
                                     
 
 

ส่วนที่  ๑  การบริหารการจัดเก็บรายได้  
 ปี ๒๕๖o 



ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายจัดเก็บรายได้ ส่วนกองคลัง 
 

เดือน การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

มกราคม 

เริ่มยื่นแบบ  -  ภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเดือนมกราคม  ปีแรก 

- ประเมินภาษี 

- รับช าระภาษี 

 

กุมภาพันธ์ 
ยื่นแบบฯภาษีโรงเรือนและที่ดินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 
ประเมินภาษี  ช าระภาษี  อุทธรณ์ภาษี 

 

มีนาคม 
ยื่นแบบฯ  ภาษีป้าย สิ้นเดือนมีนาคม 
ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  สิ้นเดือนมีนาคม 
ประเมินภาษี ช าระภาษี  อุทธรณ์ภาษี 

 

เมษายน 

ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
ป้าย 
โรงเรือนและท่ีดิน 
อุทธรณ์ภาษี 

 

พฤษภาคม 
แจ้งเตือนเร่งรัดภาษี  พิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
 

 

มิถุนายน 
แจ้งเตือนเร่งรัดภาษี  พิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
 

 

กรกฎาคม 
แจ้งเตือนเร่งรัดภาษี 
 

 

สิงหาคม 
แจ้งเตือนเร่งรัดภาษี 
 

 

กันยายน 
รายงานลูกหนี้ค้างช าระภาษีให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือออกค าสั่งยึด  อายัด  
ส ารวจ  ทรัพย์สินและขายทอดตลาด 

 

ตุลาคม 
ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน  ทะเบียนลูกหนี้ 
 

 

พฤศจิกายน 
ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ 
 

 

ธันวาคม 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  การเสียภาษีต่างๆหนังสือแจ้งเจ้าของทรัพย์สิน 
 

 

 



ส่วนกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

การบริหารการจัดเก็บรายได ้
ประจ าปี  ๒๕๖o 

 
แผนการจัดเก็บรายได ้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้  เพ่ือก าหนดขั้นตอน
และกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการในการจัดเก็บรายได้  ห้วงระยะเวลาที่ต้องด าเนินการในแต่ละกิจกรรมถึง
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม  เอกสาร  และแบบพิมพ์ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี  ซึ่งจะต้องจัดท าให้ครบทุกขั้นตอนและทุกประเภทภาษี 

 
การจัดท าแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี  ๒  ส่วน คือ 
ส่วนที่  ๑  แผนงานพัฒนารายได้ 
ส่วนที่  ๒  แผนงานเร่งรัดรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย  ประจ าปี  ๒๕๖o 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
 

ก.ขั้นเตรียมการ 
       ๑.  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ 

(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้าง )     กันยายน 
       ๒.   ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ    ตุลาคม 
       ๓.   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี   พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์ 
       ๔.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่มีหนาที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงภาษีป้าย( ภ.ป. ๑ )     ธันวาคม 
 
ข. ขัน้ด าเนินการจัดเก็บ 
       ๑.  กรณีการมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 
    -  รับแบบ  ภ.ป. ๑  และตรวจสอบความถูกต้อง   มกราคม  -  มีนาคม 
    -  ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน  ( ภ.ป. ๓ ) มกราคม  -  เมษายน 
 
       ๒. กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 
     -  รับแบบ  ภ.ป. ๑  และตรวจสอบความถูกต้อง    เมษายน  - ธันวาคม 
              -  ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน  (ภ.ป. ๓ ) เมษายน  -  ธันวาคม 
 

       ๓.  การช าระภาษี 
    กรณีปกติ 
     - รับช าระภาษี (ช าระภายในวันยื่นแบบหรือช าระภายในก าหนดเวลา)  มกราคม   -  พฤษภาคม 
 

   กรณีพิเศษ 
               (๑) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)  

- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
     (๒) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 

                     ๑. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป. ๔ )  กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม 
                     ๒. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่               กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม 



                     ๓.ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้รับรองทราบ  (แบบ  ภ.ป. ๕  )           มีนาคม      -  กรกฏาคม 
                     ๔.รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม                                            มีนาคม      - กันยายน 
                     ๕.ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 
 
หมายเหตุ  กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม  การยื่นแบบประเมินการช าระภาษีและการอุทธรณ์  ให้ปฏิบัติ
ระหว่างเดือน  เมษายน  - ธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป. ๑ )  ภายในก าหนดเวลา 
-  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบ                         มีนาคม 
   (เม่ือใกล้จะสิ้นเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 
-  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา 

    ครั้งที่  ๑     เมษายน 
  ครั้งที่  ๒     พฤษภาคม 

๒.   ยื่นแบบ  ภ.ป. ๑  แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
-  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ต้องช าระภาษี 

   -  ครั้งที่  ๑     พฤษภาคม 
   -  ครั้งที ่  ๒     มิถุนายน 
   -  ครั้งที่  ๓     กรกฎาคม 

-  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมเติม   พฤษภาคม  -  กันยายน 
-  ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี  (ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 
    กรณีหลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษี    ตุลาคม   เป็นต้นไป 

 
 มาตรการจูงใจเพื่อให้ประชาชนเต็มใจที่จะช าระภาษี 
       ๑.   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ 
       ๒.  ออกรับบริการช าระภาษี ณ จุดให้บริการประชาชน  นอกที่ท าการ อบต 
       ๓.  ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มาช าระภาษีรายแรก และเป็นช าระภาษีตามก าหนดระยะเวลาทุกครั้ง 
       ๔.  แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 
 
  



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี ๒๕๖o 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา 
กันยายน  -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ  จาก  ผ.ท. ๕  

-  ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 
ตุลาคม   -  ส ารวจ, เตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
ธันวาคม   -  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม -  กุมภาพันธ์ -  รับแบบ  ภ.ร.ด.  ๒  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ)  ตรวจสอบความถูกต้อง 

-   ประเมินค่ารายปี  /  แจ้งผลการประเมิน  /  รับช าระภาษี 
มีนาคม  -  พฤษภาคม -  ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด. ๘ (ลงทะเบียน) 
   -  รบัค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ร.ด.  ๙  (ลงทะเบียนเลขที่รับ)  /   

  พิจารณาค าร้องแจ้งค าชี้ขาด 
   -  รับช าระค่าภาษี(ภายใน  ๓๐ วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
   -  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.  ๒ ภายในก านหนด  (๒  ครั้ง) 
   -  แจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ  ภ.ร.ด.  ๒  ภายในก าหนด  (ส่งให้นิติกร) 
     ตาม  ม. ๔๖  หรือ  ๔๘  (ข) 
มิถุนายน  -  สิงหาคม -  ส ารวจบัญชีค้างช าระภาษีปัจจุบัน 
   -  รับช าระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีช าระภาษีเกินก าหนดเวลา  (มีเงินเพ่ิม) 
   -  มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด  (๓  ครั้ง) 
   -  ออกตรวจสอบ  /  ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
กันยายน  -  มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด  อายัด  ทรัพย์สิน  (นิติกร)  ตาม  ม. 44 
   -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
ตุลาคม   -  มีค าสั่ง  ยึด  อายัด  เพ่ือขายทอดตลาดทรัพย์สิน 



แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ประจ าปี  ๒๕๖o 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก  ขั้นเตรียมการ 
 ๑.  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี  กันยายน 
      ในปีงบประมาณ  ( บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 ๒.  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ    ตุลาคม 
 ๓.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี   พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์ 
 ๔.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงก่อนธันวาคม 
รายการทรัพย์สิน  และควรออกหนังสือเวียน  แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 
ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
 ๑.  รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด. ๒) และ   มกราคม  - กุมภาพันธ์ 
  ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๒.  ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษี  /  มีหนังสือแจ้งผล  มกราคม  -  เมษายน 
  การประเมินภาษี (ภ.ร.ด. ๘) 
 
กรณีปกติ 
 -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม  (ช าระภาษีในทันที  หรือช าระภาษี มกราคม  -  พฤษภาคม 
  ภายในเวลาที่ก าหนด  ) 
 
กรณีพิเศษ 
 ( ๑  )  ช าระภาษีเกินเวลาก าหนด 
  (เกิน  ๓๐  วันนับจากวันที่แจ้งผลการประเมิน) 
  -  รับช าระภาษีเงินเพ่ิม     กุมภาพันธ์  -  กันยายน 
 (  ๒  )  ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
  ๑.  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่  มกราคม  -  พฤษภาคม 
  ๒.  ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่  กุมภาพันธ์  -  มิถุนายน 
  ๓.  ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ    มีนาคม  -  กรกฎาคม 
  ๔.  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม  -  กรกฎาคม 
  ๕.  ปฏิบัติตามค าสั่งศาล  (กรณีน าคดีไปสู่ศาล ) 
  



ค.  ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
 ๑.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  ( ภ.ร.ด. ๒ )  ภายในก าหนดเวลา 
          -  เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศท่ีจะยื่นแบบ  กุมภาพันธ์ 
             (ภ.ร.ด ๒)ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ 
          -  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง(อ าเภอ) มีนาคม  -  พฤษภาคม 
    เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ 
  -  รับช าระภาษี      เมษายน  -  กันยายน 
  -  ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ  มีนาคม  -  กันยายน 
 
หมายเหตุ  ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก  ให้ด าเนินการตาม  ม.  ๔๘ (ข) 
 

๒. ยื่นแบบ  (ภ.ร.ด. ๒) แล้ว  แต่ไม่ยอมรับช าระภาษี 
-  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
 ครั้งที่  ๑       พฤษภาคม 
 ครั้งที่  ๒       มิถุนายน 
 (ด าเนินการให้สอดคล้องครั้งที่  ๓   กรกฎาคม  กับการแจ้งผลการ ประเมินภาษี) 
-  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม      พฤษภาคม  -  กันยายน 
- ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี  (ยึด  อายัด  และ    ตุลาคม   เป็นต้นไป 
   ขายทอดตลาดทรัพย์สิน)  กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 
   
 
 

  มาตรการจูงใจเพื่อให้ประชาชนเต็มใจที่จะช าระภาษี 
       ๑.  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ 
       ๒.  ออกรับบริการช าระภาษี ณ จุดให้บริการประชาชน  นอกที่ท าการ อบต. 
       ๓. ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มาช าระภาษีรายแรก  และเป็นช าระภาษีตามก าหนดระยะเวลา ทุกครั้ง 
       ๔.  แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี  ๒๕๖o 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

๑.  ส ารวจ เตรียมเครื่องพิมพ์ต่างๆ 

๒. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 

๓. รับแบบ  ภ.ร.ด.  ๒  (ลงทะเบียน) 

๔. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น 

๕. รับช าระค่าภาษี   ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
 
หัวหน้าส่วนการคลัง 

๑. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีแจ้งไว้ล่วงหน้า 

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของ  ภ.ร.ด.  ๒ 

๓. รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ร.ด.  ๙ (ลงทะเบียนรับ) 

๔. ส ารวจผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. ๒ ภายในก าหนด 

๕. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 
 
หัวหน้าส่วนการคลัง 

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานตามแบบ  ภ.ร.ด.  ๒  และเอกสารประกอบ 

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

๓. ออกตรวจสอบ  /  ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 

๔. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 

๒. ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบ  ภ.ร.ด. ๒ 

๓. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 

๔. ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 

๕. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี  (กรณีการประเมินใหม่) 

๒. ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง  และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 

๓. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ร.ด.  ๒  ภายในก าหนด 

๔. มีค าสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 

นิติกร 

๑. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง  (อ าเภอ)  เพื่อด าเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ร.ด.  ๒  
ภายในก าหนด 

๒. ประสานกับทางอ าเภอทราบผลของคดีเป็นระยะๆ 
 

มาตรการจูงใจเพื่อให้ประชาชนเต็มใจที่จะช าระภาษี 
      1.  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ 
      2.  ออกรับบริการช าระภาษี ณ จุดให้บริการประชาชน  นอกที่ท าการ อบต. 
      3.  ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มาช าระภาษีรายแรก  และเป็นช าระภาษีตามก าหนดระยะเวลา ทุกครั้ง 
      4.  แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ประจ าปี  ๒๕๖o 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. การเตรียมการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
๑. การตีราคาปานกลางที่ดิน 

เป็นกระบวนการเบื้องต้นในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  เพราะเป็นวิธีการก าหนดมูลค่ากลาง
ของที่ดินเพ่ือเป็นฐานในการค านวณภาษีบ ารุงท้องที่  ท้องถิ่นใดจะมีอัตราสูงหรือต่ าก็ขึ้นอยู่
กับราคาปานกลางของที่ดินเป็นตัวประกอบส าคัญ  ดังนั้นกฎหมายซึ่งได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ  
กล่าวคือก าหนดหลักเกณฑ์ไว้แน่นอนในการตีราคาปานกลางโดยอยู่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการอันประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ซึ่งกระท ากัน  ๔  ปีต่อครั้งและ
ให้เป็นราคาปานกลางตลอดเวลา  ๔  ปี  เว้นแต่จะมีเหตุผลอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

๒. การส ารวจที่ดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
การส ารวจที่ดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ทราบว่ามีท่ีดินรายใด  แปลงใด
อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  รวมทั้งการส ารวจรายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  โดยการส ารวจ
ตามรายการในแบบ  ภ.บ.ท. ๕  เพ่ือจะได้ยื่นแบบส ารวจต่อเจ้าพนักงานประเมินท าการ
ค านวณเนื้อที่และค่าภาษีบ ารุงท้องที่ต่อไป 
 

๓. การประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ตามความในมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐ แห่ง  พ.ร.บ.  ภาษีบ ารุงท้องที่  
พ.ศ.  ๒๕๐๘  ได้ก าหนดให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่หรือเจ้าพนักงาน
ส ารวจ  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องที่ต่อพนักงานประเมิน  โดยยื่น  
 ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้วที่ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่  ทั้งนี้ให้ยื่นภายในเดือน  
มกราคม  ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินแบบแสดงรายการที่ดิน ที่ยื่นไว้ให้ใช้ได้ทุกปี
ในรอบระยะเลา  4  ปี 
 

๔. การประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ 
การที่เจ้าพนักงานประเมินด าเนินการค านวณภาษีบ ารุงท้องที่ของที่ดินแต่ละแปลงว่าจะต้อง
เสียภาษีบ ารุงท้องที่ปีละเท่าใด  โดยอาศัยข้อมูลจากแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. ๕) ที่
เจ้าของที่ดินหรือเจ้าพนักงานส ารวจยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินเป็นเกณฑ์ค านวน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ข.  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
๑.การแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท. ๑๐) 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการประเมินและค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องที่เรียบร้อยแล้ว  จะแจ้ง
การประเมินให้เจ้าของที่ดินหรือผู้รับประเมินทราบ  โดยปกติการประเมินนั้นจะประเมิน
ส าหรับปีแรกของการตีราคากลางของที่ดินแล้งให้ใช้เป็นการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ ส าหรับ
ในปีต่อไปจนครบรอบระยะเวลา  ๔  ปี และจะต้องแจ้งการประเมินให้ผู้รับประเมินทราบใน
เดือนมีนาคมของปีแรกหลักจากการตีราคาปานกลางของที่ดิน  (มาตรา  ๓๓) 

๒.การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องน าเงินมาช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ภายในเดือนเมษายนของทุกปี (ภ.บ.ท.  ๑๑) 

  ๓.การขอรับเงินภาษีบ ารุงท้องท่ีคืน 
ตามมาตรา  ๔๔  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.  ๒๕๐๘  ก าหนดให้ผู้ซึงเสียภาษี
บ ารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือกรณีซึ่งเสียภาษีเกินกว่าที่ควรต้องเสีย  ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน ระยะเวลาขอรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่คืนได้ภายใน  ๑ ปี  นับแต่วันที่เสียภาษี
บ ารุงท่องที่หรือนับแต่ที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วแต่กรณี 

๔.  การเร่งรัดจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีที่ค้างช าระ 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการช าระภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว ถ้าปรากฏว่ายังมีผู้ค้างช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่รายใดยังไม่ช าระภาษีให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่จาก
ทะเบียนที่ดิน (ภ.ท.บ. ๖)  แลว้ออกหนังสือเตือน  (ภ.บ.ท.๑๔ ) แจ้งไปยังบุคคลดังกล่าวให้มา
ช าระภาษีให้เสร็จสิ้นไป  หรือให้พนักงานประเมินคัดรายชื่อผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่แยก
เป็นรายหมู่บ้านน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว  เพ่ือมอบให้ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละท้องที่น าไปเร่งรัด  หรือให้เจ้าพนักงานประเมินออกหนังสือเตือน  (ภ.บ.ท. 
๑๔ )  ไปยังผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่โดยตรง  คือเตือนครั้งที่  ๑  ภายใน  ๑  เดือนนับแต่ที่
เป็นภาษีค้างช าระ  และเดือนครั้งที่  ๔ ภายใน  ๑  เดือน  นับแต่ได้ด าเนินการครั้งที่  ๑  
เรียบร้อยแล้ว 

  มาตรการจูงใจเพื่อให้ประชาชนเต็มใจที่จะช าระภาษี 
          ๑.  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ 
          ๒.  ออกรับบริการช าระภาษี ณ จุดให้บริการประชาชน  นอกที่ท าการ อบต. 
          ๓.  ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มาช าระภาษีรายแรก และเป็นช าระภาษีตามก าหนระยะเวลา ทุกครั้ง 
           ๔.  แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ประจ าปี ๒๕๖o 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร  ผู้ประกอบ  ปรุง  เก็บ  หรือสะสมอาหาร  
และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

๑. ขั้นด าเนินการ 

(๑) ประชาสัมพันธ์การเสียค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบ 

(๒) มีหนังสือแจ้งเตือนกรณี ที่ใกล้ครบ  1  ปี 

(๓) ส ารวจกรณีที่มีผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ 

มาตรการจูงใจเพื่อให้ประชาชนเต็มใจที่จะช าระภาษี 
๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ 
๒. ออกรับบริการช าระภาษี ณ จุดให้บริการประชาชน  นอกที่ท าการ อบต. 
๓. ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มาช าระภาษีรายแรก และเป็นช าระภาษีตามก าหนด

ระยะเวลาทุกครั้ง 
๔. แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 

(ลงชื่อ)......วิภาวรรณ สิทธินอก.......ผู้จัดท า 
(นางวิภาวรรณ สิทธินอก) 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน 
..........................................................................................  
..........................................................................................  
          (ลงชื่อ)......จิดาภา  บตัรรัมย์........ผู้ตรวจ 

                            (นางจิดาภา  บัตรรัมย์) 
                               ผู้อ านวยการกองคลัง 

.................................................................................... ...... 

............................................................. ............................. 
              (ลงชื่อ).......ประจน  แพงมา...........ผู้ตรวจ 

           (นายประจน  แพงมา) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

................................................................. ......................... 

..........................................................................................  
               (ลงชื่อ).......ทิวา  นะราเทียม.........ผู้ตรวจ 
                                  (นายทิวา  นะราเทียม) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 


