตน
กํากับไว  เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๒๐๐  บาท 
 ๒.  ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่  ไมแจงรายการเพ่ิมเติมรายละเอียด  ไมนํา
พยานหลักฐานมาแสดง  หรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถามผูรับการประเมินในเรื่องใบแจงรายการ  
ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
 ๓.  ผูใดยื่นขอความเท็จ  หรือใหถอยคําเท็จ  หรือตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ  หรือนําพยาน 
หลักฐานเท็จมาแสดง  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสิน   ของตน



ตามที่ควรหรือโดยความเปนเท็จ  โดยเจตนาละเลย  โดยฉอโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่
หลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  ๖  เดือน  หรือปรับ
ไมเกิน  ๕๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

-๗- 
 
การอุทธรณภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว  ไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่  โดยเห็นวาคาภาษี
สูงเกินไป  หรือประเมินไมถูกตอง  ผูเสียภาษีมีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะผูบริหารทองถิ่นตามแบบที่กําหนด (ภ.ร.ด.๙)  
ภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน  และเมื่อไดรับแจงผลชี้ขาดแลวยังไมเปนที่พอใจ ผูเสียภาษีมี
สิทธิฟองรองตอศาลไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด 
 
ภาษีปาย 
 (กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษีปาย  ภายในเดือน มีนาคม  ของทุกป) 
 หมายถึง  ภาษีท่ีเก็บจากปายที่แสดงชื่อยี่หอ  หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา  หรือประกอบ
กิจการอื่นเพ่ือหารายได  หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ  
ดวยอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียน  แกะสลัก  จารึก  หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 
 
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย 
 ๑.  เจาของปาย 
 ๒.  ในกรณีที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูเสียภาษีปาย  และถาไมอาจ
หาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายตั้งอยูเปนเจาของปาย 
 
กําหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อชาํระภาษีปาย 
 ๑.  ใหเจาของหรือผูครอบครองปาย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไดที่  กองคลัง  องคการบริหารสวน
ตําบลดอนหัน  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ภายในเดือนมีนาคม  ของทุกป 
 ๒.  ผูใดติดตั้งปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม  หรือติดตั้งปายใหมแทนปายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแกไข
พ้ืนที่ปาย  ขอความ  ภาพ  อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีเพ่ิมขึ้น  ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายใหมภายใน  ๑๕  
วัน  นับตั้งแตวันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแกไข 
 ๓.  ในกรณีที่มีการโอนยาย (เปลี่ยนเจาของ)  ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือยื่นตอพนักงาน
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแตวันที่รับ
โอน 
 
หลักฐานที่ตองนําไปแสดงเพื่อเสียภาษีปาย 
 ๑.  บัตรประจําตัวประชาชน 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓.  ทะเบียนการคา , ทะเบียนพาณิชย 
 ๔.  ใบเสร็จรับเงินปที่ผานมา (ในกรณีที่ไดชําระภาษีปายมาแลว) 
 ๕.  ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 ๖.  หนงัสือรับรองหางหุนสวน บริษัท 
 ๗.  ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย 

 



 

 

-๘- 

ขั้นตอนการชําระภาษีปาย 
 ๑.  ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.๑)  พรอมหลักฐาน 
 ๒.  ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันไดรับแจงการประเมินมิฉะนั้นจะตอง
เสียเงินเพ่ิม 
 ๓.  ภาษีปายท่ีมีจํานวนเงนิตั้งแต  ๓,๐๐๐  บาทข้ึนไป  ผูเสียภาษีจะขอผอนชําระเปนสามงวด ๆ ละเทา ๆ 
กัน  ก็ได  โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหเจาหนาที่ทราบกอนกําหนดเวลา  การผอนชําระภาษีใหชําระงวดที่หนึ่ง
กอนครบกําหนดชําระ (ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน) งวดที่สอง  ภายใน  ๑  เดือนนับแตวัน
สุดทายที่ตองชําระงวดท่ีหนึ่ง  และงวดที่สาม  ภายใน  ๑  เดือน  นับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดท่ีสอง 

อัตราภาษีปาย 
 ๑.  ปายที่มีอักษรไทยลวน  ใหคิดอัตรา  ๓  บาท  :  ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร 
 ๒.  ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ  หรือปนกับภาพ  หรือเครื่องหมายอ่ืน  ใหคิดอัตรา ๒๐ 
บาท  :  ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร 
 ๓.  ปายดังตอไปนี้  ใหคิดอัตรา  ๔๐  บาท  :  ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร 
   (ก)  ปายที่ไมมีอักษรไทย  ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ  หรือไม 
   (ข)  ปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 
 ๔.  ปายตาม ๑ , ๒ , ๓  เมื่อคํานวณพ้ืนที่ของปายแลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ  ๒๐๐  บาท  
ใหเสียภาษีปายละ  ๒๐๐  บาท 

เงินเพิ่ม 
 ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพ่ิมในกรณแีละอัตราดังตอไปนี้ 
 ๑.  ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ  ๑๐  ของคาภาษีปาย  
เวนแตกรณเีจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น  
ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ  ๕  ของคาภาษ ี
 ๒.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปายลดนอยลง  ใหเสียเงิน
เพ่ิมรอยละ  ๑๐  ของคาภาษีปายที่ประเมินเพ่ิมเติม  เวนแตกรณีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษี
ปายใหถูกตองกอนพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน 
 ๓.  ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด  ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย  เศษของ
เดือนใหนับเปน  ๑  เดือน  ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพ่ิมตาม ขอ  ๑  และ ขอ  ๒  มาคํานวณเปนเงินเพ่ิมตามขอนี้ดวย 

บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัภิาษีปาย 
 ๑.  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ  ใหถอยคําเท็จ  ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ  หรือนําพยาน 
หลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน     ๑  ป  
หรือปรับตั้งแต  ๕,๐๐๐  บาท  ถึง  ๕๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ๒.  ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต  ๕,๐๐๐  บาท  ถึง  ๕๐,๐๐๐  
บาท 
 ๓.  ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว  ณ  ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ  
ตองระวางโทษปรับตั้งแต  ๑,๐๐๐  บาท  ถึง  ๑๐,๐๐๐  บาท 



 
 
 

-๙- 
 
 ๔.  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี  หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี  ซึ่ง
สั่งใหมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน  ๖  เดือน  หรือปรับตั้งแต  ๑,๐๐๐  บาท  ถึง  ๒๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
การอุทธรณการประเมินภาษีปาย 
 เมื่อผูเสียภาษีไดแจงการประเมิน (ภ.ป.๓)  แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณการประเมิน
ตอผูบริหารทองถิ่น  หรือผูไดรับมอบหมาย  โดยตองยื่นอุทธรณภายใน  ๓๐  วัน  นับแตที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ินตอศาลภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ 
 
การขอคืนเงินภาษีปาย 
 ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสีย  ผูนั้นมิสิทธิขอรับเงินคืนไดโดย
ยื่นคาํรองขอคืนภายใน  ๑  ป  จับแตวันที่เสียภาษีปาย 
 
 

****************************************************************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๐- 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีปาย  ประจําป  ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 

แผนการปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ก.  ขั้นเตรียมการ 

 ๑.  ตรวจสอบแบบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑ 

      เสียภาษีในปงบประมาณ      กันยายน 

 ๒.  สํารวจและจัดเก็บเตรียมแบบพิมพตางๆ     ตุลาคม 

 ๓.  ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี              พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ 

 ๔.  จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบ 

      เพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย  (ภ.ป. ๑)    ธันวาคม 

ข.  ขั้นตอนการจัดเก็บ 

 ๑.  กรณปีายกอนเดือนมีนาคม 

 -  รับแบบ  ภ.ป. ๑  และตรวจสอบความถูกตอง                    มกราคม – มีนาคม 

 -   ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป. ๓)                  มกราคม – เมษายน 

 ๒.  กรณมีีปายหลังเดือนมีนาคม 

 -  รับแบบ  ภ.ป. ๑  และตรวจสอบความถูกตอง      เมษายน – ธันวาคม 

 -  ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป. ๓) 

 ๓.  การชําระคาภาษี 

      กรณีปกต ิ

-   รับชําระภาษี  (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายใน  มกราคม - พฤษภาคม 

       กําหนดเวลา)   

     กรณีพิเศษ                                            กุมภาพันธ – กันยายน 

(๑)  ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด  (เกิน  ๑๕  วันนับแตวันท่ี 

       ไดรับแจงผลการประเมิน) 

-   รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 

(๒)  ผูประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี 

 ๑.  รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินภาษีใหม  (แบบ ภ.ป. ๔)     กุมภาพันธ – พฤษภาคม 

 ๒.  ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่           กุมภาพันธ – มิถุนายน 

 ๓.  ชีขาดและแจงผลใหผูรองทราบ  (แบบ ภ.ป.๕)           มีนาคม – กรกฎาคม 

 ๔.  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม              มีนาคม – กันยายน 

 ๕.  ปฏิบัติตามคําสั่งศาล  (กรณีนําคดีไปสูศาล) 



หมายเหต ุ กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม  การยื่นแบบการประเมิน  การชําระคาภาษีและการอุทธรณ  ใหปฏิบัติ

ระหวางเดือน  เมษายน – ธันวาคม 

-๑๑- 

 

ค.  ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 

 ๑.  ไมย่ืนแบบแสดงรายกรทรัพยสิน  (ภ.ป. ๑)  ภายในกําหนดเวลา 

       -    มีหนังสือแจงเตือนผูที่ไมยื่นแบบ     มีนาคม 

       (เมื่อใกลขจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ) 

       -    มีหนังสือแจงเตือนผูไมยื่นแบบภายในกําหนดเวลา 

   ครั้งท่ี ๑       เมษายน 

   ครั้งท่ี ๒       พฤษภาคม 

      -    แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ)            เมษายน – กรกฎาคม 

        เพ่ือดําเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ 

      -    รับชําระภาษี  และเงนิเพ่ิมตามมาตรา  ๒๕              เมษายน – กันยายน 

 ๒.  ย่ืนแบบ  ภ.ป.๑  แลวแตไมยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 

      -   มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมชําระภาษี 

   ครั้งท่ี  ๑      พฤษภาคม 

   ครั้งท่ี  ๒      มิถุนายน 

   ครั้งท่ี  ๓                         กรกฎาคม 

- รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม             พฤษภาคม – กันยายน 

- ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี  (ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน) 

(นิติกร  ตาม ม. ๒๑ แหง พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐) 

กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี       ตุลาคมเปนตนไป 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-๑๒- 

 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษโีรงเรือนและที่ดิน ประจําป   ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน   

แยกปฏิบัติตามหวงเวลา 

กันยายน -  คัดลอกบัญชีรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บ 

จาก ผ.ท.๕ 

 -   ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี 

ตุลาคม -  สํารวจ, เตรียมแบบพิมพตาง ๆ  

ธันวาคม -  ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 

มกราคม – กุมภาพันธ -  รับแบบ  ภ.ร.ด.๒  (ลงทะเบียนเลขที่รับ) , ตรวจสอบความถูกตอง 

 -  ประเมินคารายป / และแจงผลการประเมิน / รับชําระภาษี 

มีนาคม –  พฤษภาคม -  ประเมินคารายป และแจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.๘ 

(ลงทะเบียน) 

 -   รับคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ร.ด.๙ (ลงทะเบียนเลขรับ) / พิจารณา

คํารอง / แจงผลการชี้ขาด 

 -  รับชําระคาภาษี (ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน) 

 -  ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในกําหนด                 

(๒ ครั้ง) 

 -  แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.๒  ภายในกําหนด(สงให

นิติกร) ตาม  ม.๔๖  หรือ ม.๔๘ (ข) 

มิถุนายน – สิงหาคม -  สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปจจุบัน 

 -  รับชําระภาษี  กรณผีูเสียภาษีชําระภาษีเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม) 

 -  มีหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด (๓ ครั้ง) 

 -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

กันยายน -  มีหนังสือแจงเตือนวาจะดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน (นิติกร) ตาม             

ม. ๔๔ 

 -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 

ตุลาคม -  มีคําสั่งยึด  อายัด  เพ่ือขายทอดตลาดทรัพยสิน 

 

 

 



 

 

 

-๑๓-  

แผนปฏิบัติงานการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจําป  ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ก.  ขั้นเตรียมการ 

 ๑.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี   กันยายน 

      ในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 

 ๒.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ      ตุลาคม 

 ๓.  ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี   พฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

 ๔.  จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีราบเพ่ือยื่นแบบ       กอนธันวาคม 

      แสดงรายการทรัพยสิน  และควรออกหนังสือเวียน 

      แจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา 

ข.  ขั้นดําเนินการจัดเก็บ 

 ๑.  รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน  (ภ.ร.ด.๒)  และ   มกราคม – กุมภาพันธ 

      ตรวจสอบความถูกตอง 

 ๒.  ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษี / มีหนังสือแจงผล  มกราคม – เมษายน 

     การประเมินภาษี (ภ.ร.ด. ๘) 

 กรณีปกติ  

 -  รับชําระภาษี  (ชําระภาษีในทันที  หรือชําระภาษี   มกราคม –พฤษภาคม 

    ภายในกําหนดเวลา) 

 กรณีพิเศษ 

 (๑)  ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด 

        (เกิน  ๓๐  วัน  นับแตวนัที่ไดรับแจงผลการประเมิน 

       -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม       กุมภาพันธ – กันยายน 

 (๒)  ผูรับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี 

 ๑.  รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม   มกราคม – กันยายน 

 ๒.  ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่  กุมภาพันธ – มิถุนายน 

 ๓.  ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ    มีนาคม – กรกฎาคม 

 ๔.  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม     มีนาคม – กันยายน 

 ๕.  ปฏิบัติตามคําสั่งศาล  (กรณีนําคดีไปสูศาล) 

 



 

 

 

-๑๔- 

 

ค.  ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 

 ๑.  ไมย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน  (ภ.ร.ด.๒) ภายในกําหนดเวลา 

       -  เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาท่ีประกาศกําหนดใหยื่นแบบ   กุมภาพันธ 

           (ภ.ร.ด.๒)  ใหมีหนังสอืแจงเตือนผูท่ียังไมยื่นแบบ 

       -   แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) มีนาคม – พฤษภาคม 

           เพ่ือดําเนินคดีแกผูไมยื่นแบบ 

       -  รับชําระภาษี      เมษายน – กันยายน 

       -   ประสานกับอําเภอขอราบผลคดีเปนระยะ ๆ  มีนาคม – กันยายน 

หมายเหต ุ ในปตอไปหากไมยื่นแบบอีก  ใหดําเนินการตาม ม.๔๘ (ข) 

 

 ๒.  ย่ืนแบบ  ภ.ร.ด.๒  แลวแตไมยอมชําระภาษี 

           -   มีหนังสือแจงเตือนผูที่ยังไมชําระภาษี 

  ครั้งที่  ๑       พฤษภาคม 

  ครั้งที่  ๒     มิถุนายน (ดําเนินการใหสอดคลองกับ 

  ครั้งที่  ๓               กรกฎาคม การแจงผลการประเมินภาษี) 

           -   รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม       พฤษภาคม – กันยายน 

           -   ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขาย     ตุลาคมเปนตนไป 

ทอดตลาดทรัพยสิน  นิติกร ตาม ม.๔๔ แหง พ.ร.บ. 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ ) 

 กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี 

 

   ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-๑๕- 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจําป  ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 

แยกปฏิบัตติามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

เจาหนาที่จัดเก็บรายได / นักวิชาการจัดเก็บรายได 

 ๑.  สํารวจ เตรียมแบบพิมพตาง ๆ  

 ๒.  ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา 

 ๓.  รับแบบ ภ.ร.ด. ๒ (ลงทะเบียน) 

 ๔.  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน 

 ๕.  รับชําระคาภาษี / สงเงินรายไดประจําวัน 

หวัหนางานจัดเก็บรายได / หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี

 ๑.  ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา 

 ๒.  ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.ร.ด.๒ 

 ๓.  รับคํารองอุทธรณตามแบบ  ภ.ร.ด.๙ (ลงทะเบียนรับ) 

 ๔.  สํารวจผูไมมายื่นแบบ  ภ.ร.ด.๒ ภายในกําหนด 

 ๕.  ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

ผูอํานวยการกองคลัง 

 ๑.  ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ร.ด.๒ 

 ๒.  แจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.๘ (ลงทะเบียน) 

 ๓.  ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

 ๔.  แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 

 ๑.  ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษ ี

 ๒.  ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ร.ด.๒ 

 ๓.  ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 

 ๔.  ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายในกําหนด 

 ๕.  ออกหนังสือเตือนผูที่ไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 

 ๖.  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 



 ๑.  พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม) 

 ๒.  ลงมติชี้ขาดตามคํารอง  และแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ 

 ๓.  มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ  ภ.ร.ด.๒  ภายในกําหนด 

 ๔.  มีคําสั่งยึด  อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 

-๑๖- 

นิติกร 

๑. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ภายใน

กําหนด 

๒. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 -๑๗- 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่  ประจําป  ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ก.  ขั้นเตรียมการ 

 1.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี  กันยายน 

      ในปงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 

 2.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ    ตุลาคม 

 3.  ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี   พฤศจิกายน-กุมภาพันธ 

 4.  จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบ   ธันวาคม 

ข.  ขั้นดําเนินการจัดเก็บ 

 กรณีปกติ 

 -  รับชําระภาษี  (ชําระภาษี  (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภายในกําหนดเวลา)   มกราคม – เมษายน 

 กรณีพิเศษ 

 -  ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด  (ชําระหลังเดือนเมษายน) 

        รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม     พฤษภาคม – ธันวาคม 

ค. ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 

1.  ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5  แลวแตไมยอมชําระภาษี 

 -  มีหนังสือแจงเตือนผูคางชําระภาษี 

-  ครั้งที ่1     พฤษภาคม  

-  ครั้งที่ 2     มิถุนายน (ดําเนินการสอดคลองกับ 

-  ครั้งที่ 3     กรกฎาคม การแจงผลการประเมิน

ภาษี 

  -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม – ธันวาคม 

  -  ดําเนินการบังคับจัดเก็บ  

(ยึด อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน) 

( นิติกร ตาม ม.41 แหง พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ 2508 ) 

  -  กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษ ี    มกราคม  เปนตนไป 



 

 

 

 



-๑๘- 
 

แผนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 

เดือน/พ.ศ. ภาษีบํารุงทองที่ เปาหมาย 

ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 

มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑ 
 
 

พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
 

กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 

สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
 

กันยายน  ๒๕๖๑ 

-  คัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ  สํารวนและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
-  ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษีใหผูอยูในขายรบัทราบ 
-  ออกหนังสือเวียนแจงประชาสัมพันธใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา 
 
-  รับแบบแสดงรายการที่ดิน  กรณยีื่นเพ่ิมเติม 
-  รับชําระภาษีบํารุงทองที่   
 
-  รับชําระภาษีพรอมเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนด  ออกหนังสือแจงเตือนผูยังไมชําระภาษี  ครั้งที่  ๑ 
-  สํารวจบัญชีผูคางภาษีปจจุบัน 
 
-  รับชําระภาษีพรอมเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนด  ออกหนังสือแจงเตือนผูยังไมชําระภาษี  ครั้งที่  ๒ 
 
-  รับชําระภาษีพรอมเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนด  ออกหนังสือแจงเตือนผูยังไมชําระภาษี  ครั้งที่  ๓ 
-  ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ 
 
-  รายงานปดงบประจําป 

รายไดเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 



 
-๑๙- 

แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปาหมาย 

ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 

มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 
 

มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

เมษายน  ๒๕๖๑ 
 

พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 

สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
กันยายน  ๒๕๖๑ 

-  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
 
-  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
 
-  ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษีใหผูอยูในขายรับทราบ 
-  ออกหนังสือเวียนแจงประชาสัมพันธใหผูเสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินใหทราบลวงหนา 
 
-  รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.๒)  ตรวจสอบความถูกตอง/ประเมินคารายป คํานาณภาษีและออก
หนังสือแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘) 
 
-  รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนด  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน)   
 
-  รับชําระภาษีพรอมเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนด  ออกหนังสือแจงเตือนผูยังไมชําระภาษี  ครั้งที่  ๑ 
 
-  รับชําระภาษีพรอมเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนด  ออกหนังสือแจงเตือนผูยังไมชําระภาษี  ครั้งที่  ๒ 
-  สํารวจบัญชีผูคางภาษีปจจุบัน 
-  รับชําระภาษีพรอมเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนด  ออกหนังสือแจงเตือนผูยังไมชําระภาษี  ครั้งที่  ๓ 
 
-  ออกตรวจสอบ/พบปะผูคางชําระภาษี 
 
-  ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 
-  รายงานปดงบประจําป 

รายไดเพ่ิมข้ึน 



-๒๐- 
แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

เดือน/พ.ศ. ภาษีปาย เปาหมาย 

ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 

มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
 

มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑ 
 

พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 

กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 
 

สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
 

กันยายน  ๒๕๖๑ 

-  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 
 
-  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
 
-  ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษีใหผูอยูในขายรับทราบ 
-  ออกหนังสือเวียนแจงประชาสัมพันธใหผูเสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินใหทราบลวงหนา 
 
-  รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภป.๑)  ตรวจสอบความถูกตอง/คํานวณพ้ืนที่ปาย คิดคาภาษีและออก
หนังสือแจงการประเมินภาษี (ภป.๓) 
 
-  รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนด  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน)   
 
-  รับชําระภาษีพรอมเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนด  ออกหนังสือแจงเตือนผูยังไมชําระภาษี  ครั้งที่  ๑ 
 
-  รับชําระภาษีพรอมเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนด  ออกหนังสือแจงเตือนผูยังไมชําระภาษี  ครั้งที่  ๒ 
 
-  รับชําระภาษีพรอมเงินเพ่ิมหลังจากพนกําหนด  ออกหนังสือแจงเตือนผูยังไมชําระภาษี  ครั้งที่  ๓ 
-  ออกตรวจสอบ/พบปะผูคางชําระภาษี 
 
-  ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีที่คางชําระในปปจจุบัน 
-  รบัชําระภาษีเพ่ิมเติม  กรณผีูเสียภาษีเกินกําหนดเวลา (เงินเพ่ิม) 
 
-  รายงานปดงบประจําป 

รายไดเพ่ิมข้ึน 



-๒๑- 
 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

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

(ลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)  สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
             

๒ ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี              
๓ ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา              
๔ รับยื่นแบบและชําระคาภาษี (ชําระภาษีในเวลาที่กําหนด)              
๕ สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน              
๖ รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา(มีเงิน

เพ่ิม) 
             

๗ ออกหนังสือแจงไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี (๓  ครั้ง)              
๘ ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ              
๙ รายงานปดงบประจําป              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๒- 
 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

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

และสํารวจเตรยีมแบบพิมพตาง ๆ 
             

๒ ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี              
๓ ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา              
๔ รับยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒  ตรวจสอบหลักฐานความถูกตอง 

ประเมินคารายป คิดยอดเงินภาษีและแจงผลการประเมิน 
             

๕ ชําระคาภาษี (ภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการ
ประเมิน) 

             

๖ รับชําระภาษี  กรณผีูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงนิ
เพ่ิม) 

             

๗ ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมย่ืนแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายใน
กําหนด 

             

๘ สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน              
๙ ออกตรวจสอบ/ไปพบปะผูคางชําระภาษี              

๑๐ ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ              
๑๑ รายงานปดงบประจําป              

 
 
 
 
 



 
-๒๓- 

 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ หมาย

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

และสํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 
             

๒ ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี              
๓ ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา              
๔ รับย่ืนแบบ ภ.ป.๑  ตรวจสอบหลักฐานความถูกตอง 

ประเมินขนาดพื้นที่ปาย คิดยอดเงินภาษีและแจงผลการประเมิน 
             

๕ ชําระคาภาษี (ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน)              
๖ รับชําระภาษี  กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงนิเพ่ิม)              
๗ ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมย่ืนแบบ ภ.ป.๑ ภายในกําหนด              
๘ สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน              
๙ ออกตรวจสอบ/ไปพบปะผูคางชําระภาษี              

๑๐ ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ              
๑๑ รายงานปดงบประจําป              

 
 
 
 
 
 
 



 


