
การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

งานที่ใหบ้ริการ การรบัช าระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)  องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการใหบ้ริการ    ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ 
กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)                 วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
โทรศัพท์ : ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ 4             (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร  : ๐ ๗๕๕๒  ๑๗๖๑ ต่อ ๓   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  

และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
............................................................................................................................................................................. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 - ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พุทธศักราช 2475  ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  1  
เมษายน 2475  
........................................................................................................................................................................ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ผู้ประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการต่อพนักงาน             กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได้)   
  เจ้าหน้าที่   (ระยะเวลา ๑๐ นาที)      

๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแสดงรายการ              ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล    
และพนักงานเก็บภาษีแจ้งรายการประเมินภาษีให้               กองคลัง  (งานจัดเก็บรายได้) 
ผู้ประกอบการทราบ                                                  

๓.พนักงานเก็บภาษีออกใบเสร็จรับเงิน              กองคลัง  (งานจัดเกบ็รายได้)   

(ระยะเวลา ๑๐ นาที)  
.......................................................................................................................................................................... 

การรบัช าระภาษปีา้ย 
๑. การยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วนัที่ 1  มกราคม ถงึ วันสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ของปี 
๒. ผู้เสียภาษีไม่พอใจในการประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่ได้รับแจ้ง

การประเมิน 
.......................................................................................................................................................................... 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลา ๑ วัน 

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



-๒- 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี  ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีน าหลักฐานประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการ

เพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด. 2)  เท่าที่จ าเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น 
1. กรณเีป็นการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่นิรายใหม่  
 1. ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี 
  2. ส าเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญาซื้อขายโรงเรือน  
  3. สัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าโรงเรือน 
  4. ทะเบียนพาณิชย์   ทะเบียนการค้าและทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  5. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
  6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน บริษัท-งบดุล 
 7. ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
 8. ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า 
 9. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
 10.แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสยีภาษี 
 11.หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. 2  แทน) 
 12.ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน  ให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิร่วมลงลายมือช่ือในแบบ 
ภ.ร.ด. 2  ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน  หรอืจะมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้  การมอบต้องท าเป็นหนังสือ
และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 

2. กรณีเป็นผู้เสียภาษรีายเก่าทีเ่คยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิมาแล้วขั้นตอนในการช าระภาษี 
 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 
พร้อมด้วยหลักฐาน ณ ส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง 
 2. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีต้องเสีย 
 4. พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็น
จ านวนเงินเท่าใด 
 5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  จะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 วัน นับ
แต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพ่ิม 

เงินเพิ่ม 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เมื่อได้รับการแจ้งการประเมินแล้ว จะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 
30 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งการประเมิน  มิฉะนั้นต้องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้ 

๑. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน  นับแต่วันพ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
๒. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
๓. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
๔. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง 
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บทก าหนดโทษ 

๑.ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริง  ตามความรู้เห็น
ของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่  เดือน ปี และลงลายมือชื่อ
ของตนก ากับไว้ เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

๒.ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่  ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมรายละเอียดยิ่งขึ้น
เมื่อเรียกร้อง ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าตอบเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม หรือไม่ตอบ
ค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

๓.ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้วยค าเท็จ หรือบตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี 
หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสิ้นที่จะหลักเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 500  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
การอุทธรณ์การประเมินภาษ ี
              เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเห็นว่า
ค่าภาษีสูงเกินไป  หรือประเมินไม่ถูกต้อง  ก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่ก าหนด  (ภ.ร.ด. 9)  
ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน และเมื่อได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็
มีสิทธิน าเรื่องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 
 
....................................................................................................................................................................... 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่ม ี
.......................................................................................................................................................................... 
 

ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
 ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑    หมายเลขโทรสาร 
๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๓ หรือ www.phothong.go.th 

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

 
 
 
 
 
 
 


