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คู่มือ วิธี ขั้นตอนการให้บริการประชาชน  

 
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีป้าย 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบ ารุงท้องที่   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย งานพฒันาจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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คู่มือ วิธ ีขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
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คู่มือ วิธ ีขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
ภาษีป้าย 

กระบวนงาน
บริการ 

 
ขั้นตอนให้บริการ 

เอกสาร
ประกอบการ

พิจารณา 

 
การค านวณ 

 
หมายเหตุ 

จัดเก็บภาษปี้าย การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษปี้าย 
  - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่น

ความจ านงค์ต่อเจ้าหน้าที่ 
  - เจ้าหน้าที่กรอก

แบบฟอร์ม (ภ.ป.1) ลง
ชื่อผู้   ช าระภาษี 

  - ลงเลขรับ(ภ.ป.1) ใน
ทะเบียนคุมเลขรับ 
  - ค านวณพื้นที่ป้ายและ
ประเมินค่าภาษีป้าย 
  - แจ้งรายการประเมิน(ภ.ป.
3) และลงเลขท่ี(ภ.ป.3) ใน
ทะเบียนคุมเลขรับ 
  - ออกใบเสร็จรับเงินภาษี
ป้าย(ภ.ป.7) 
  - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
ช าระเงินและรับใบเสร็จเงิน
ค่าภาษีป้าย(ภ.ป.7) 

-บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

-ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีป้ายปีที่ผ่านมา 
(ภ.ป.7) 

การค านวณ 
กว้าง x ยาว / 500 
ตร.ซม.xอัตราภาษี
ป้าย 

       *การยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี
ป้ายในเดือน
มีนาคม  
       *กรณีเป็น
รายเก่าสามารถ
คัดลอกจากปีท่ี
ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลง) 
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คู่มือ วิธ ีขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

การค านวณ หมายเหตุ 

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยื่นความ

จ านงค์ต่อเจ้าหน้าที่ 
  - เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม (ภ.ร.ด.2) ลงชื่อผู้   

ช าระภาษี 
  - ลงเลขรับ(ภ.ร.ด.2) ในทะเบียนคุมเลขรับ 
  - ค านวณค่ารายปีและคิดภาษี 
  - แจ้งรายการประเมิน(ภ.ร.ด.8)และลงเลขที่
(ภ.ร.ด.8)ในทะเบียนคุมเลขรับ 
  - ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.12) 
  - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ช าระเงิน
และรับใบเสร็จเงินค่าภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.12) 

-บัตรประจ าตัวประชาชน 
-ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
โรงเรือนและท่ีดินปีที่ผ่าน
มา (ภ.ร.ด.12) 

วิธีการค านวณ 
ค่ารายปี =จ านวนห้องเช่า x ค่าเช่า 
x จ านวนเดือน  
และจะต้องเสียค่ารายปีในอัตรา 
12.5 % ของค่ารายปี 

       *การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินภายในเดือน
กุมภาพันธ์  
       *กรณีเป็นรายเกา่
สามารถคัดลอกจากปีท่ี
ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง) 
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กระบวนงาน ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 

 

กระบวนงาน
บริการ 

ขั้นตอนให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

การค านวณ หมายเหตุ 

จัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่ 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย 
  - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุง

ท้องทีย่ื่นความจ านงค์ต่อ
เจ้าหน้าที่ 

  - เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม 
(ภ.บ.ท.5)ดูรายละเอียด
จากส าเนาเอกสารสิทธิ์ 

  - ลงทะเบียนที่ดินเพ่ือเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่(ภ.บ.ท.6) 
  - ค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องที่
จากหน่วยราคาปานกลางที่ดิน
และประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
  - แจ้งรายการประเมิน(ภ.บ.ท.
9) 
  - ออกใบเสร็จรับเงินภาษี
บ ารุงท้องที่(ภ.บ.ท.11) 
  - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุง
ท้องที ่ช าระเงินและรับใบเสร็จ
เงินค่าภาษบี ารุงท้องที่(ภ.บ.ท.
11/ภ.บ.ท.5) 

-บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

-ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษบี ารุงท้องที่ปีที่
ผ่านมา (ภ.บ.ท.11) 

อัตราราคาภาษี 
-ปลูกพืชล้มลุก 5 
บาท/ไร่ 
-ให้เช่า 10 บาท/
ไร่ 
-ปลูกไม้ยืนต้น 
30 บาท/ไร่ 
-ที่ดินว่างเปล่า 
60 บาท/ไร่ 

       *การยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี
บ ารุงท้องทีใ่น
เดือนมกราคมของ
ปีแรกท่ีมีการตี
ราคาปานกลาง
ของที่ดินในทุก
รอบระยะเวลา 4 
ปี  
       *กรณีเป็น
รายเก่าสามารถ
คัดลอกจากปีท่ี
ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลง) 
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ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

         หมายถึง ที่ดินหมายความว่าพ้ืนดิน พ้ืนที่ที่เป็นภูเขา พ้ืนที่ที่เป็นน้ า  สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน 
อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บ สินค้า หรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม ซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง 
หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่ง เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีแทนผู้เสียภาษีตาม พระราชบัญญัตินี้ด้วย (มาตรา ๕) 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

        ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีใด เป็น ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ส าหรับปีนั้น ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง) 

ก าหนดระยะเวลาแจ้งการประเมินและผู้เสียภาษีช าระภายในเดือน เมษายน 

        ให้ผู้บริหารแต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจและประกาศก าหนดระยะเวลาส ารวจที่ดินและสิ่งปลูก สร้างจัดท าบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาชน ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเพ่ือแก้ไข ภายในเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

        ๑. บัตรประจ าตัวประชาชน  

        ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

        ๓. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดินตามที่กฎหมายก าหนดเช่นโฉนด, น.ส.3  ส.ค.๑ ฯ  

        ๔. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท  

        ๕. หนังสือมอบอ านาจกรณีท่ีให้ผู้อ่ืนมาท าการแทน 

ขั้นตอนการช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

        ๑. เจ้าพนักงานแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ 

        ๒.การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นตามรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ก าหนด
รายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี จ านวนภาษีท่ีต้องช าระ 

        ๓. การประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาให้ ถ้อยค าหรือคือส่ง
เอสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาเพ่ือตรวจภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ บุคคลดังกล่าวทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
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        ๔. การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออ่ืน (เช่นการแจ้งเตือน ให้ เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่
ผู้รับโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่หรือสถานที่ท าการของบุคคล
นั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของบุคคลนั้นถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิล าเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่หรือสถานท าการของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติ ภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่
สถานที่ท าการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 

        ๕. มีการประเมินผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวน ประเมิน ภาษีให้
ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้ การทบทวนการประเมินใหม่จะกระท ามิได้ เมื่อพ้น ๓ ปีนับแต่วันสุดท้าย
แห่งก าหนดเวลาการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

        6. ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือก าหนดเวลาการคัดค้านการ ประเมินภาษี ตามท่ี
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวเหตุจ าเป็น จน ไม่สามารถจะปฏิบัติตาม
ก าหนดเวลาได้ ให้ยื่นค าร้องขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาก่อนก าหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็น
เป็นการสมควร จะให้ขยายหรือให้เลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความ จ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

        ๗. ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต อบต. 

        8. การช าระภาษีให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อให้ใบเสร็จรับเงินวันที่ช าระภาษี 

        9. ผู้ช าระภาษีสามารถช าระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการช าระผ่าน ธนาคารหรือโดย
วิธีอ่ืนใดนั้น ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  

เงินเพิ่ม 

        ภาษีท่ีมิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชาระ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ชาระภาษี ค้างช าระ ภายใน
เดือน พฤษภาคม ของทุกปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างชาระ พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมร้อย ละ ๔๐ ของจ านวนภาษี
ค้างช าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับ ร้อย ละ 90 ของจ านวนภาษี
ค้างช าระการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้อาจขอผ่อนช าระเป็นงวด งวดละ เท่าๆกันก็ได้จ านวนงวดและจ านวนเงิน
ภาษีข้ันต่ําที่จะมีสิทธิ์ผ่อนช าระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการ ผ่อนช าระให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
กรณีท่ีผู้เสียภาษีท่ีขอผ่อนช าระ ไม่ช าระภาษีตามระยะเวลา ที่ก าหนดในการผ่อนช าระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อน
ช าระ และต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑ ต่อเดือนของ จ านวนภาษีท่ีค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน กรณีท่ี
ต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีใหม่และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้
เสีย ภาษีและให้ผู้เสียภาษีช าระ ภาษีท่ีต้องเสียเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 
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บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

         ๑. เมื่อพ้น ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออก ค าสั่งเป็น
หนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพ่ือน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระ เบี้ย ปรับ เงินเพ่ิม และ
ค่าใช้จ่ายได้อันเนื่องมาจากการ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้ามมิให้ยึด หรืออายัดทรัพย์ของผู้
เสียภาษีเกินกว่าความจ าเป็นที่พอจะช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมและ ค่าใช้จ่าย 

         ๒. เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ มอบหมาย จาก
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค า สั่งให้ผู้เสียภาษีน าบัญชี เอกสาร หรือ หลักฐานอื่นอันจ าเป็นแก่
การจัดเก็บภาษีค้างช าระมาตรวจสอบ 

         ๓. ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืน ของผู้เสีย
ภาษีเข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาท าการของสถานที่นั้นเพื่อสอบถามบุคคลใดๆ การด าเนินการต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า ๗ วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือเรียนค าสั่งและการออกค าสั่งและท าการต้องเป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  

การอุทธรณ์ 

         ถ้าผู้เสียภาษีรายใดได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิคัดค้านและ ขอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีได้ 

         ผู้เสียภาษียื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บ ภาษี 

         ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค า ร้องดังกล่าว 
และแจ้งสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาค าร้องของผู้เสีย
ภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค า ร้องของผู้เสียภาษี  

การขอคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

          ก าหนดให้ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเกินกวาจ านวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาด ของ
ตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยการขอรับ เงินคืน ให้ยื่น ค า
ร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ช าระ 
ในการนี้ให้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือค าชี้แจงใดๆ ประกอบค า ร้องด้วย  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ก าหนดระยะเวลาในการช าระภาษี เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี) 

         ที่ดิน หมายความว่า พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด้วย สิ่งปลูก สร้าง 
หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้อยู่อาศัยหรือ ใช้สอยได้ 
หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึง ห้องชุดหรือแพที่
บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 

        ห้องชุด หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ห้องชุดแล้ว 



-9- 

 

ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือท า ประโยชน์ในที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และ ให้หมายความรวมถึงผู้มี
หน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  

ก าหนดระยะเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เมื่อพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแล้ว ให้ประกาศ
บัญชีดังกล่าว ณ ส านักงานหรือท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ อ่ืนด้วยตามที่เห็นสมควร ภายใน
เดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 

ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ กิจการอ่ืนเพื่อหา
รายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่ วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ 
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  

 1. เจ้าของป้าย 

 ๒. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ ป้ายนั้นได้
ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้ายถ้าไม่อาจ หาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้าย 

ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย 

 1.ให้เจ้าของหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี 

 ๒. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไข
พ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้ายใหม่ภายใน ๓๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

 ๓. ในกรณีที่มีการโอนย้าย (เปลี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันรบัโอน 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย  

 1. บัตรประจ าตัวประชาชน  

 ๒. ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์  

 ๓. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีที่ได้ช าระภาษีป้ายมาแล้ว)  

 ๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
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 ๕. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

 6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 

 ๗. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย  

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย  

1.ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)พร้อมหลักฐาน  
๒. ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม  

อัตราภาษีป้าย  

 
 (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 

  (ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอ่ืนได้ ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้า
ร้อยตารางเซนติเมตร 

  (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
 
 (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืน 
  (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย 

หรือภาพอ่ืนได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
  (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
 
 (3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน
หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
  (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย  

หรือภาพอ่ืนได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
  (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
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๕. กรณีป้ายท่ีติดตั้งปีแรก ติตภาษีเป็นรายงวด งวดละ ๓ เดือน 

      - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม    คิดภาษี ๑๐๐ % 

               - งวดที่ 2 เริ่มตัง้แต่เดือน เมษายน - มิถุนายน   คิดภาษ ี 7๕ %  

               - งวดที่ 3 เริ่มตัง้แต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน คิดภาษี  ๕๐% 

-              -งวดที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม      คิดภาษ ี ๒๕ %  

เงินเพิ่ม 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

 1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่าภาษี ป้ายเว้น
แต่กรณีเจ้าของป้ายใด้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึง การละเว้นนั้น ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 

 ๒. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องต้องตามจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสีย
เงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง รายการภาษี
ป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

 ๓. ไมช่ าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเตือนของค่าภาษีป้ายเศษ ของ
เดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตามข้อ 1 และ ข้อ ๒ มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 

บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 

 ผู้โดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท 
ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

                1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,000 บาท ถึง ๕0,000 บาท 

                ๒. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่ แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ ประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท 

                 ๓. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่ง
สั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอัน สมควรต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 6,000 บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้ง ปรับ 

การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 

                  เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การ 
ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค า วินิจฉัย
อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน ๓0 วันนับแต่วันรับ แจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์  



-12- 

 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

  ความหมาย 

         ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้น 

 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
และ สิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ท าการค้าขาย ที่ไว้
สินค้าท่ีประกอบอุตสาหกรรมให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพื่อหารายได้ 
และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

หลักการส าคัญ  

1. ต้องมีทรัพย์สินได้แก่ 

 - โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และ 

 - ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

 2. ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 9,10  

ข้อสังเกต 

- ค่าภาษี : ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  

- ค่ารายปี : จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีให้เช่า ให้ถือค่าเช่าคือค่ารายปี 

- เงินเพิ่ม : เป็นมาตรการทางแพ่ง เพ่ือให้มีการช าระภาษีภายในก าหนด ตามมาตรา 43 ซึ่งพนักงานเก็บภาษี     
สามารถเรียกเก็บผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้เอง 

- ค่าปรับ : เป็นโทษทางอาญา ซึ่งมีก าหนดไว้ในมาตรา 46,47 และ 48 โดยพนักงานสอบสวนฝ่าย ปกครองเป็นผู้มี
หน้าที่เปรียบเทียบปรับ และท้องถิ่นไปขอรับเงินค่าปรับมาเป็นรายได้ของตนเอง 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ คือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบฯ ประเมินภาษีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ กฎหมาย
ก าหนด 

- พนักงานเก็บภาษี คือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บ รับช าระ รวมทั้งเร่งรัดให้ช าระภาษี และปฏิบัติหน้าที่  
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  
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ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ได้แก่ 

 1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 

 2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศ 
ไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง 

 3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระท ากิจการที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นผลก าไร ส่วน
บุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

 4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 

 5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยู่เอง หรือให้ผู้อื่นอยู่ นอกจากคน
เฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน 

 6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่อาศัยเอง และมิได้ใช้เป็นที่เก็บ สินค้าหรือ 
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ 

 7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ ไว้
สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม 

การลดค่าภาษี 

 1.เมื่อปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรือช ารุด ต้องซ่อมแซมส่วนส าคัญ  

 2. ผู้รับประเมินยื่นค าร้อง 

 3. ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีท้ังหมดก็ได้ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 1. เจ้าของทรัพย์สิน 

 2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็น
ผู้มี หน้าที่เสียภาษีส าหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด  

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี 

 เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณ ส านักงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
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การค านวณภาษี การประเมินค่ารายปี และอัตราภาษี 

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากค่ารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่า มีค่าราย ปี 
12,000 บาท ค่าภาษีจะเท่ากับ 12,000x12.5/100 เป็นเงิน 1,500 บาท ค่ารายปีของทรัพย์สิน หมายถึง 
จ านวนเงิน ซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ เช่น บ้านให้เช่าเดือนละ 1,000 บาท ค่ารายปีของบ้านหลังนี้
ก็คือ 12,000 บาท (หมายถึง ค่าเช่าทั้งปีของบ้านหลังนี้ 1,000 x 12 = 12,000 บาท) 

 การประเมินค่ารายปีมีหลักเกณฑ์การประเมินตามล าดับ ดังนี้  

 1. กรณีท่ีทรัพย์สินนั้นมีการให้เช่าและค่าเช่าสมควร ให้น าค่าเช่ามาคิดเป็นรายปี 

 2. กรณีทรัพย์สินให้เช่าและค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินประกอบกิจการเอง 
ให้ ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา หรือเทียบเคียงกับค่ารายปีของ ทรัพย์สินใน
บริเวณ ใกล้เคียงกันที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนที่ ท าเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับ
ประโยชน์คล้ายคลึง กันในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดท าราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือนตามท าเลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและตามประเภทของทรัพย์สิน 

 3. กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตามข้อ 2 ได้อาจประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินมา
ประกอบการ ประเมินได้ 

ค่าภาษ ี

 1. ผู้รับประเมนิช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี  

 2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

  ค่าภาษี = ค่ารายปี X 12.5 % 

ค่ารายปี 

         ค่ารายปี คือจ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆกรณีให้เช่าให้ถือค่าเช่าคือค่ารายปีกรณีมีเหตุ 
 - ค่าเช่ามิใช่จ านวนเงินอันสมควร 

 - หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากด าเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมิน
ค่า รายปีตามหลักเกณฑ์ท่ี รมว.มท. ก าหนด  

ลดค่ารายปี 

 - มาตรา 11 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างฯ ถูกรื้อถอนท าลายโดยประการอื่น ให้ลดยอดค่ารายปีตามส่วนที่ถูก 
ท าลายตลอดเวลาที่ยังมิได้ท าขึ้น และยังใช้ไม่ได้ 
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 - มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ท าขึ้นระหว่างปีถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและส าเร็จจนควรอยู่ได้แล้ว เป็น
เกณฑ์ ค านวณค่ารายปี  

 - มาตรา 13 

  1. เจ้าของโรงเรือนติดตั้งส่วนควบที่ส าคัญขึ้นในโรงเรือนนั้น  

  2. มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่องกระท าหรือเครื่องก าเนิดสินค้า  

  3. เพ่ือใช้ด าเนินการอุตสาหกรรม  

  4. ลดค่ารายปีลงเหลือ 1 ใน 3 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 ประเมินเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า ที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด ท าเล ที่ตั้ง และบริการ 
สาธารณะ ที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน 

สรุป : หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี 

 1.ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือค่ารายปี  

 2. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าไม่สมควร หรือหาค่าเช่าไม่ได้ประเมินโดยเทียบเคียง 

  - ค่ารายปีที่ล่วงมาแล้ว 

  - ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า  

 3. กรณีเทียบเคียงตาม 2. ไม่ได้อาจใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมินค่ารายปีได้ 

 4. ค านึงภาระภาษีของประชาชน  

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี 

 เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณ ส านักงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี 

เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะน าผู้มีหน้าที่เสียภาษีน าหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง รายการ เพ่ือเสีย
ภาษี (ภรด. 2) เท่าท่ีจ าเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น  

1. กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ เช่น 

  1) ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี  

  2) ส าเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้อขายโรงเรือน  

  3) สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน  
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  4) ทะเบียนพาณิชย์- ทะเบียนการค้า - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

  5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 6) หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท- งบดุล  

  7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน  

  8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า  

  9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน  

  10) แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี  

  11) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภรด. 2 แทน) 

  12) ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ 
ภรด.2 ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน หรือจะมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ การมอบต้องท าเป็นหนังสือและปิด
แสตมป์ตาม กฎหมาย 

2. กรณีเป็นผู้เสียภาษีรายเก่าที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาแล้ว 

ขั้นตอนในการช าระภาษี 

 1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) 
พร้อมด้วยหลักฐาน ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 

 2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3) 
พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีท่ีจะต้องเสีย 

 4) พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงิน 
เท่าใด 

 5) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเม่ือได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัด 
จากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 

เงินเพิ่ม 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว จะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 
วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพ่ิม ดังนี้ 

 1. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง  

 2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง  

 3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง  

 4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
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บทก าหนดโทษ 

 1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริง ตามความรู้เห็นของ
ตนให้ ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตน
ก ากับไว้ เว้นแต่จะ เป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

 2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติมรายละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อ
เรียกร้อง ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม หรือไม่าตอบค าถามเม่ือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

 3. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมา
แสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี หรือโดย
ความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงการ
ค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามท่ีควรก็ดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

การอุทธรณ์การประเมินภาษี 

 เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่าค่าภาษีสูง 
เกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่ก าหนด (ภรด. 9) ภายใน 15 วัน นับ
แต่ วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และเม่ือได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิน าเรื่องร้องต่อศาลได้
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 
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ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี หมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้ไปยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย ภายในเดือนมกราคมปีแรก ที่มี
การตีราคาปานกลางที่ดิน และทุกๆ 4 ปี จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และประเมินใหม่ และช้าระภาษีภายใน
เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปีกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจ้านวนที่ดินจะต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 

ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีนั้นและตลอดไปจนกว่าจเปลี่ยนแปลง
เจ้าของที่ดิน 

ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช้าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนทราย ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน 

หลักฐานที่ต้องน้าไปแสดงเพื่อช้าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

           1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

           2. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีท่ีได้ช้าระภาษีบ ารุงท้องที่มาแล้ว) 

           3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

           4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น โฉนด,น.ส.3. , ส.ค.1 ฯ 

           5. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 

           6. หนังสือมอบอ านาจกรณีท่ีให้ผู้อ่ืนมาท าการแทน 

  กรณีท่ีเป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภ .บ.ท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปี
สุดท้ายให้น้ามาด้วย 

ขั้นตอนการช้าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 

         - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อ          
เจ้าหน้าที่พนักงานประเมิน ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 

         - เจ้าพนักงานประเมินจะท้าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน(ภ.บ.ท.9 หรือ ภ.บ.ท.10) 
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

         - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีท่ีได้รับใบแจ้ง
ใบประเมินหลัง เดือนมีนาคม ต้องช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
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2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

        - เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดินหรือยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงจ้านวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือ
มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้แบบ ภ.บ.ท.5 หรือ ภ.บ.ท.8 แล้วแต่กรณี 

       - เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 

       - เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบถึงจ้านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุ
อย่างอ่ืนท าให้อัตราภาษีบ้ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 

       - เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภ.บ.ท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

      - เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 

      - เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

      - การขอช าระภาษีบ้ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินน า
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

เงินเพิ่ม 

      เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

       1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่เว้นแต่กรณี
เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิม
ร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ้ารุงท้องที่ 

       2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ้านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ้ารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงิน
เพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 

       3.ชี้เขตแจ้งจ านวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลด
น้อยลงให้เสียภาษีเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีบ ารุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม 

       4. ไม่ช้าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี หรือ ร้อยละ 2 ต่อเดือน ของ
จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ้ารุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่น าเงินเพ่ิมเติมตาม ข้อ 1 – ข้อ 4 มา
รวมค านวณด้วย 
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บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 

       1.ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน    6 เดือน หรือ ปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

      2.ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อท่ีดินต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือ ปรับไม่
เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

      3.ผู้ใดฝ่าฝืนค้าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค้าหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให้
ปฏิบัติการเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ้ารุงท้องที่ค้างช้าระหรือไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสารอัน
ควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจ า
ทั้งปรับ 

การอุทธรณ์ 

        ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคา ปานกลางที่ดิน หรือไม่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว เห็น
ว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 

        การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารงุท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขอค า
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือค้าพิพากษาของศาล 

        ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งวินิจฉัย
อุทธรณ์ 

การขอคืนภาษีบ ารุงท้องที่ 

        ผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิขอรับคืน 

ภายใน 1 ปี ได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
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