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การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ภาษีบ ารุงท้องที่หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี

บ ารุงท้องที่ท่ีดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ได้แก่ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่ดินที่ต้องเสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่ได้แก่พ้ืนที่ดินและพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วยโดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้น
ภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีได้แก่  

1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือท่ีดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หา

ผลประโยชน ์
3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หา  

ผลประโยชน ์
4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะการศึกษาหรือกุศลสาธารณะ  
5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบ

ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานหรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟการประปาการไฟฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐหรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ  
8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว 
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์  
10. ที่ดินที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่าง

ประเทศอ่ืนในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง  
11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุลทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน  
12. ที่ดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 

ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น 
ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณส านักงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  
แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 

ขั้นตอนในการติดต่อขอช าระภาษ ี
1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 

1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้อง 
ใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน  

2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน  (ภบท.9หรือ 
ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใดภายในเดือน
มีนาคม 

3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่กรณี  
ได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 



 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีประจ าปี๒๕60 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  

 จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
 

2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
1) เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ต้องมายื่น  

แบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด  30 
วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณี 

2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
3) เจ้าหนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด  

3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมี
เหตุอย่างอ่ืนท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป1)  

1)เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 
30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
 2) เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 

3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด  
4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดินให้  

ผู้รับประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
 

 
 

 
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังนี้ 
ก. ขั้นเตรียมการ 

วิธีการด าเนินการ    เดือน 

1.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี 

ในปีงบประมาณ นั้น       กันยายน  

2.  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ     ตุลาคม   

3.  ประชาสัมพันธ์และข้ันตอนการเสียภาษี    พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
1.  ส่งประกาศแจ้งการประเมินเพ่ือเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี              

-  เรื่องแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องที่      

         ในแตล่ะหมูบ่า้น (ภ.บ.ท.10)    มกราคม – กุมภาพันธ์ 

ค.  รับช าระภาษี 

-  รับช าระภาษี (กรณีปกติ)     มกราคม – เมษายน 

-  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    เมษายน  - ธันวาคม 

กรณีผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินภาษี 

-  ยื่นค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ (ภ.บ.ท. 12 )  



 

  ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งผลการประเมิน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  

-   ออกหมายเรียกให้มาชี้แจง หรือออกตรวจสถานที่  กุมภาพันธ์ - มิถุนายน  

-   แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์แก่ผู้อุทธรณ์    มีนาคม – กรกฎาคม 

-  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม   มีนาคม – กันยายน 

-  ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีสู่ศาล) 

 ง. ขั้นตอนการประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

  1.  ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 

-  ออกหนังสือเตือน ( ภ.บ.ท. 14 ) แจ้งไปยังบุคคลดังกล่าว เป็นรายหมู่บ้าน 

-  ครั้งที่ 1      พฤษภาคม  

-  ครั้งที่ 2       มิถุนายน  

- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม - กันยายน  

  -  ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี ( ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 

       กรณีหลกีเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี     ตุลาคม เป็นตน้ไป  

เงินเพิ่ม 
เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่
เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละ
เว้นนั้นให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 

2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลงให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพิ่มเติมเว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน  

3. ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจโดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพิ่มเติม 
4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนและไม่น าเงินเพ่ิมตามข้อ  1 - ข้อ 4 มารวมค านวณด้วย 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
๑. บัตรประจ าตัวประชาชน 
๒. ใบเสร็จรับเงินปีที่ีผ่านมา (ในกรณีที่ได้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่มาแล้ว) 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๔. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นของที่ดินเช่นโฉนด,น.ส.๓.,ส.ป.ก. 
๕. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
๖. หนังสือมอบอ านาจกรณีที่ให้ผู้อ่ืนมาท าการแทน 

กรณีท่ีเป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบภบท.๕ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปี
สุดท้ายมาด้วย 



 

บทก าหนดโทษ 
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าเท็จตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือพยานหลักฐานเท็จ

มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  6 ปีหรือปรับไม่
เกิน 2,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

3. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการส ารวจเนื้อที่ดินหรือปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการเร่งรัดภาษีบ ารุง
ท้องที่ค้างช าระหรือขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1 
เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
4. ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบหรือสั่งให้
ปฏิบัติการเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระหรือไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสาร
อันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียกต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะการปฏิบัติงาน 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จ 3 นาทีต่อราย เมื่อได้เอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

 

 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบรายชื่อ (ภบท.10) และหรือ 

ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา 

 

2.แจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ 

ประจ าปี 

 

 
 

3.รับช าระค่าภาษี/ออกใบเสร็จภาษีบ ารุง
ท้องที(่ภบท.11) 

 

 (ภบท.11) 


