ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ กับทีด่ ินที่ใชประโยชนตอเนื่องไปกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางนั้นทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง และที่ดินซึ่งใชตอเนื่อง
กับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้น และในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น เชน ใหเชา ใชเปนที่ทําการ
คาขาย ที่ไวสินคา ที่ประกอบอุตสาหกรรม ใหญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผูอื่นอยูอาศัย หรือใชประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อ
หารายได และไมเขาขอยกเวนตามกฎหมาย
หลักการสําคัญ
1. ตองมีทรัพยสิน ไดแก
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และ
- ที่ดินซึ่งใชตอ เนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
2. ไมเขาขอยกเวน ตามมาตรา 9,10
ขอสังเกต
- คาภาษี : ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายปของทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป
- คารายป : จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนัน้ สมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ในกรณีใหเชา ใหถือคาเชาคือคา
รายป
- เงินเพิ่ม : เปนมาตรการทางแพง เพื่อใหมีการชําระภาษีภายในกําหนด ตามมาตรา 43 ซึ่งพนักงาน
เก็บภาษีสามารถเรียกเก็บผูมหี นาที่เสียภาษีไดเอง
- คาปรับ : เปนโทษทางอาญา ซึ่งมีกําหนดไวในมาตรา 46,47 และ 48 โดยพนักงานสอบสวนฝาย
ปกครองเปนผูมีหนาที่เปรียบเทียบปรับ และทองถิ่นไปขอรับเงินคาปรับมาเปนรายไดของตนเอง
- พนักงานเจาหนาที่ คือ ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมหี นาที่รับแบบฯ ประเมินภาษีและปฏิบัติหนาทีอ่ ื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด
- พนักงานเก็บภาษี คือ ผูซึ่งไดรับการแตงตัง้ ใหมีหนาที่จดั เก็บ รับชําระ รวมทั้งเรงรัดใหชําระภาษี
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ทรัพยสินที่ไดรับยกเวนภาษีไมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก
1. พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน
2. ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศ
ไทยที่ใชในกิจการของการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการที่ไมใชเพื่อเปนผลกําไร
สวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
4. ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียวหรือเปนที่อยูของสงฆ
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งปดไวตลอดป และเจาของไมไดอยูเอง หรือไหผูอื่นอยู
นอกจากคนเฝาในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หรือในที่ดนิ ซึ่งใชตอเนื่องกัน

6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติที่ผูเชาซื้ออยูอาศัยเอง และมิไดใชเปนที่เก็บ สินคาหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได
7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยูเองหรือใหผูแทนอยูเฝารักษา และซึ่งมิไดใชเปนที่
ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม
การลดคาภาษีหรือปลดภาษี
1. เมื่อปรากฎวาผูรับประเมินไดเสียหายเพราะทรัพยสนิ วางลงหรือชํารุด ตองซอมแซมสวนสําคัญ
2. ผูรับประเมินยื่นคํารอง
3. ลดคาภาษีลงตามสวนที่เสียหาย หรือปลดคาภาษีทั้งหมดก็ได
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. เจาของทรัพยสิน
2. เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางและเจาของที่ดินเปนคนละเจาของ เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางเปนผู
มีหนาที่เสียภาษีสําหรับทรัพยสินนั้นทั้งหมด
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี
เจาของทรัพยสินตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ภรด. 2) ณ สํานักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตั้งอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
การคํานวณภาษี การประเมินคารายป และอัตราภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากคารายปของทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป เชน บานใหเชา มีคาราย
ป 12,000 บาท คาภาษีจะเทากับ 12,000X12.5/100 เปนเงิน 1,500 บาท คารายปของทรัพยสิน หมายถึง จํานวนเงิน
ซึ่งทรัพยสินนัน้ สมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ เชน บานใหเชาเดือนละ 1,000 บาท คารายปของบานหลังนี้ก็คือ 12,000
บาท (หมายถึง คาเชาทั้งปของบานหลังนี้ 1,000 X 12 = 12,000 บาท)
การประเมินคารายปมีหลักเกณฑการประเมินตามลําดับ ดังนี้
1. กรณีที่ทรัพยสินนั้นมีการใหเชาและคาเชาสมควร ใหนําคาเชามาคิดเปนรายป
2. กรณีทรัพยสินใหเชาและคาเชาไมสมควรหรือหาคาเชาไมไดเนื่องจากเจาของทรัพยสินประกอบกิจการเอง ให
ประเมินคารายปโดยเทียบเคีu3618 .งกับคารายปของทรัพยสินในปทผี่ านมา หรือเทียบเคียงกับคารายปของ ทรัพยสินใน
บริเวณใกลเคียงกันที่มีลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พื้นที่ ทําเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพยสินนั้นไดรับ
ประโยชนคลายคลึงกันในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งในเรือ่ งนี้กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรตอเดือนตามทําเลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และตามประเภทของทรัพยสิน
3. กรณีไมสามารถเทียบเคียงตามขอ 2 ไดอาจประเมินคารายปของทรัพยสินโดยใชมลู คาทรัพยสินมา
ประกอบการประเมินได

คาภาษี
1. ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป
2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป
คาภาษี = คารายป X 12.5 %
คารายป
คารายป คือ จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ กรณีใหเชาใหถือคาเชาคือคารายปกรณีมี
เหตุ
- คาเชามิใชจํานวนเงินอันสมควร
- หาคาเชาไมได เนื่องจากดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินคา
รายปตามหลักเกณฑที่ รมว.มท. กําหนด
ลดคารายป
- มาตรา 11 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางฯ ถูกรื้อถอนทําลายโดยประการอื่น ใหลดยอดคารายปตามสวนที่ถูก
ทําลายตลอดเวลาที่ยังมิไดทาํ ขึ้น และยังใชไมได
- มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ทําขึ้นระหวางปถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและสําเร็จจนควรอยูไดแลว เปน
เกณฑคํานวณคารายป
- มาตรา 13
1. เจาของโรงเรือนติดตั้งสวนควบที่สําคัญขึ้นในโรงเรือนนั้น
2. มีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินคา
3. เพื่อใชดําเนินการอุตสาหกรรม
4. ลดคารายปลงเหลือ 1 ใน 3
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประเมินเทียบเคียงกับคารายปของทรัพยสินที่ใหเชา ที่มลี ักษณะของทรัพยสิน ขนาด ทําเล ที่ตั้ง และบริการ
สาธารณะ ที่ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชนคลายคลึงกัน
สรุป : หลักเกณฑการประเมินคารายป
1. ทรัพยสินใหเชา คาเชาสมควรถือคาเชาคือคารายป
2. ทรัพยสินใหเชา คาเชาไมสมควร หรือหาคาเชาไมไดประเมินโดยเทียบเคียง
- คารายปที่ลวงมาแลว
- คารายปของทรัพยสินที่ใหเชา
3. กรณีเทียบเคียงตาม 2. ไมไดอาจใชมูลคาทรัพยสิu3609 .มาประกอบการประเมินคารายปได
4. คํานึงภาระภาษีของประชาชน

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี
เจาของทรัพยสินตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ภรด. 2) ณ สํานักงานของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตั้งอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษี
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผูมีหนาที่เสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง รายการ
เพื่อเสียภาษี (ภรด. 2) เทาที่จําเปนเพียงเพือ่ ประโยชนในการจัดเก็บภาษีเทานั้น
1. กรณีเปนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ รายใหม เชน
1) สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสียภาษี
2) สําเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้อขายโรงเรือน
3) สัญญาเชาโรงเรือน/สัญญาเชาที่ดิน
4) ทะเบียนพาณิชย- ทะเบียนการคา - ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
5) ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร
6) หนังสือรับรองหางหุนสวน/บริษัท- งบดุล
7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน
8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา
9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใชประโยชนของทรัพยสิน
10) แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่เสียภาษี
11) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผูอื่นมายืน่ แบบ ภรด. 2 แทน)
12) ในกรณีทโี่ รงเรือนมีผูถือกรรมสิทธิ์รวมกันหลายคน ใหผูถือกรรมสิทธิ์รวมลงลายมือชื่อในแบบ
ภรด.2 ในฐานะผูรับประเมินทุกคน หรือจะมอบอํานาจใหคนใดคนหนึ่งก็ได การมอบตองทําเปนหนังสือและปดแสตมป
ตามกฎหมาย
2. กรณีเปนผูเสียภาษีรายเกาที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ ินมาแลวขั้นตอนในการชําระภาษี
1) ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ยืน่ แบบแสดงรายการทรัพยสินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
(ภรด.2) พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู
2) พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
3) พนักงานเจาหนาที่ประเมินคารายปและคาภาษีที่จะตองเสีย
4) พนักงานเก็บภาษีแจงการประเมิน (ภรด.8) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวน
เงินเทาใด
5) ผูมีหนาที่เสียภาษีเมื่อไดรบั แจงการประเมินแลวจะตอu3591 .นําเงินคาภาษีไปชําระภายใน 30 วัน
นับแตวันถัดจากวันทีไ่ ดรับแจงการประเมิน มิฉะนัน้ จะตองเสียเงินเพิม่

เงินเพิ่ม
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อไดรับแจงการประเมินแลว จะตองนําเงินคาภาษีไปชําระภายใน 30 วัน
นับแตวันถัดจากวันทีไ่ ดรับแจงการประเมิน มิฉะนัน้ จะตองเสียภาษีเพิม่ ดังนี้
1. ถาชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวนั พนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีที่คาง
2. ถาเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเพิม่ รอยละ 5 ของคาภาษีที่คาง
3. ถาเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน ใหเพิม่ รอยละ 7.5 ของคาภาษีที่คาง
4. ถาเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน ใหเพิม่ รอยละ 10 ของคาภาษีที่คาง
บทกําหนดโทษ
1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสนิ ตามความเปนจริง ตามความรูเห็นของตน
ใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาวพรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป และลงลายมือชื่อของตนกํากับไว
เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสยั ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
2. ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติมรายละเอียดยิ่งขึน้
เมื่อเรียกรอง ไมนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาทีซ่ ักถาม หรือไมาตอบคําถามเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
3. ผูใดยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี
หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน
500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณการประเมินภาษี
เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว ไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่ โดยเห็นวาคาภาษีสูง
เกินไป หรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณไดโดยยื่นอุทธรณตามแบบที่กําหนด (ภรด. 9) ภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงการประเมิน u3649 .ละเมื่อไดรับแจงผลการชี้ขาดแลวยังไมเปนที่พอใจก็มีสิทธินําเรื่องรองตอศาลได
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด

ภาษีบํารุงทองที่
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากเจาของที่ดนิ ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบํารุง
ทองที่ที่ดินที่ตอ งเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก ที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ตอง
เสียภาษีบาํ รุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย โดยไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรบั การยกเวน
ภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน
ที่ดินที่เจาของที่ดินไมตองเสียภาษีบาํ รุงทองที่ ไดแก
1. ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
2.
ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดนิ ของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดหา
ผลประโยชน
3. ที่ดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะโดยมิไดหา
ผลประโยชน
4. ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบศาสนกิจ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน
6. ที่ดินที่ใชเปนสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
7. ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใชตอ เนื่องกับโรงเรือน ที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ แลว
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดนิ ยินยอมใหทางราชการใชเพื่อสาธารณะประโยชน
10. ที่ดินที่ตั้งขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองคการระหวางประเทศ
อื่นในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง
11. ที่ดินที่เปนที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน
12. ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับปนั้น
กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ใหเจาของทีด่ นิ ซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการทีด่ ิน (ภบท.5) ณ สํานักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน
แบบแสดงรายการที่ไดยนื่ ไวนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ปนั้น

ขั้นตอนในการติดตอขอชําระภาษี
1. การยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการตีราคาปานกลาง
ที่ดิน
1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตอง
ใชตอเจาหนาที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิ
2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.9หรือ
ภบท.10) ใหผมู ีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม
3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณี
ไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดนิ เดิมเปลี่ยนแปลงไป
1) เจาของที่ดนิ ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเปนผูไดรับโอนที่ดินขึ้นใหม ตองมายื่น
แบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดนิ ตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับ
แตวนั ไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณี
2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
3) เจาหนักงานประเมินจะแจงใหเจาของทีด่ ินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไป หรือ
มีเหตุอยางอืน่ ทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป
1) เจาของที่ดนิ ยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
2) เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให
3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของทีด่ ินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดินให
ผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป
เงินเพิ่ม
เจาของที่ดินผูม ีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ตองเสียเงินเพิม่ ในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่เวนแต
กรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการทีด่ ินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงิน
เพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีเจาของที่ดนิ ไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดิน
ใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน

3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดนิ ไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงินเพิ่มตาม ขอ 1 - ขอ 4 มารวมคํานวณดวย

บทกําหนดโทษ
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลีย่ งการเสียภาษีบาํ รุงทองที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 ป หรือปรับไมเกิน
2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดนิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเนื้อที่ดนิ หรือปฏิบัติหนาที่เพื่อการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คาง
ชําระหรือขัดขวางเจาพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน
1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให
ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ หรือไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารอัน
ควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ภาษีปาย

การจัดเก็บภาษีปาย
1. ปายที่ตองเสียภาษี
1.1 ปายที่ตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบ
การคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวทวี่ ัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย
ที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ
1.2 ไมเปนปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปาย
2. ปายที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีปา ย ไดแก
2.1 ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
2.2 ปายที่แสดงไวที่สินคา หรือที่สิ่งหอหุมหรือบรรจุสินคา
2.3 ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว
2.4 ปายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว
2.5 ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคาร
ซึ่งเปนที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได และแตละปายมีพนื้ ที่ไมเกินทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2542) กําหนดวาตองเปนปายที่มีพื้นที่ไมเกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2542) แตไมรวมถึง
ปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
2.6 ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
2.7 ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นๆ และหนวยงานทีน่ ํารายไดสงรัฐ
2.8 ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2.9 ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่แสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้
2.10 ปายของผูประกอบการเกษตร ซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
2.11 ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ
2.12 ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ
2.13 ปายที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
ปาย พ.ศ. 2510 กําหนดปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปายคือ
(1) ปายที่แสดงหรือติดตั้งไวที่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนน หรือรถ
แทรกเตอร
(2) ปายที่ติดตัง้ หรือแสดงไวที่ลอเลื่อน
(3) ปายที่ติดตัง้ หรือแสดงไวที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพนื้ ที่ไม

เกินหารอยตารางเซนติเมตร
3. ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ไดแก
3.1 เจาของปาย
3.2 ในกรณีที่ไมมีผูอื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาทีไ่ มอาจหาตัว
เจาของปายนัน้ ไดใหถือวาผูค รอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปา ย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือ
วาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายนั้นติดตัง้ หรือแสดงอยูเ ปนผูมีหนาที่เสีย ภาษีปายตามลําดับ
4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปา ย
4.1 เจาของปายที่มีหนาทีเ่ สียภาษีปายตองยืน่ แบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.) ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป
4.2 ในกรณีทตี่ ิดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปาย
เดิม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
ภายใน 15 วัน นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี
5. หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษีปา ย
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผูมีหนาที่เสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษี (ภป.1) เทาที่จําเปนเพียงเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเทานั้น
5.1 กรณีปายทีต่ ิดตั้งใหม ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ติดตั้งใหม ไดแก
1) บัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
4) หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท
5) ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย
5.2 กรณีปายรายเกา ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่เคยยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษีปายไวแลว ควรนํา
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายครั้งกอนมาแสดงดวย
6. ขั้นตอนการชําระภาษี
6.1 ผูมีหนาทีต่ องเสียภาษีปา ยยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) พรอมดวยหลักฐาน
6.2 พนักงานเจาหนาทีด่ ําเนินการเปน 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีที่ผูเสียภาษีปายประสงคจะชําระภาษีปายในวันยืน่ แบบแสดงรายการเสียภาษีปาย ถา
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและประเมินภาษีปายไดทนั ทีใหแจงผูเสียภาษีปายวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใด
2) กรณีผูเสียภาษีปายไมพรอมจะชําระภาษีในวันยืน่ แบบแสดงรายการภาษีปาย พนักงาน
เจาหนาทีจ่ ะมีหนังสือแจงการประเมิน (ภป.3) แจงจํานวนเงินภาษีที่จะตองชําระแกผูเสียภาษี
6.3 ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินมิฉะนั้นจะตองเสียเงิน
เพิ่ม

6.4 การชําระภาษีปาย
- เจาของปายมีหนาที่ชําระภาษีปายเปนรายป ยกเวนปายที่แสดงปแรก
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
(2) สถานที่ชําระภาษี
- สถานที่ที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา ยไว
- หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจาหนาทีก่ ําหนด
(3) การชําระภาษีวิธีอื่น
- ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจายสวนทองถิน่
- สงโดยไปรษณียลงทะเบียน
- สงไปยังสถานที่ตาม (2)
(4) การผอนชําระหนี้
1. ภาษีปาย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผอนชําระเปน 3 งวดเทา ๆ กัน
3. แจงความจํานงเปนหนังสือกอนครบกําหนดเวลาชําระหนี้
- ปายติดตั้งปแรก
- คิดภาษีปายเปนรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
- เริ่มเสียตั้งแตงวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดทายของป
งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 %
งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 %
งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 %
7. เงินเพิ่ม
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
7.1 ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายเวน
แตกรณีทเี่ จาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ให
เสียเงินเพิ่มรอยละหาของคาภาษีปาย
7.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินทีจ่ ะตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปาย
ใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน
7.3 ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย เศษของเดือนให
นับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคํานวณเปนเงินเพิ่มตามขอนี้ดวย
8. บทกําหนดโทษ

8.1 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลีย่ งการเสียภาษีปา ย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับตั้งแต 5,000 บาท
ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
8.2 ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท - 50,000 บาท
8.3 ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบกิจการตอง
ระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
8.4 ผูใดขัดขวางการปฏิบัตงิ านของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งให
มาใหถอยคําหรือใหลงบัญชีหรือเอกสารเกีย่ วกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
9. การอุทธรณการประเมิน
เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอ
ผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยืน่ อุทธรณภายใน 30 วัน ตั้งแตนับแตวันทีไ่ ดรับแจงการประเมินผู
อุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินจิ ฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวนั รับแจงคําวินจิ ฉัยอุทธรณ

