
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ้ประจ าปี พ.ศ. 2561 
กองคลัง : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
*********************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ถั่วถึง เป็นธรรมโดย

ค านึงถึงสภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี 
โดยมิให้เกิดผลกระทบในการชาระภาษีของประชาชน  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเม็ก จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการออกให้บริการรับยื่นแบบเพื่อแสดงรายการ
ทรัพย์สินในการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ในทุกรอบ 4 ปี และยังมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ 
เพ่ือให้บริการในการรับชาระภาษีแก่ประชาชนภายในต าบลหนองเม็ก ทั้ง 15 หมู่บ้าน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ยังมีการจัดท าสปอตประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ สร้างแรงกระตุ้นให้แก่ประชาชน เกิดความเต็มใจ และยินดีในการที่จะชาระภาษี
ให้แก่ท้องถิ่นของตนเอง และยังมีการจัดทาแผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจของการ
ชาระภาษีแต่ละประเภท  

ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดทาแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก ประ
จาปี พ.ศ. 2561 ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการดาเนินการดังกล่าวฯ นี้  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรมแก่ประชาชน  

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก มีรายได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณ
ไปพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้นกว่าเดิม  

2.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เกิดความเต็มใจ และมีความยินดีที่จะชาระภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
และให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก  

2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดีด้วย  
3. เป้าหมาย  

3.1 การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก สามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการชาระภาษี ให้แก่เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่มีลูกหนี้ภาษีค้างชาระ  

3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ประชาชน  



4. วิธีการดาเนินการ แบ่งเป็นขั้นตอนในการดาเนินการได้ ดังนี้.-  
4.1 ขั้นเตรียมการ  

 ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทาคาสั่ง จัดทาประกาศ และออก
หนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในก าหนดเวลา 
โดยตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีที่ผ่านมา  

 
4.2 ขั้นดาเนินการ  

 จัดทาประกาศ , จัดทาสปอตประชาสัมพันธ์โดยรถเคลื่อนที่ , จัดทาแผ่นพับเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ถึงห้วงระยะเวลาในการชาระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้นๆ  

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของแต่ละประเภทภาษี  

 แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  

 จัดทาโครงการ “สปอตประชาสัมพันธ์การชาระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ 
ประจาปี พ.ศ. 2561”  

 จัดทาโครงการ “ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการในการรับชาระภาษีและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ ประจาปี พ.ศ. 2561”  

 จัดทาเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้ทราบและ
เข้าใจ ในการชาระภาษีแต่ละประเภท  

 ออกให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ ตามโครงการ “ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการใน
การรับชาระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ประจาปี พ.ศ. 2561” ตามโครงการฯ 
ที่ได้ก าหนดไว้  

 
4.3 หลังดาเนินการแล้วเสร็จ  

 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปี พ.ศ. 2561 ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ถึงผลการการดาเนิน
การ ปัญหา อุปสรรคจากการดาเนินการ ตลอดจนผลส าเร็จของงานตามโครงการฯ ทราบ  

 
5. ระยะเวลาดาเนินการ  

เริ่มดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  

6. ผู้รับผิดชอบแผน  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  



7. งบประมาณ  
จ่ายจากข้อบัญญัติเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2561  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 จานวนเงินของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ จากการจัดเก็บได้เอง ของเทศบาลต าบล

รังกาใหญ่ เพ่ิมข้ึน ในร้อยละ 3 ของปี พ.ศ. 2561  
8.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ เข้าใจ เต็มใจและให้ความร่วมมือในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่น  
8.3 แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี  



“รายละเอียดของแผนการจัดเก็บและพัฒนารายได ้แต่ละประเภทภาษี” ปรากฏดังนี*้- 

ภาษีบ ารุงท้องที ่
**************************************************************************************************************************************************************** 

ภาษีบ ารุงท้องที่ (ก าหนดระยะเวลาการชาระภาษี คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี)  
“ภาษีบ ารุงท้องที่” หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องที่ โดยเจ้าของที่ดินอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ภายในเดือน
มกราคมปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินและทุก ๆ 4 ปี จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและประเมิน
ใหม่ สาหรับการชาระภาษีจะชาระได้ภายในเดือนมกราคม– เมษายน ของทุกปี  

กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจานวนที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่  
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีนั้นและตลอดไป

จนกว่าจะเปลี่ยนเจ้าของ/เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ  

ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษีบารุงท้องที่  
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ งานพัฒนา

และจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง
ของที่ดิน  

แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้น ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี นั้น  

หลักฐานที่ต้องนาไปแสดงเพื่อชาระภาษีบ ารุงท้องที่  
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน  
2. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีที่ได้ชาระภาษีบ ารุงท้องที่มาแล้ว)  
3. สาเนาทะเบียนบ้าน  
4. สาเนาหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนด ,น.ส.3. ,ส.ป.ก.  
5. สาเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท  
6. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้อื่นมาทาการแทน)  
 

กรณีท่ีเป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปียื่น แบบ ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีปีสุดท้ายมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ  



ขั้นตอนการชาระภาษีบ ารุงท้องท่ี  

1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ในวันที่ 1 มกราคมของปี ที่มีการตีราคาปาน
กลางที่ดิน  

 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย
หลักฐานที่ต้องใช้ ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมิน ภายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการประเมิน
ราคาปานกลางของที่ดิน  

 เจ้าพนักงานประเมิน จะทาการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภบท.9 
หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดิน ทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเงิน
เท่าใด ภายในเดือนมีนาคม  

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดิน จะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่
กรณีท่ีได้รับใบแจ้งใบประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชาระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน  

2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีท่ีเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจานวนเนื้อที่ดินเดิม  
เปลี่ยนแปลงไป  

 เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดิน หรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้น  
ใหม่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน หรือยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงจานวนที่ดินต่อ  
เจ้าพนักงานประเมิน ภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอน หรือมีการ  
เปลี่ยนแปลงโดยให้แนบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี  

 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบฯ แล้ว จะออกใบรับแบบไว้ให้เป็นหลักฐาน  

 เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป  
จานวนเท่าใด  
3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือ
มีเหตุอย่างอ่ืน ทาให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป  

 เจ้าของที่ดิน ยื่นคาร้องตามแบบ ภบท. 8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน  
ประเมิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  

 เจ้าพนักงานประเมิน จะออกใบรับให้แก่ผู้มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  

 เจ้าพนักงานประเมิน จะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่า จะต้องเสียภาษีในปีต่อไป  
จานวนเท่าใด  

 การขอชาระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของ  
ที่ดินให้ผู้รับประเมินนาใบเสร็จรับเงินของปีก่อน พร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี  



เงินเพิ่ม  

เจ้าของที่ดิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบารุง

ท้องที่ เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดิน ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้ทราบถึงการ
ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่  

2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน โดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอ
แก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้อง ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน  

3. ชี้เขตแจ้งจานวนที่ดิน ไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยทาให้จานวนเงินที่ต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียภาษีเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีบ ารงุท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม  

4. ไม่ชาระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของจานวนเงิน
ที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นาเงินเพ่ิมเติม ตามข้อ 1 – ข้อ 4 มารวม
ค านวณด้วย  

บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  

1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือนา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที ่ต้องระวางโทษจาคุก 
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000.- บาท หรือทั้งจาท้ังปรับ  

2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้อท่ีดิน ต้องระวางโทษคุก ไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 1,000.- บาท หรือทั้งจาท้ังปรับ  

3. ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคา หรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบหรือ
สั่งให้ปฏิบัติการเท่าที่จาเป็น เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ที่ค้างชาระหรือไม่มาให้ถ้อยคาหรือไม่
ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
1,000.- บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ  

การอุทธรณ์  

ถ้าเจ้าของที่ดิน ไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางของที่ดิน หรือไม่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุง
ท้องที่ เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน แล้วแต่
กรณี  

การอุทธรณ์ ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแต่กรณีได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ให้ขอคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคาพิพากษาของศาล  

ผู้อุทธรณ์ มีสิทธิอุทธรณ์วินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
วินิจฉัยอุทธรณ์  



การขอคืนภาษีบ ารุงท้องที่  

ผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ ขอรับคืน 
ภายใน 1 ปีได้ โดยยื่นคาร้องขอคืน ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่  



แผนผังขัน้ตอน การเสียภาษีบ ารุงท้องที ่
*********************************************************************************************************** 

เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) 
ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 



ตรวจสอบและค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 



แจ้งการประเมิน ภบท.9 หรือ ภบท.10 



ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
เว้นแต่ กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม 

ต้องชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 



ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นใบแจ้งการประเมินเพื่อขอชาระภาษีบ ารุงท้องที่ 



พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนคุมผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 



ชาระเงินภาษีบ ารุงท้องที่ และรอรับใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ (ภบท.11) 
 


