
การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
 

งานทีใ่หบ้รกิาร การรบัช าระภาษบี ารุงท้องที่ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)  องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 

ขอบเขตการให้บรกิาร 
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 และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที ่พุทธศักราช 2508 ซึ่งประกาศใชต้ั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๐๘  
........................................................................................................................................................................ 

ขั้นตอนและระยะการให้บรกิาร 

ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

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

๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแสดงรายการ              ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล    
และพนักงานเก็บภาษีแจ้งรายการประเมินภาษีให้               กองคลัง  (งานจดัเกบ็รายได้) 
ผู้ประกอบการทราบ                                                  

๓.พนักงานเก็บภาษีออกใบเสร็จรับเงิน              กองคลัง  (งานจดัเกบ็รายได้)   
(ระยะเวลา ๑๐ นาที)  
.......................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลา ๑ วัน 
.......................................................................................................................................................................... 

การขอรบัช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
1.การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1  มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลาง
ที่ดิน ดังนี ้
     1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้อง
ใช้ ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
     2. เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.9 หรือ 
ภ.บ.ท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใดภายในเดือน
มีนาคม 
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     3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่ภรณีได้รับใบ
แจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคา ต้องช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

2.การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ดังนี ้
 1.เจ้าของที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ต้องมายื่นแบบแสดง
รายการที่ดินหรือยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงจ านวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด  30 วัน นับแต่
วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภ.บ.ท. 5 หรือ ภ.บ.ท.8 แล้วแต่กรณี 
 2.เจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้เป็นหลักฐาน 
 3.เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

3.การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือ
มีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนี ้
 1.เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภ.บ.ท. 8  พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อพนักงานประเมิน ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
 2.เจ้าพนักงานประเมินออกใบรับให ้
 3.เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
 4.การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน  ให้มีผู้รับประเมิน
น าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกป ี

การช าระเงินเพิ่ม 
เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10   ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ เว้น
แต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
นั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
2.ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง  ให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ  10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม  เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 
3.ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ  โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่
ลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม 
4.ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24  ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนและไม่น าเงินเพิ่มตาม ข้อ 1 - ข้อ 3  มารวมค านวณด้วย 

บทก าหนดโทษ 
ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  ให้ถ้อยค าเท็จ  ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่
เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
1.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.  บัตรประจ าตัวประชาชน  

  3.    ส าเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญาซื้อขายโรงเรือน  
  4.   หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน บริษัท 
 5.   หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดทีด่ิน น.ส.3 
 6.   หนังสือมอบอ านาจกรณีให้ผู้อื่นมาท าการแทน 
 กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภ.บ.ท. 5 ให้น า ภ.บ.ท. 5 ท่อนที่มอบใหเ้จ้าของที่ดิน
หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย 

การช าระเงินเพิ่ม 
เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี ้

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้รับแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละ
เว้นน้ัน  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่   

2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม  เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องกอ่นที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 

3. ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก   1 เท่า  ของภาษีบ ารุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม 

4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  24  ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีบ ารุงท้องที่  เศษของเดือนให้นับเป็น 

บทก าหนดโทษ 
1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริง  ตามความรู้เห็น

ของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่  เดือน ปี และลงลายมือชื่อ
ของตนก ากับไว้ เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

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

3. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้วยค าเท็จ หรือบตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควร
ก็ดี หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสิ้นที่ จะหลัก
เลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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การอุทธรณ์การประเมินภาษี 
              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 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


