
 

 
 
 

คําส่ังองคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด 
ที่  ๕๔๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงต้ังเจาหนาที่ลงชื่อใบเสร็จรบัเงินภาษีโรงเรอืนและที่ดิน,  ภาษีบํารุงทองที่ ,  ภาษีปาย ,ใบเสร็จรับเงินทั่วไป    
       ใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ , ใบเสร็จรบัเงินใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ  และอาชญาบัตร  ประจําป ๒๕๖๑ 
-------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือใหการบริหารงานการจัดเก็บภาษปีระจําป  ๒๕๖๑  ดําเนินไปดวยความรวดเร็ว  เรียบรอย  และ
เพ่ือความสะดวกแกราษฎร  และบุคคลที่มาตดิตอสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  จึงขอแตงตัง้บุคคลท่ีมี
ตําแหนงขางทายน้ีใหเปนผูมีอํานาจลงชื่อในใบเสร็จรับเงินในฐานะ “พนักงานเจาหนาท่ี” และหรือฐานะ  “ผูรับเงิน”  
สําหรับเจาหนาที่การเงินใหมีหนาที่ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินในฐานะ  “ผูรับเงิน”  โดยเรียงลาํดบัตอไปน้ี 
  ๑.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  เปนพนักงานเจาหนาท่ี 
  ๒.  ผูอํานวยการกองคลงั    เปนพนักงานเจาหนาท่ี/ผูรับเงิน 

 กรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ใหเจาหนาท่ีการเงนิ 
และบัญช ีปฏบัิตริาชการแทน 
  ๓.  นักวิชาการเงินและบัญชชีาํนาญการ   เปนผูรับเงิน 
  ๔.  นักวิชาการคลังชาํนาญการ    เปนผูรับเงิน 
  ๕.  นักวิชาการจดัเก็บรายไดปฏิบัติการ   เปนผูรับเงิน 
  ๖.  เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชาํนาญงาน   เปนผูรับเงิน    

  ขอใหเจาหนาท่ีที่ไดรับการแตงตัง้  ปฏบิัตหินาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ใหบริการการจัดเก็บภาษีประจําป   
๒๕๖๑  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  อยาใหเกิดความเสยีหายขึ้นได 

  ท้ังน้ี    ตัง้แตบัดน้ีเปนตนไป 

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๓   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 (นายวาเรนทร   ประภาสุชาติ) 
 นายกองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด 

  

 

 

 



 

 
 

คําสัง่องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด 
ท่ี ๕๔๒/๒๕๖๐ 

เร่ือง  แตงต้ังเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย ประจําป ๒๕๖๑ 
-------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือใหดําเนินการจัดเก็บภาษีในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  เปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตอง  เหมาะสม  และมีประสทิธภิาพ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๖ และมาตรา  ๑๐  แหง
พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๔  และมาตรา ๘  แหงพระราชบัญญติัภาษีปาย  
ฉบับที่  ๒  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องใหองคการบริหารสวนตําบลเปนราชการสวนทองถิ่นที่มีอํานาจ
จัดเก็บภาษีปาย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  จึงแตงต้ังบุคคลซึ่งมีตําแหนงดังตอไปน้ี  เปนพนักงานเจาหนาที่  เพ่ือปฏิบัติการตาม
กฎหมายดังกลาว 
  ๑.  นายเมืองแมน  ศิษยสวุรรณ ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

เปนพนักงานเจาหนาที่ผูประเมินภาษีปาย,  ผูรับชาํระภาษ,ี และพนักงานเจาหนาทีผู่รบัอุทธรณภาษีปาย 
๒.  นางธนัยพัต  ธัญธนัชพรกลุ ตําแหนงผูอํานวยการกองคลงั                      เปนพนักงาน                

เจาหนาที่ผูรับชาํระภาษี 
  ๓.  นางศิริพร  ทองคลี ่  ตําแหนงนักวิชาการคลงัชาํนาญการ        เปนพนักงาน 

เจาหนาที่ผูรับแบบแสดงรายการภาษีปาย,  รับแจงการโอนยาย  เปนผูรบัชาํระภาษีปาย   
๔.  นางอุตสาห  แจมจํารัสแสง ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชชีาํนาญการ    เปนพนักงาน 

เจาหนาที่ผูรับแบบแสดงรายการภาษีปาย,  รับแจงการโอนยาย  เปนผูรบัชาํระภาษีปาย 
๕.  นายเฉลมิพล  แกนจันทร ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ     เปนพนักงาน 

เจาหนาที่ผูรับแบบแสดงรายการภาษีปาย,  รับแจงการโอนยาย  เปนผูรบัชาํระภาษีปาย 
 ๖.  นางกลุวดี   คงธนธาดาพร ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดชาํนาญงาน  เปนพนักงาน 
เจาหนาที่ผูรับแบบแสดงรายการภาษีปาย,    รบัแจงการโอนยาย   เปนผูรับชาํระภาษีปาย 

  ขอใหเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงต้ัง  ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ใหบริการการจัดเก็บภาษี
ประจําป  ๒๕๖๑  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  อยาใหเกิดความเสียหายขึ้นได 

  ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่   ๓   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 
(นายวาเรนทร   ประภาสชุาต)ิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดานขุนทด 
 
 
 



 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด 
ท่ี ๕๔๓ /๒๕๖๐ 

เร่ือง   แตงต้ังเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดินประจําป  ๒๕๖๑ 
---------------------------------------------------------------- 

                    ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่   ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๓๖  เห็นชอบมาตรการปองกันทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ป.  เสนอ  โดยใหหนวยการ
บริหารสวนทองถิ่น   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินคารายป  และคณะกรรมการพิจารณาคํารอง
ขอใหพิจารณาการประเมินใหม  (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ)  เพ่ือพิจารณาเบื้องตนใหกับผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
 

                    ดังนั้น   เพ่ือการดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ดังกลาว  และเพ่ือใหการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและทีด่ินเปนไปดวยความเรียบรอย   องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  จึงมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ดังตอไปนี้ 
 (๑)   คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินคารายป  ประกอบดวย 
  ๑.  นายเมืองแมน  ศิษยสวุรรณ   ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายพีรวธุ  วงศสาโรจน            ผูอํานวยการกองชาง            กรรมการ 
  ๓.  นางภณิดา  ธาราพงษ              นักวิชาการสิง่แวดลอมชาํนาญการ  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวอุนเรือน  เหรียญสงูเนิน  นักวิชาการสงเสรมิการเกษตร             กรรมการ 
  ๕.  นายศริิชัย  เหิมขุนทด              กํานันตําบลดานขุนทด                       กรรมการ 
  ๖.  นายอาํนาจ  หงสกลาง     สมาชิก อบต.  หมูที่  ๑๓          กรรมการ 
  ๗.  นางสาววรันตภรณ   วิทยารัตน   หัวหนาสํานักงานปลดั             กรรมการ 
  ๘.  นางชญาภา   มาตรังษี     หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม             กรรมการ 
  ๙.  นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล    ผูอํานวยการกองคลัง                    กรรมการ 
         ๑๐   นายเฉลิมพล  แกนจันทร     นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ  กรรมการ   
         ๑๑.  นางกุลวดี  คงธนธาดาพร           เจาหนาที่จดัเก็บรายไดชาํนาญงาน กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

๑.  พิจารณาการกําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตร  (ตอเดือน)  เพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาที่ใชเปนแนวทางประกอบการประเมินคารายปของทรัพยสิน 

๒.  พจิารณากลั่นกรอง  ตรวจสอบและเสนอขอคิดเห็นตอพนักงานเจาหนาที่  ซึ่งไดรับการแตงต้ัง
ตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน   เก่ียวกับการประเมินคารายปของทรัพยสินเพื่อคํานวณภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 

๓.  พิจารณาใหความเห็นอ่ืนๆ  ตามที่ประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายเก่ียวกับ 
ดานการประเมินคารายปของทรัพยสิน 
 

 



(๒)   คณะกรรมการพิจารณาคํารองขอใหพิจารณาการประเมินใหม  ประกอบดวย 
       ๑.  นายวาเรนทร  ประภาสุชาต ิ นายกองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด  ประธานกรรมการ 

                 ๒.  นางธนิดา  ภูมิโคกรักษ    ทองถิ่นอําเภอดานขุนทด                             กรรมการ 
                 ๓.  นายเมืองแมน  ศิษยสุวรรณ      ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล                      กรรมการ 
                 ๔.  นายพีรวธุ  วงศสาโรจน           ผูอาํนวยการกองชาง                                      กรรมการ 
        ๕.  นางสาวปราณี   มองเพ็ชร        นักวชิาการพัฒนาชุมชนชาํนาญการ                    กรรมการ 
                 ๖.  นางสุกัญญา   คินขุนทด          จพง.สงเสริมการปกครองทองถิน่ชาํนาญการ         กรรมการ 
                 ๗.  นายเที่ยง   ภูมิโคกรักษ           ผูใหญบาน  หมูที่ 4                                กรรมการ 
        ๘.  นางสมมุง   สามขุนทด            ผูใหญบาน หมูที่  10                                กรรมการ 
        ๙.  นางสาวธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล  ผูอาํนวยการกองคลงั                                    กรรมการ 
      ๑๐.  นายเฉลิมพล  แกนจนัทร นักวชิาการจัดเก็บรายไดปฏบิัติการ            กรรมการ 
      ๑๑.  นางกุลวดี  คงธนธาดาพร เจาหนาที่จัดเก็บรายไดชาํนาญงาน    กรรมการและเลขานุการ 
 

ใหกรรมการมอีํานาจหนาท่ีดังน้ี 
  

       ๑.พิจารณากลั่นกรอง  ตรวจสอบ  และเสนอขอคิดเหน็ตอคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลดาน
ขุนทด  เก่ียวกับการพิจารณาคาํรองขอใหพิจารณาการประเมินใหม 
 

       ๒.พิจารณาใหความเห็นอ่ืนๆ  ตามทีน่ายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายอันเกี่ยวดวยการพิจารณา
คาํรองใหพิจารณาการประเมินใหม 

  ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่   ๓    เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 

  (นายวาเรนทร   ประภาสชุาติ) 
 นายกองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด 
เรื่อง  ขอใหไปย่ืนแบบชําระภาษีในเขตองคการบรหิารสวนตําบลดานขุนทด ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

..................................................................................... 
  ดวย  ในป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  องคการบริหารสวนตาํบลดานขุนทด  จะดาํเนินการจัดเกบ็ภาษีเก่ียวกับ
ทรัพยสินอันเปนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง  ภาษีปาย  ภาษบีํารุงทองท่ี  ซ่ึงทรัพยสินน้ันตัง้อยูในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลดานขุนทด  
  องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทดจึงประกาศใหผูมทีรัพยสินตางๆยื่นชําระคาภาษรีายละเอียดดงัน้ี 
 

๑.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ใหเจาของทรัพยสินซ่ึงมีกรรมสทิธ์ิในทรพัยสินอันเปนโรงเรือนและส่ิงปลูกสราง  อยางอื่นท่ีตัง้อยูในเขตองคการ

บริหารสวนตาํบลดานขุนทด  ไปรับแบบพิมพแสดงรายการแหงทรัพยสิน  (ภ.ร.ด.๒)  ยื่นตอพนักงานเจาหนาท่ี  ตัง้แต
วันท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๖๑  ถงึวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  และใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีนําเงินคาภาษีไปชาํระตอ
พนักงานเจาหนาท่ีภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันถดัจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน  (ภ.ร.ด. ๘)  ตามมาตรา  ๑๙  และ
มาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญตัภิาษีโรงเรือนและทีด่ิน  พ.ศ.  ๒๔๗๕  และแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิภาษี
โรงเรือนและทดีิน  ถงึ  (ฉบับท่ี  ๕ )  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 

๒.  ภาษีปาย 
ใหเจาของปายท่ีมีปายอยูในเขตองคการบริหารสวนตาํบลดานขุนทด  ซ่ึงจะตองเสยีภาษีปาย  ประจาํป  

๒๕๖๑  ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษปีายตามแบบ  (ภ.ป.๑)  ตอพนักงานเจาหนาท่ี  ตัง้แตวันที่  ๒  มกราคม  
๒๕๖๑  ถงึวนัท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  และใหผูมีหนาที่เสียภาษีนําเงินคาภาษีไปชาํระตอพนักงานเจาหนาทีภ่ายใน  ๑๕  
วัน  นับแตวันถดัจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน  (ภป.๓)  ตามมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัตภิาษปีาย  พ.ศ.  ๒๕๑๐  
แกไขเพิ่มเตมิถงึ  (ฉบับท่ี  ๑  ถงึ  (ฉบับท่ี  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 

๓.ภาษีบํารุงทองที ่
  ใหเจาของท่ีดินซึง่มกีรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือครอบครองอยูในท่ีดนิอันจะตองชาํระคาภาษีบํารุงทองท่ี  
ประจําป  ๒๕๖๑  ไปชําระคาภาษีบาํรุงทองท่ีตอพนักงานเจาหนาท่ี  ตัง้แตวันท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี  ๓๐  
เมษายน  ๒๕๖๑  ตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญตัิภาษบํีารงุทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๐๘  แกไขเพิ่มเติม
ถึง  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓     
                                                                                         

  ใหเจาของทรัพยสินท่ีจะตองชําระภาษตีามประเภทดงักลาวขางตน  ไปยื่นรายการชําระภาษตีอพนักงาน
เจาหนาท่ี  ณ  งานจัดเก็บรายได  สวนการคลัง  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด  ตาํบลดานขนุทด  อําเภอ
ดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน                                                                  

                 ประกาศ  ณ  วันที่   ๔    เดือน   ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

  

 

(นายวาเรนทร  ประภาสุชาติ) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลดานขนุทด 

 



แผนปฎบิัตงิานจัดเกบ็ภาษป้ีาย  ประจําปี  ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลด่านขุนทด 

อาํเภอด่านขนุทด        จังหวัดนครราชสีมา 

แยกปฏิบัติตามขันตอนของกิจกรรม 

ก. ขันเตรียมการ 

๑.  ตรวจสอบและคดัลอกรายชือผูที้อยู่ในเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑              กนัยายน       ๒๕๖๐ 

๒.  สํารวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ                 ตุลาคม         ๒๕๖๐ 

๓.  ประชาสัมพนัธ์ขนัตอนและวิธีการเสียภาษี                                      พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -  กุมภาพนัธ์   ๒๕๖๑ 

๔.  จดัทาํหนงัสือแจง้ให้ผูม้ีหน้าทีเสียภาษีทราบเพอืยืนแบบแสดงรายการเสียภาษี  (ภ.ป.๑)  ธนัวาคม        ๒๕๖๐ 

ข.  ขันดําเนินการจดัเก็บ 

๑.กรณีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 

-  รับแบบ ภ.ป.๑  และตรวจสอบความถูกตอ้ง   มกราคม-มีนาคม       ๒๕๖๑ 

-  ประเมินค่าภาษแีละมีหนงัสือแจง้ผลการประเมิน (ภ.ป.๓)   มกราคม-เมษายน      ๒๕๖๑ 

๒.กรณีป้ายหลงัเดือนมีนาคม 

-  รับแบบ ภ.ป.๑  และตรวจสอบความถูกตอ้ง   เมษายน-ธนัวาคม      ๒๕๖๑ 

-  ประเมินคา่ภาษแีละมีหนงัสือแจง้ผลการประเมิน (ภ.ป.๓)   เมษายน-ธนัวาคม      ๒๕๖๑ 

๓.การชาํระค่าภาษ ี

  กรณีปกติ 

-  รับชาํระภาษี  (ชาํระในวนัยืนแบบหรือชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา)   มกราคม-พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

  กรณีพิเศษ 

๑.ชาํระภาษีเกินเวลาทีกาํหนด  (เกิน  ๑๕  วนันบัแต่วนัทีไดรั้บผลการประเมิน) 

   -รับชาํระภาษแีละเงินเพิม 

๒.ผูป้ระเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษ ี

 ๑.รับคาํร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมนิค่าภาษีใหม่  (แบบ ภ.ป.๔)               กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ๒.ออกหมายเรียกใหม้าชีแจงหรือออกตรวจสถานที                กมุภาพนัธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ๓.ชีขาดและแจง้ผลใหผู้ร้้องทราบ  (แบบ  ภ.ป.๕)    มีนาคม-กรกฎาคม      ๒๕๖๑ 

 ๔.รับชาํระภาษีและเงินเพิม                  มีนาคม-กนัยายน         ๒๕๖๑ 

 ๕.ปฎิบติัตามคาํสั งศาล  (กรณีนาํคดีไปสู่ศาล) 

 

หมายเหตุ  กรณีมีป้ายหลงัเดือนมีนาคม  การยืนแบบการประเมิน  การชาํระภาษีและอุทธรณ์  ใหป้ฏิบติัระหวา่ง

เดือน  เมษายน – ธนัวาคม 

 

 

 



ค.ขันประเมนิผลและเร่งรัดการจดัเกบ็ 

 ๑.ไม่ยืนแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น  (ภ.ป.๑)  ภายในกาํหนดเวลา 

  -มีหนงัสือแจง้เตอืนผูที้ยงัไม่ยืนแบบ    มีนาคม                       ๒๕๖๑ 

(เมือใกลจ้ะสินสุดเวลาทีประกาศกาํหนดให้ยนืแบบ) 

  -มีหนงัสือแจง้เตอืนผูที้ยืนแบบภายในกาํหนดเวลา 

   -ครังที  ๑      เมษายน                      ๒๕๖๑ 

   -ครังที  ๒      พฤษภาคม                  ๒๕๖๑ 

  -แจ้งความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง  (อาํเภอ)  เมษายน-กรกฎาคม     ๒๕๖๑ 

   เพือดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืนแบบ 

  -รับชาํระภาษแีละเงินเพิมตามมาตรา  ๒๕    เมษายน-กนัยายน       ๒๕๖๑ 

 ๒.ยืนแบบ  ภ.ป.๑  แลว้แต่ไม่ยอมชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา 

  -มีหนงัสือแจง้เตอืนผูที้ยงัไม่ชาํระภาษ ี     

   -ครังที  ๑      พฤษภาคม                 ๒๕๖๑ 

   -ครังที  ๒      มิถุนายน                    ๒๕๖๑ 

                                   -ครังที  ๓   กรกฎาคม                  ๒๕๖๑ 

  -รับชาํระภาษแีละเงินเพมิ   พฤษภาคม-กนัยายน  ๒๕๖๑ 

 -ดาํเนินการบงัคบัจดัเก็บภาษี  (ยึด  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

   กรณีหลีกเลียงไม่ยอมชาํระภาษ ี   ตุลาคมเป็นตน้ไป 

 

 

(ลงชือ)....................................................ผูจ้ดัทาํ                 (ลงชือ)......................................................ผูต้รวจสอบ 

                    (นายเฉลิมพล    แก่นจนัทร์)                                            (นางสาวธันยพตั   ธญัธนชัพรกุล) 

             นกัวิชาการจดัเก็บรายไดป้ฏิบติัการ                                                 ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

(ลงชือ)..................................................ผูเ้ห็นชอบ              (ลงชือ)....................................................ผูอ้นุมติัแผน 

(นายเมืองแมน    ศิษย์สุวรรณ)                                             (นายวาเรนทร์   ประภาสุชาต)ิ 

               ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด                            นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขุนทด 

 

 

 

   



แผนปฎิบัติงานการจัดเกบ็ภาษีบํารุงท้องที  ประจําปี  ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๑.ขันเตรียมการ 

 ๑.๑ ตรวจสอบและคดัลอกรายชือผูอ้ยู่ในเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ กนัยายน  ๒๕๖๐ 

 ๑.๒  สํารวจและจดัเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ                ตุลาคม                      ๒๕๖๐ 

 ๑.๓  ประชาสัมพนัธ์ขนัตอนและวธีิการเสียภาษี                   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐- กุมภาพนัธ์                 ๒๕๖๑ 

 ๑.๔  จดัทาํหนงัสือแจง้ใหผู้มี้หนา้ทีเสียภาษีทราบเพือยืนแบบแสดง 

           รายการภาษีบาํรุงทอ้งที  (ภ.บ.ท.๕)   ธนัวาคม                    ๒๕๖๑ 

๒.ขันดําเนินการจัดเก็บ 

 ๒.๑ รับแบบแสดงรายการแจง้การประเมิน(ภ.บ.ท. ๙) และตรวจสอบความถูกตอ้ง  มกราคม-กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ 

 ๒.๒  ชาํระภาษีบาํรุงทอ้งท ี   เมษายน                      ๒๕๖๑ 

กรณีปกติ 

 -รับชาํระภาษี  (ชาํระในวนัทียืนแบบหรือชาํระภายในกาํหนดเวลา)   เมษายน                      ๒๕๖๑ 

กรณีพิเศษ 

 -ผูมี้หนา้ทีเสียภาษไีดรั้บการแจง้การประเมินหลงัเดือนมีนาคม  ใหผู้มี้หนา้ที 

   ตอ้งเสียภาษีนาํเงินมาชาํระภายใน  ๓๐  วนั   พฤษภาคม                  ๒๕๖๑ 

 -การเลอืนกาํหนดเวลาการชาํระภาษีบาํรุงทอ้งที  ทีไม่สามารถจดัเก็บไดท้นัภายใน 

   เดือนเมษายนตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้ใหท้าํการเลอืนกาํหนดเวลารับชาํระภาษ ี พฤษภาคม-มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

๓.ขันประเมินผลและเร่งรัดการจดัเก็บ 

 เมือรับชาํระภาษีบาํรุงทอ้งทีภายในระยะเวลาทีกาํหนดแลว้  ปรากฏว่ายงัมีผูค้า้งชาํระ 

 ให้มีหนงัสือแจง้เตือนผูที้ยงัไม่มาเสียภาษีบาํรุงทอ้งที    กรกฎาคม                  ๒๕๖๑
  

 

 

(ลงชือ)....................................................ผูจ้ดัทาํ                 (ลงชือ)......................................................ผูต้รวจสอบ 

                    (นายเฉลิมพล    แก่นจนัทร์)                                            (นางสาวธันยพตั   ธญัธนชัพรกุล) 

              นกัวิชาการจดัเก็บรายไดป้ฏิบติัการ                                                  ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

(ลงชือ)..................................................ผูเ้ห็นชอบ              (ลงชือ)....................................................ผูอ้นุมติัแผน 

(นายเมืองแมน    ศิษย์สุวรรณ)                                             (นายวาเรนทร์   ประภาสุชาต)ิ 

               ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด                            นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขุนทด 

 

 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีดิน  ประจําปี  ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 

 ๑.  สํารวจ  เตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ 

 ๒.  ตรวจสอบและจดัทาํบญัชีผูอ้ยู่ในเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณหนา้ 

 ๓.  รับแบบ  ภ.ร.ด.2  (ลงทะเบียน) 

 ๔.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารชนัตน้ 

 ๕.  รับชาํระภาษ/ีส่งเงินรายไดป้ระจาํวนั 

หัวหน้างานจัดเก็บรายได้  (อบต.) 

๑.  ออกหนงัสือเวยีนแจง้ผูเ้สียภาษีทราบล่วงหน้า 

๒.  ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบ  ภ.ร.ด.๒ 

๓.  รับคาํร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ร.ด. ๙ 

๔.  สํารวจผูไ้ม่มายืนแบบ ภ.ร.ด.๒  ภายในกาํหนด 

๕.  ประสานกบัอาํเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

หัวหน้าส่วนการคลัง 

 ๑.  ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ  ภ.ร.ด.๒  และเอกสารประกอบ 

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

 ๓.  ออกตรวจสอบ/ไปพบผูค้า้งชาํระภาษ ี

 ๔.  แจง้ผลชีขาดกรณีอุทธรณ์ภาษ ี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

๑.  ประชาสัมพนัธ์เรืองการเสียภาษ ี

๒.  ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบ  ภ.ร.ด.๒ 

๓. ประเมินค่ารายปีตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงประกอบ 

๔.   ออกหนงัสือแจง้เตือนในกรณีไม่ยนืแบบ  ภ.ร.ด.๒  ภายในกาํหนด 

๕. ออกหนงัสือเตือนผูที้ไม่มาชาํระภาษีภายในกาํหนด 

๖. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีทีรับผิดชอบงานจดัเก็บรายได ้

คณะกรรมการบริหาร  อบต. 

  ๑.   พิจารณาคาํร้องอุทธรณ์ภาษี  พิจารณาการประเมินใหม่ 

  ๒.  ลงมติชีขาดตามคาํร้อง  และแจง้ผลการชีขาดใหผู้ร้้องทราบ 

  ๓.   มอบอาํนาจแจง้ความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืนแบบ  ภ.ร.ด. ๒  ภายในกาํหนด 

  ๔.   มีคาํสงัยึด  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

 

 



แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีดิน  ประจําปี  ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

อําเภอด่านขุนทด      จังหวัดนครราชสีมา 

 

กันยายน ๒๕๖๐  -คดัลอกบญัชีผูที้อยู่ในเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณจดัเก็บ  จาก  ผ.ท. ๕ 

    -ประชาสัมพนัธ์เรืองการเสียภาษ ี

ตุลาคม     ๒๕๖๐  -สํารวจ  ,  ตรวจแบบพิมพ ์

ธันวาคม  ๒๕๖๐  -ออกหนงัสือเวยีนยงัผูเ้สียภาษีใหท้ราบล่วงหนา้ 

มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ -รับแบบ  ภ.ร.ด.๒  (ลงทะเบียนเลขทีรับ)  ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

    -ประเมินค่ารายปี / แจง้ผลประเมิน / รับชาํระภาษ ี

มีนาคม-พฤษภาคม   ๒๕๖๑ -ประเมินค่ารายปีและแจง้ผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด.๘  (ลงทะเบยีน) 

    -รับคาํร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ร.ด.๙  (ลงทะเบียนเลขทีรับ) / พิจารณาคาํร้อง 

                    แจง้ผลการชีขาด 

    -รับชาํระค่าภาษี  (ภายใน  ๓๐  วนันบัแต่วนัทีไดร้ับแจง้ผลการประเมิน) 

    -ออกหนงัสือแจง้เตือนกรณีผูไ้ม่ยืนแบบ  ภ.ร.ด.๒  ภายในกาํหนด  (๒  ครัง) 

    -แจ้งความดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืนแบบ  ภ.ร.ด.๒  ภายในกาํหนด  (ส่งนิติกร) 

                   ตาม  ม.๔๖  หรือ  ม.๔๘  (ขอ้) 

มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๑ -สํารวจบญัชีผูค้า้งชาํระภาษีปีปัจจุบนั 

    -รับชาํระภาษี  กรณีผูเ้สียภาษีชาํระเกินกาํหนดเวลา  (มีเงินเพิม) 

    -มีหนงัสือแจง้เตอืนกรณีผูไ้ม่มาชาํระภาษีภายในกาํหนด  (๓  ครัง) 

    -ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้า้งชาํระภาษ ี

กันยายน ๒๕๖๑  -มีหนงัสือแจง้เตอืนว่าจะดาํเนินการยึดทรัพยสิ์น  (นิติกร)  ตาม  ม.๔๔ 

    -รับชาํระเงินเพิม 

ตุลาคม   ๒๕๖๑      -มีคาํสั งยึด  อายดั  เพือขาดทอดตลาดทรัพยสิ์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษโีรงเรือนและทดีิน ประจําปี  ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

อําเภอด่านขุนทด      จังหวัดนครราชสีมา 

แยกปฏิบัติตามขันตอนของกิจกรรม 

ก.  ขันเตรียมการ 

๑.  ตรวจสอบและคดัลอกรายชือผูที้อยู่ในเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  

     (บญัชีลกูหนีตามเกณฑค์า้งรับ)      กนัยายน     ๒๕๖๐ 

๒.  สํารวจและจดัเตรียมแบบพิมพต่์าง ๆ       ตุลาคม       ๒๕๖๐ 

๓.  ประชาสัมพนัธ์ขนัตอนและวิธีการเสียภาษี                                        พฤศจิกายน ๒๕๖๐  - กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 

๔.  จดัทาํหนงัสือแจง้ให้ผูม้ีหน้าทีเสียภาษีทราบเพอืยืนแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น  

        และออกหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบลว่งหนา้       ธันวาคม    ๒๕๖๐ 

ข.  ขันดําเนินการจดัเก็บ 

๑.  รับแบบ แสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.๒)  และตรวจสอบความถูกตอ้ง               มกราคม-มีนาคม        ๒๕๖๑ 

๒.  ประเมินค่ารายปีและกาํหนดค่าภาษี / มีหนงัสือแจง้ผลการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) มกราคม-เมษายน       ๒๕๖๑ 

  กรณีปกติ 

-  รับชาํระภาษี  (ชาํระในทนัที  หรือชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา)   มกราคม-พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

  กรณีพิเศษ 

๑. ชาํระภาษีเกินเวลาทีกาํหนด  (เกิน  ๓๐  วนันบัแต่วนัทีไดร้ับผลการประเมิน) 

   -รับชาํระภาษแีละเงินเพิม   กุมภาพนัธ์-กนัยายน  ๒๕๖๑ 

๒. ผูป้ระเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษ ี

 ๑.  รับคาํร้องอุทธรณ์ขอใหป้ระเมินค่าภาษีใหม่                  กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 ๒. ออกหมายเรียกใหม้าชีแจงหรือออกตรวจสถานท ี                กุมภาพนัธ์-มิถุนายน   ๒๕๖๑ 

 ๓.  ชีขาดและแจง้ผลใหผู้ร้้องทราบ       มีนาคม-กรกฎาคม      ๒๕๖๑ 

 ๔.  รับชาํระภาษแีละเงนิเพิม      มีนาคม-กนัยายน        ๒๕๖๑ 

 ๕.ปฎิบติัตามคาํสั งศาล   

ค. ขันประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

 ๑.ไม่ยืนแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น  (ภ.ร.ด.๒)  ภายในกาํหนดเวลา 

  -เมือใกลจ้ะสินสุดเวลาทีประกาศกาํหนดให้ยนืแบบ  (ภ.ร.ด.๒) กุมภาพนัธ์                  ๒๕๖๑ 

  ให้มีหนงัสือแจง้เตือนผูที้ไม่มายืนแบบ 

  -แจ้งความต่อพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง  (อาํเภอ)  มีนาคม-พฤษภาคม    ๒๕๖๑ 

   เพือดาํเนินคดีแก่ผูไ้ม่มายืนแบบ 

  -รับชาํระภาษ ี       เมษายน-กนัยายน      ๒๕๖๑ 

  -ประสานกบัอาํเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ  ๆ   มีนาคม-กนัยายน       ๒๕๖๑ 

 



 ๒.ยืนแบบ  ภ.ร.ด. ๒  แลว้แตไ่ม่ยอมชาํระภาษ ี

  -มีหนงัสือแจง้เตอืนผูที้ยงัไม่ชาํระภาษ ี     

   -ครังที  ๑      พฤษภาคม                  ๒๕๖๑ 

   -ครังที  ๒      มิถุนายน                    ๒๕๖๑ 

      (ดาํเนินให้สอดคลอ้งกบัการแจง้ผลการประเมินภาษี) 

                                  -ครังที  ๓   กรกฎาคม                  ๒๕๖๑ 

  -รับชาํระภาษแีละเงินเพิม   พฤษภาคม-กนัยายน  ๒๕๖๑ 

 -ดาํเนินการบงัคบัจดัเก็บภาษี  (ยึด  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 

   กรณีหลีกเลียงไม่ยอมชาํระภาษ ี   ตุลาคมเป็นตน้ไป 

 

 

(ลงชือ)....................................................ผูจ้ดัทาํ                 (ลงชือ)......................................................ผูต้รวจสอบ 

                    (นายเฉลิมพล    แก่นจนัทร์)                                            (นางสาวธันยพตั   ธญัธนชัพรกุล) 

                    นกัวิชาการจดัเก็บรายไดป้ฏิบติัการ                                                   ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

 

 

 

 

(ลงชือ)..................................................ผูเ้ห็นชอบ              (ลงชือ)....................................................ผูอ้นุมติัแผน 

(นายเมืองแมน    ศิษย์สุวรรณ)                                             (นายวาเรนทร์   ประภาสุชาต)ิ 

               ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด                            นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขุนทด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

คําส่ัง  องคการบริหารสวนตําบลดานขุนทด 
ที่ ๕๔๔ /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาทีแ่ละพนักงานจัดเกบ็ภาษีเพ่ือปฏบัิติงาน 
ตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ประจําป ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการดาํเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานขุนทดเปนไป
ดวยความเรยีบรอยเหมาะสมและมีประสิทธภิาพอาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญตัภิาษี
โรงเรือนและทีด่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามมาตรา  ๗๔  จึงแตงตัง้บุคคลท่ีมีรายชื่อและตาํแหนงตอไปน้ีเปนพนักงาน
เจาหนาท่ีและพนักงานเก็บภาษี  เพ่ือปฏิบัตงิานตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

 ๑. เปนพนักงานเจาหนาท่ีในการประเมินภาษีและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนที่เกี่ยวของ 
             นายเมืองแมน  ศษิยสวุรรณ       ตาํแหนง     ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลดานขุนทดเปนประธานกรรมการ 
 

กรณีที่ประธานไมอยูหรอือยูแตไมสามารถปฏิบัตหินาที่ที่ไดรบัมอบหมาย  ให 
          นางสาวธันยพัต  ธญัธนัชพรกุล   ตาํแหนง     ผูอํานวยการกองคลังปฏบัิติราชการแทน 

 ๒.  เปนพนักงานเจาหนาท่ีและเจาพนักงานจัดเก็บภาษี  และเปนพนักงานสํารวจตรวจสอบภาษโีรงเรอืน
และท่ีดิน  มีหนาท่ีจัดเก็บรับชําระภาษีรวมท้ังเรงรัดใหชําระภาษี   และปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของที่รายชื่อตําแหนง  
ดังน้ี 
   นางสาวธันยพัต  ธญัธนัชพรกุล      ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
   นายเฉลิมพล  แกนจันทร   ตําแหนงนักวิชาการจดัเก็บรายไดปฏบัิติการ 
   นางกุลวดี   คงธนธาดาพร   ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดชาํนาญงาน 

๓. มีหนาท่ีรับแบบแสดงรายการทรัพยสินและเปนพนักงานจัดเก็บ 
 

   นางสาวธันยพัต  ธญัธนัชพรกุล       ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 
   นายเฉลิมพล  แกนจันทร                       ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏบัิติการ 
   นางกุลวดี   คงธนธาดาพร  ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดชาํนาญงาน 

 อน่ึง  ใหผูท่ีไดรับการแตงตัง้ปฏิบัตงิานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการโดยเครงครดั 

              ท้ังน้ี  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป   
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๓  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

       (นายวาเรนทร  ประภาสุชาต)ิ 
        นายกองคการบริหารสวนตาํบลดานขุนทด 

 



 

 


