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แผนการจัดเก็บรายได 

ประจําปงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
อําเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบุร ี

 
 
 



 
คํานํา 

 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เปนหนวยงานทองถ่ินท่ีซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีในการดําเนินการจัดเก็บรายไดท่ีตองจัดเก็บเอง  ซ่ึงประกอบดวย   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษี
ปาย  ภาษีบํารุงทองท่ี  และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ  ซ่ึงการจัดเก็บรายไดทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพ
ไดจะตองครอบคลุมถึงข้ันตอน กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจัดเก็บรายได 

  

ดังนั้น   เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีทุกประเภทดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง  ทัน 
ตามกําหนดระยะเวลา และเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  จึงไดกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ประจําป 2558  ข้ึนเพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุเปาหมายสูงสุด 

 
 
 

                                             จัดทําโดย 
                          กองคลังองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได ประจําปงบประมาณ 2559 
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลคูบัว  

อําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  ดวยคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคูบัว    มีนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดใหท่ัวถึง  
และเปนธรรมโดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคม  เศรษฐกิจ  เหตุการณตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมาเปนแนวทาง
ในการจัดเก็บภาษี โดยมิใหเกิดผลกระทบในการชําระภาษีของประชาชนในตําบลคูบัว 
 

  ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายสูงสุด  
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  โดยการออกใหบริการรับยื่นแบบเพ่ือแสดง
รายการทรัพยสินเพ่ือเสียภาษีกับประชาชนภายในตําบล  ซ่ึงจะชวยใหลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  จึงจําเปนตอง
จัดทําแผนการจัดเก็บรายไดประจําป 2559  ข้ึนมา 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1.  เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว  บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
                 และเปนธรรมแกประชาชน 
 2.2.  เพ่ือใหองคกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาตําบลไดมากข้ึน 
 2.3.  เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการเสียภาษีใหกับองคการบริหารสวน 
                  ตําบล 
 2.4.  เพ่ือใหการปฏิบัติการจัดเก็บรายไดสอดคลองกับแนวทางการบริหารบานเมืองท่ีดี 
 

3. เปาหมาย   
 3.1.  การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลคูบัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 3-5 ของปงบประมาณ 2559 
 3.2.  ประชาชนใหความรวมมือในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.3.  การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม 
 

4. วิธีการดําเนินการ 
4.1.  ข้ันเตรียมการ 

  - สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ ใหครบถวน  จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และออก
หนังสือแจงเวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา เพ่ือจะไดมายื่นแบบพิมพภายในกําหนดเวลา  โดยตรวจสอบและ
คัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี ตาม ผ.ท.4  

4.2.  ข้ันดําเนินการ 
- จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา 

  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  - แจงใหผูท่ีอยูในขายตองเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 
  - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดทราบและเขาใจ 
  - ออกใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี 

4.3.  หลังดําเนินการแลวเสร็จ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
 

 



5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 

6.  ผูรับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได 
 1.  นางสาวกุลนิษฐ  ดาเชิงเขา  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง 
 2.  นางพัชรี    ขําแกว   ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 
 

7. งบประมาณ 
 ใชจายจากขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรายจายประจําป 2559 
 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1.  ภาษีจากการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 3-5 
                  ของปงบประมาณ 2559 
 8.2.  ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และใหความรวมมือในการเสียภาษี 
 8.3.  การปฏิบัติงานสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารบานเมืองท่ีดี 
 

  1.  ภาษีบํารุงทองที ่(กําหนดระยะเวลาชําระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกป) 
หมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจาของท่ีดิน ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ 

ในท่ีดินการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยเจาของท่ีดินท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล
คูบัว ใหไปยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (แบบ ภบท.5) ท่ีองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ภายในเดือนมกราคมป
แรก ท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน และทุกๆ 4 ป จะมีการยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน และประเมินใหม และ
ชําระภาษีภายในเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกป 
 

  กรณีเปนเจาของท่ีดินใหม หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนท่ีดินจะตองยื่นแบบแสดงรายการ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีการเปลี่ยนแปลง 
 

  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
  ผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีในปนั้นและ
ตลอดไปจนกวาจะเปลี่ยนเจาของ 
  กําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
  ใหเจาของท่ีดินซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) ณ ท่ีทํา
การองคการบริหารสวนตําบลคูบัว  ภายในเดือนมกราคมของปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
  แบบแสดงรายการท่ีไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา  4 ปนั้น 
  อัตราภาษีและการคํานวณภาษีอัตราภาษี 
  1.  อัตราภาษีบํารุงทองท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน 34 อัตรา 
  2.  ราคาปานกลางท่ีดิน เกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของท่ีดิน 
30,000  บาทแรก เสียภาษี 70 บาท 
  3.  สวนท่ีเกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตอ 25 บาท 
  4.  ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุก 
          - เสียก่ึงอัตรา 
         - ดวยตนเอง  ไมเกินไรละ 5 บาท 
         - ท่ีดินวางเปลา  เสียเพ่ิม 1 เทา 
 



  การคํานวณภาษี 
  ภาษีบํารุงทองท่ี คํานวณ จากราคาปานกลางของท่ีดิน ท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดิน 
ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชในการจัดเก็บภาษี คูณกับอัตราภาษี 

  เนื้อท่ีดินเพ่ือคํานวณภาษี (ไร)  = เนื้อท่ีถือครอง – เนื้อท่ีเกณฑลดหยอน 

  คาภาษีตอไร = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ทาย พรบ.ฯ 
 

  หลักฐานท่ีตองนําไปแสดงเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
   1.  บัตรประจําตัวประชาชน 
   2.  ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทาย (ถามี) 
   3.   สําเนาทะเบียนบาน 
   4.   หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนของท่ีดิน เชน โฉนด,น.ส.3. 
   5.   หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท 
   6.   หนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีใหผูอ่ืนมาทําการแทน 
  กรณีท่ีเปนการเสียภาษีในปท่ีไมใชปท่ียื่นแบบ ภบท.5 ทอนท่ีมอบใหเจาของท่ีดินหรือ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปสุดทายมาดวย 
  

ข้ันตอนการชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
1. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการ

ตีราคาปานกลางท่ีดิน 

- ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พรอมดวย
หลักฐานท่ีตองใชตอเจาหนาท่ีพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปท่ีมีการ
ประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

- เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน(ภบท.9 
หรือ ภบท.10) ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวน
เงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

- ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแต
กรณีท่ีไดรับใบแจงใบประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงการประเมิน 

2. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 

- เจาของท่ีดินท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินหรือเปนผูไดรับโอนท่ีดินข้ึนใหมตอง
ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนท่ีดินตอเจาพนักงาน
ประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใหแบบ 
ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณี 

- เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

- เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวน
เทาใด 

3. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอน
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
 



- เจาของท่ีดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใชตอเจาพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 

- เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให 

- เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวน
เทาใด 

- การขอชําระภาษีบํารุงทองท่ีในปถัดไปจากปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินให
ผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของ
ทุกป 

เงินเพ่ิม   เจาของท่ีดินผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีตองเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10  ของคาภาษีบํารุง

ทองท่ีเวนแตกรณีเจาของท่ีดินไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกอนท่ีเจาพนักงานประเมิน
จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองท่ี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีลด
นอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีท่ี
เจาของท่ีดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการท่ีดินใหถูกตองกอนท่ีเจาพนักงานประเมิน
แจงการประเมิน 

3. ชี้เขตแจงจํานวนท่ีดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสีย
ภาษีบํารุงทองท่ีลดนอยลงใหเสียภาษีเงินเพ่ิมอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองท่ีประเมิน
เพ่ิมเติม 

4. ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 24 ตอปของจํานวน
เงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงินเพ่ิมเติม
ตาม ขอ 1 – ขอ 4 มารวมคํานวณดวย 

 

บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนํา 

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 6 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อท่ีดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 
เดือน  หรือ ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

3. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซ่ึงสั่งใหมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารตรวจสอบ  
หรือสั่งใหปฏิบัติการเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระหรือไมมาใหถอยคํา หรือไมสง
เอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 1,000 บาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  การอุทธรณ 
   ถาเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางท่ีดิน   หรือไมไดรับแจงการประเมินภาษี
บํารุงทองท่ีแลว   เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได  โดยอุทธรณผานเจา
พนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวันท่ีไดรับแจงประเมินแลวแต
กรณี 
  การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองท่ี เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ
จังหวัดใหขอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล 



  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงวินิจฉัยอุทธรณ 
 

การขอคืนภาษีบํารุงทองท่ี 
  ผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวาท่ีควรจะตองเสียผูนั้นมีสิทธิขอรับ
คืนภายใน 1 ป ไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
 

บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที ่
ตามมาตรา   7 

 

ช้ัน ราคาปานกลางของท่ีดิน 
ภาษีไรละ 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

 

ไมเกินไรละ 200 บาท 
เกินไรละ 200 บาท ถึงไรละ 400 บาท 
เกินไรละ 400 บาท ถึงไรละ 600 บาท 
เกินไรละ 600 บาท ถึงไรละ 800 บาท 
เกินไรละ 800 บาท ถึงไรละ 1,000 บาท 
เกินไรละ 1,000 บาท ถึงไรละ 1,200 บาท 
เกินไรละ 1,200 บาท ถึงไรละ 1,400 บาท 
เกินไรละ 1,400 บาท ถึงไรละ 1,600 บาท 
เกินไรละ 1,600 บาท ถึงไรละ 1,800 บาท 
เกินไรละ 1,800 บาท ถึงไรละ 2,000 บาท 
เกินไรละ 2,000 บาท ถึงไรละ 2,200 บาท 
เกินไรละ 2,200 บาท ถึงไรละ 2,400 บาท 
เกินไรละ 2,400 บาท ถึงไรละ 2,600 บาท 
เกินไรละ 2,600 บาท ถึงไรละ 2,800 บาท 
เกินไรละ 2,800 บาท ถึงไรละ 3,000 บาท 
เกินไรละ 3,000 บาท ถึงไรละ 3,500 บาท 
เกินไรละ 3,500 บาท ถึงไรละ 4,000 บาท 
เกินไรละ 4,000 บาท ถึงไรละ 4,500 บาท 
เกินไรละ 4,500 บาท ถึงไรละ 5,000 บาท 
เกินไรละ 5,000 บาท ถึงไรละ 5,500 บาท 
เกินไรละ 5,500 บาท ถึงไรละ 6,000 บาท 
เกินไรละ 6,000 บาท ถึงไรละ 6,500 บาท 
เกินไรละ 6,500 บาท ถึงไรละ 7,000 บาท 
เกินไรละ 7,000 บาท ถึงไรละ 7,500 บาท 
เกินไรละ 7,500 บาท ถึงไรละ 8,000 บาท 
เกินไรละ 8,000 บาท ถึงไรละ 8,500 บาท 
เกินไรละ 8,500 บาท ถึงไรละ 9,000  บาท 

- 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
30 
22 
25 
27 
30 
32 
35 
37 
40 
42 
45 

50 
- 
- 
- 
- 

50 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50 
- 

50 
- 

50 
- 

50 
- 

50 
- 

50 
- 

(1) ท่ีดินท่ีใชประกอบ 
การกสิกรรมเฉพาะประเภท 
ไมลมลุก ใหเสียก่ึงอัตรา แต 
ถาเจาของท่ีดินประกอบการ 
กสิกรรมประเภทไมลมลุกนั้น 
ดวยตนเองใหเสียอยางสูงไม 
เกินไรละ 
5 บาท 
 
 
(2) ท่ีดินท่ีท้ิงไววางเปลาหรือ 
ไมไดทําประโยชน 
ตามควรแกสภาพของท่ีดิน 
ใหเสียเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเทา 

 
 



ช้ัน ราคาปานกลางของท่ีดิน 
ภาษีไรละ 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

(11*) 
34 
 
 
 

เกินไรละ 9,000 บาท ถึงไรละ 9,500 บาท 
เกินไรละ 9,500 บาท ถึงไรละ 10,000 บาท 
เกินไรละ 10,000 บาท ถึงไรละ 15,000 บาท 
เกินไรละ 15,000 บาท ถึงไรละ 20,000 บาท 
เกินไรละ 20,000 บาท ถึงไรละ 25,000 บาท 
เกินไรละ 25,000 บาท ถึงไรละ 30,000 บาท 
เกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีไรละ ดังตอไปนี้ 
(1) สําหรับราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาท 
แรกใหเสียภาษี 70 บาท 
(2) สําหรับราคาปานกลางของท่ีดินสวนท่ีเกิน 
30,000 
บาท ใหเสียทุกๆ 10,000 บาท ตอ 25 บาทเศษ
ของ 
10,000 บาท ถาถึง  5,000 บาท ใหถือเปน 
10,000 บาท 
ถาไมถึง 5,000 บาท ใหปดท้ิง" 
 

47 
50 
55 
60 
65 
70 

50 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
 
 

หมายเหตุ 
(1) ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
(ก) เศษของไรใหคิดในอัตราลดลงตามสวน 
(ข) เศษของหนึ่งตารางวาใหปดท้ิง 
(2) เม่ือคํานวณภาษีแลว เศษของ 10 สตางค ใหปดท้ิง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษี เดือน มกราคม –  
                                    กุมภาพันธ ของทุกป) 

  หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ กับท่ีดินใชตอเนื่องกับโรงเรือน 
หรือ สิ่งปลูกสรางนั้น 
 

  ผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  ผูท่ีเปนเจาของทรัพยสินโรงเรือนสิ่งปลูกสราง ตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลคูบัว  ซ่ึงหาผลประโยชน  โดยใชเปนสถานประกอบการพาณิชยตางๆ ใหเชาหรือใหผูอ่ืนอยู
อาศัยในขายตองชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินกับองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
  กําหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภรด.2)  ณ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

หลักฐานท่ีตองนําไปแสดง 
1.  สําเนาโฉนดท่ีดิน /น.ส.3 / น.ส.3.ก  หรือเอกสารสิทธิ์อ่ืนๆ 
2.  บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
3.  สําเนาทะเบียนบาน 
4.  ทะเบียนการคา, ทะเบียนพาณิชย, ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
5.  ใบเสร็จรับเงินของปท่ีลวงมาแลว 
6.  หนังสือมอบอํานาจกรณีใหผูอ่ืนทําการแทน 
7.  แผนท่ีตั้งของโรงเรือนและท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสรางท่ีเสียภาษี 

 

ข้ันตอนการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน (ภรด.2) พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

2. พนักงานเจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบความสมบูรณแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและ          
     ท่ีดิน (ภรด.2) 
3. เจาหนาท่ีประเมิน ประเมินคารายปและคาภาษีท่ีตองเสีย 
4. พนักงานเก็บภาษีแจงการประเมิน (ภรด.8) ใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีทราบวาจะตองเสีย 
     ภาษีเปนจํานวนเงินเทาใด 
5. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเม่ือไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีไปชําระภายใน  
     30 วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นตองเสียเงินเพ่ิม 

 

อัตราคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1. ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป 
2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป  

 

  เงินเพ่ิมภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เม่ือไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีตอง
ไปชําระภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากท่ีไดรับแจงประเมินมิฉะนั้นตองเสียเงินเพ่ิม 
 
 



 
1. ชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนดใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 2.5 ของคาภาษีคาง 
2. ชําระไมเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 5 ของคาภาษีคาง 
3. ชําระไมเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 7. 5 ของคาภาษีคาง 
4. ชําระไมเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10 ของคาภาษีคาง 

 

  การชําระคาปรับ 
  ผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีตอเจาหนาท่ีภายในกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน 
200  บาท 
 

  บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพ่ือแจงรายการทรัพยสินตามความเปนจริงตาม 
     ความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาวพรอมท้ังลง 
     วันท่ี เดือน ป และลายมือชื่อของตนกํากับไว เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับ 
     ไมเกินสองรอยบาท 
2. ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาท่ี ไมแจงรายการเพ่ิมเติมราน 
     ละเอียด ไมนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีซักถาม    
     หรือไมตอบคําถามเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการ ตอง 
     ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
3. ผูใดยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนํา 
     พยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณคา 
     รายปแหงทรัพยสินของตนตามท่ีควรหรือโดยความเปนเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง 
      โดยอุบาย  โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดท้ังสิ้นท่ีหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหง 
      ทรัพยสินของตนตามท่ีควรก็ดี ตองระวางโทษจําคุก  ไมเกิน  6  เดือน หรือปรับไมเกิน  
      500  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

  การอุทรณภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  เม่ือผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว  ไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาท่ีโดย
เห็นวาคาภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิอุทธรณตอ คณะผูบริหารทองถ่ินตามแบบท่ีกําหนด 
(ภรด.9) ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน  และเม่ือไดรับแจงผลชี้ขาดแลวยังไมเปนท่ีพอใจก็มี
สิทธิฟองรองตอศาลไดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  3.  ภาษีปาย  (กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษีปาย เดือนมกราคม – มีนาคม  
                                        ของทุกป) 
   หมายถึง  ปายท่ีแสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคา หรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได  หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดไมวาจะแสดง หรือ โฆษณา
ไวท่ีวัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 
 

  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย 
1.  เจาของปาย 
2.  ในกรณีท่ีไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจหา 
     ตัวเจาของปายนั้นไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูเสียภาษีปายถาไมอาจหาตัว 
     ผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีปาย 
 

  กําหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีปาย 
1.  ใหเจาของหรือครอบครองปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไดท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บ  
     รายไดกองคลงั องคการบริหารสวนตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุร ีจังหวัดราชบุรี    
     ภายในเดือนมกราคม -  มีนาคม ของทุกป 
2.  ผูใดติดตั้งปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งปายใหมแทนปายเดิมหรือ 
    เปลี่ยนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีเพ่ิมข้ึนใหยื่น 
    แบบแสดงรายการภาษีปายใหมภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง   
    แกไข  

       3.  ในกรณีท่ีมีการโอนยาย(เปลี่ยนเจาของ)  ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือ 
                              ตอเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    

    ภายใน  30  วัน  นับตั้งแตวันรับโอน 
 

  หลักฐานท่ีตองนําไปแสดงเพ่ือเสียภาษีปาย 
1.  บัตรประจําตัวประชาชน 
2.  ทะเบียนการคา,ทะเบียนพาณิชย 
3.  ใบเสร็จรับเงินปท่ีผานมา  (ในกรณีท่ีไดชําระภาษีปายมาแลว) 
4.  สําเนาทะเบียนบาน 
5.  ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
6.  หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท 
7.  ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย 
 

  ข้ันตอนการชําระภาษีปาย 
1. ผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย(ภป.1)พรอมหลักฐาน 
2. ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันไดแจงการประเมินมิฉะนั้น

ตองเสียเงินเพ่ิม 
 

  อัตราภาษีปาย 
1. ปายอักษรไทยลวน  ใหคิดอัตรา 3 บาท : 500  ตารางเซนติเมตร 
2. ปายอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืนใหคิดอัตรา 

20 บาท : 500 ตารางเซนติเมตร 
 



 
3. ปายตอไปนี้ใหคิดอัตรา 40 บาท: 500 ตารางเซนติเมตร 

   -  ปายท่ีไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม 
   -  ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 

4. ปายตาม 1,2,3 เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของปายแลวถามีอัตราท่ีตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ   
200  บาท ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท 

5. กรณีปายท่ีติดตั้งปแรก คิดภาษีเปนรายงวด งวดละ  3  เดือน 
 - งวดท่ี 1 เริ่มตั้งแตเดือน   มกราคม  -  มีนาคม   คิดภาษี  100% 
 - งวดท่ี 1 เริ่มตั้งแตเดือน   เมษายน  -  มิถุนายน  คิดภาษี  75% 
 - งวดท่ี 1 เริ่มตั้งแตเดือน   กรกฎาคม  -  กันยายน  คิดภาษี  50% 
 - งวดท่ี 1 เริ่มตั้งแตเดือน    ตุลาคม  -  ธันวาคม  คิดภาษี  25% 
 

  เงินเพ่ิม  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนดใหเสียเงินเพ่ิม รอยละสิบของคา 
     ภาษีปายเวนแตกรณีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงาน 
     เจาหนาท่ีจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละหาของคาภาษี 
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองตองทําจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปายลด  
     นอยลงใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของคาภาษีปายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีเจาของ 
     ปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตองกอนเจาพนักงานเจาหนาท่ีแจง   
     การประเมิน 
3. ไมชําระภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย

เศษของเดือนนับเปนหนึ่งเดือนท้ังนี้ไมใหนําเงินเพ่ิมตามขอ 1 และ ขอ 2 มาคํานวณเปน
เงินเพ่ิมตามขอนี้ดวย 
 

  บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีปาย 
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนํา 

                          พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตอง 
                          ระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจํา 
                          ท้ังปรับ 

2.  ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท  
    ถึง 50,000 บาท 

  3.  ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ท่ีเปดเผยในสถานท่ี 
                         ประกอบกิจการ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

4. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน 
เจาหนาท่ีซ่ึงสั่งใหมาใหถอยคําหรือใหสวนบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับปายมาตรวจสอบ 
ภายในกําหนดเวลาอันสมควรตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 
บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 
 

  การอุทธรณการประเมินภาษีปาย 
  เม่ือผูเสียภาษีไดแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณ
การประเมินตอผูบริหารทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตท่ีไดรับแจง 
 



 
คําวินิจฉัยอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ินตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันรับแจง
คําวินิจฉัยอุทธรณ 
 

  การขอคืนเงินภาษีปาย 
  ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาท่ีควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอรับ
เงินคืนไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีเสียภาษีปาย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ประจําป 2559 
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุรี 

 

เดือน/พ.ศ. ภาษีบํารุงทองท่ี  เปาหมาย 

ตุลาคม - 

พฤศจิกายน 

2558 

ธันวาคม 2558 

 

 

 
 

มกราคม  - 

เมษายน 2559 

 

 

 

 

 

มกราคม -  

พฤษภาคม 

2559 

 

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ และประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษีใหประชาชนไดเขาใจ 
 

 

 

- จัดทําประมาณการรายรับจากการประเมินท่ีคาดวาจะไดรับจากผูท่ีอยูในขายเสียภาษี 

- แตงตั้งเจาพนักงานประเมินภาษีบํารุงทองท่ีและเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจจํานวนเนื้อท่ีดิน ลักษณะการทําประโยชน 

- ประกาศแจงเจาของท่ีดินเพ่ือมายื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) และประชาสัมพันธการเสียภาษี 

- ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา 
 

- รับแบบแสดงรายการท่ีดิน  และตรวจสอบความถูกตอง (ภ.บ.ท.5) 

- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและลงทะเบียนรับแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) เสนอตอเจาพนักงานประเมิน 

- ประเมินภาษีบํารุงทองท่ี 

- ติดประกาศการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.10)  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการผูใหญบาน/กํานัน            

กรณีเจาของท่ีดินอยูนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลใหทําหนังสือแจงใหเจาของท่ีดินทราบ 

- รับชําระภาษี (ภายในเวลาท่ีกําหนด) 

 

- ในกรณีเจาของท่ีดินไมพอใจในการประเมินสามารถยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับจากวันติดประกาศ 

- รับเรื่องอุทธรณ/แจงผลการอุทธรณ (กรณีอุทธรณ) 

- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี  ครั้งท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3-5 % 

 
 



 
เดือน/พ.ศ. ภาษีบํารุงทองท่ี (กรณีตีราคาปานกลางท่ีดินใหม ประจําป 2559-2562) เปาหมาย 

มิถุนายน 2559 

 

กรกฎาคม 2559 

 

สิงหาคม 2559 

 

กันยายน 2559 

- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี  ครั้งท่ี 2 

 

- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด รอยละ 2 ตอเดือน มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี  ครั้งท่ี 3 

 

- ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ 

 

- รายงานปดงบประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจําป 2559 
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
เดือน/พ.ศ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน/คาธรรมเนียม เปาหมาย 

ต.ค. 2558 

พ.ย. 2558 

ธ.ค.2558 

 

ม.ค. - ก.พ.2559 

 

ม.ค. - มี.ค. 

2559 

เม.ย.2559 

พ.ค.2559 

มิ.ย.2559 

ก.ค.2559 

ก.ย.2559 

 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  

- ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 

- จัดทําหนังสือแจงมใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา 

- รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมี

หนังสือแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) รับชําระภาษี 

- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 

- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 1 

- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 2 

- รับชําระภาษีเงินเพ่ิมหลังพนกําหนด / มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 3 

- ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี 

- ตรวจสอบผูเสียภาษีท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ  

- รายงานปดงบประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3-5 % 



แผนการจัดเก็บภาษีปาย ประจําป 2559 
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว   อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี 

 
เดือน/พ.ศ. ปาย/คาธรรมเนียม เปาหมาย 

 ต.ค. - พ.ย. 

2558 

 

ธ.ค.2558 

ม.ค. - มี.ค. 

2559 

เม.ย.2559 

พ.ค.2559 

มิ.ย.2559 

ก.ค.2559 

ส.ค.2559 

ก.ย.2559 

 

- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 

- สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  

- ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 

- จัดทําหนังสือแจงใหผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน ใหทราบลวงหนา 

- รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอบความถูกตอง / ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษีและมีหนังสือแจงการประเมิน

ภาษี ภ.ป.3 

- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันทีหรือชําระในกําหนดเวลา) 

- มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 1 (รับชําระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 

- มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 2 (รับชําระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 

- มีหนังสือเตือนไปยังผูท่ียังไมชําระภาษีครั้งท่ี 3 (รับชําระภาษี และเงินเพ่ิม (ม.25) 

- ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี 

- ตรวจสอบบัญชีผูชําระภาษี 

- รายงานปดงบประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3-5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ประจําป 2559 

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
 

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. 

1 คัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑภาษีในปงบประมาณ(ลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ) 

สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ 

            

2 ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี   
 

          

3 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา   
 

          

4 รับชําระคาภาษี (ชําระภายเวลาท่ีกําหนด)    
 

      

5 สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน        
 

     

6 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา(มีเงินเพ่ิม)        
 

 

7 มีหนังสือแจงไปยังผูท่ียังไมชําระภาษี (3 ครั้ง)        
 

   

8 ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ           
 

  

9 รายงานปดงบประจําป            
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจําป 2559 
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุร ี  จังหวัดราชบุรี 

 

ลําดับ กิจกรรมแยกปฏิบัติตามข้ันตอน 
ระยะเวลาการปฏิบัติการ 

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

1 สํารวจและคัดลอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ  
 

           

2 สํารวจเตรียมแบบพิมพตาง ๆ  
 

           

3 ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี  
 

          

4 ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา   
 

          

5 รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ตรวจสอบความถูกตอง  
 

          

6 ประเมินคารายป/แจงผลการประเมิน/รับชาํระภาษี    
 

       

7 รับชําระคาภาษี (ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน)    
 

       

8 ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผูไมยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (3 ครั้ง)     
 

      

9 สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปปจจุบัน       
 

     

10 รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพ่ิม)       
 

 

11 ออกตรวจสอบ/ไปพบผูคางชําระภาษี         
 

  

12 ตรวจสอบบัญชีผูเสียภาษีในปงบประมาณ           
 

  

13 รายงานปดงบประจําป            
 

 



แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีปาย ประจําป 2559 
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุรี 

 

ลําดับ 

กิจกรรมแยก

ปฏิบัติตาม

ข้ันตอน 

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. 

1 สํารวจและ

คัดลอกบัญชีผู

ท่ีอยูในเกณฑ

เสียภาษีใน

ปงบประมาณ  

 

           

2 สํารวจเตรียม

แบบพิมพตาง 

ๆ 

 

           

3 ประชาสัมพันธ

เรื่องการเสีย

ภาษี 

 
 

          

4 ออก

หนังสือเวียน

แจงผูเสียภาษี

ใหทราบ

ลวงหนาเพ่ือ

ยื่นแบบ ภ.ป.1 

  
 

          

5 รับแบบ ภ.ป.1 

(ลงทะเบียน

เลขท่ีรับ) 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

 
 

          

6 ประเมินคา

รายป/แจงผล

การประเมิน/

รับชําระภาษี 

   
 

        

7 รับชําระคา    
 

      



ภาษี (ภายใน 

15 วันนับแต

วันท่ีไดรับแจง

ผลการ

ประเมิน) 

8 ออกหนังสือ

แจงเตือนกรณี

ผูไมยื่นแบบ 

ภ.ป.1 ภายใน

กําหนด (3 

ครั้ง) 

      
 

    

9 ออก

ตรวจสอบ/ไป

พบผูคางชําระ

ภาษี 

      
 

   

10 รับชําระภาษี 

กรณีผูเสียภาษี

ชําระเกิน

กําหนดเวลา 

(มีเงินเพ่ิม) 

       
 

 

11 สํารวจบัญชีผู

คางชําระภาษี

ปปจจบุัน 

          
 

  

12 รายงานปดงบ            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการบริการประชาชนเคล่ือนท่ี ประจําป 2559 
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุรี 



 

ลําดับ

ท่ี 

เดือน วัน เวลา และสถานท่ีการใหบริการจัดเก็บรายได 

1. ตุลาคม  2558 เตรียมสํารวจผูชําระและติดตามเรงรัดลูกหนี้ภาษีประเภทตาง ๆ 

ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพ่ือไวทําการจัดเก็บในป 2559 2. พฤศจิกายน  2558 

3. ธันวาคม  2558 ประชาสัมพันธการชําระภาษี 

4. มกราคม  2559 รับชําระท่ี อบต.คูบัว   และออกบริการนอกสถานท่ี 

5. กุมภาพันธ  2559 รับชําระท่ี อบต.คูบัว  และออกบริการนอกสถานท่ี 

6. มีนาคม  2559 รับชําระท่ี อบต.คูบัว  และออกบริการนอกสถานท่ี 

7. เมษายน   2559 รับชําระท่ี อบต.คูบัว   และออกบริการนอกสถานท่ี 

8. พฤษภาคม  2559 

รับชําระภาษีท่ี อบต.คูบัว 

9. มิถุนายน   2559 

10. กรกฎาคม  2559 

11. สิงหาคม   2559 

12. กันยายน   2559 

13 ตุลาคม  2559 เตรียมสํารวจผูคางชําระและติดตามเรงรัดลูกหนี้ภาษีประเภทตาง ๆ 

ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพ่ือไวทําการจัดเก็บในป 2559 15 พฤศจิกายน  2559 

15 ธันวาคม  2559 
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