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ภาษีบํารุงท้ องที่
การจัดเก็บภาษีบํารุงท้ องที่
ภาษีบํารุ งท้ องที่ หมายถึ ง ภาษีที่จดั เก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี อตั ราภาษี
บํารุ งท้องที่
ที่ดินที่ต้องเสี ยภาษีบํารุ งท้ องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็ นของบุคคลหรื อคณะบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดา
หรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน หรื อสิ ทธิ ครอบครองอยูใ่ นที่ดินที่ไม่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชน ที่ดินที่ตอ้ ง
เสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็ นภูเขาหรื อที่มีน้ าํ ด้วย โดยไม่เป็ นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการ
ยกเว้นภาษีหรื ออยูใ่ นเกณฑ์ลดหย่อน
ทีด่ ินทีเ่ จ้ าของทีด่ ินไม่ ต้องเสี ยภาษีบํารุงท้องที่ ได้ แก่
1. ที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั พระราชวังอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2. ที่ ดิ น ที่ เป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่น ดิ น หรื อ ที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การของรั ฐ หรื อ สาธารณะโดยมิ ไ ด้ห า
ผลประโยชน์
3. ที่ดินของราชการส่ วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรื อกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของวัดไม่วา่ จะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนา
ใดศาสนาหนึ่ง หรื อที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
6. ที่ดินที่ใช้เป็ นสุ สาน หรื อ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรื อการท่าเรื อของรัฐ หรื อใช้เป็ นสนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อน ที่ตอ้ งเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินแล้ว
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่ วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์
10. ที่ดินที่ต้งั ขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรื อองค์การระหว่างประเทศอื่น
ในเมื่อประเทศไทยมีขอ้ ผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรื อความตกลง
11. ที่ดินที่เป็ นที่ต้งั ของสถานฑูตหรื อสถานกงศุล ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั ิต่อกัน
12. ที่ดินตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีบํารุ งท้ องที่
ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปี ใด มีหน้าที่เสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่สาํ หรับปี นั้น
กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษี
ให้เจ้าของที่ดินซึ่ งมีหน้าที่เสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ยน่ื แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ สํานักงานขององค์กร

/ ปกครองส่วน…….

-2ปกครองส่ วนท้องถิ่น ท้องที่ซ่ ึ งที่ดินนั้นตั้งอยูภ่ ายในเดือนมกราคมของปี แรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินแบบ
แสดงรายการที่ได้ยนื่ ไว้น้ นั ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี นั้น
อัตราภาษีและการคํานวณภาษีอตั ราภาษี
1. อัตราภาษีบาํ รุ งท้องที่กาํ หนดไว้ในบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ แบ่งเป็ น 34 อัตรา
2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ ละ 30,000 บาทให้เสี ยภาษีดงั นี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก เสี ยภาษี 70
บาท
3. ส่ วนที่เกิน 30,000 บาท เสี ยภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท
4. ประกอบกสิ กรรม ประเภทไม้ลม้ ลุก
- เสี ยกึ่งอัตรา
- ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ ละ 5 บาท
- ที่ดินว่างเปล่า เสี ยเพิ่ม 1 เท่า
การคํานวณภาษี
ภาษี บาํ รุ งท้องที่ คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ ดินที่กาํ หนดขึ้น
เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี
เนื้อที่ดินเพื่อคํานวณภาษี (ไร่ ) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอตั ราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ
หลักฐานทีใ่ ช้ ประกอบในการเสี ยภาษี
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสื อรับรองห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็ นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3
5. ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีครั้งสุ ดท้าย (ถ้ามี)
6. หนังสื อมอบอํานาจกรณี ที่ให้ผูอ้ ื่นมาทําการแทนกรณี ที่เป็ นการเสี ยภาษีในปี ที่ ไม่ใช่ปีที่ ยื่นแบบ ภบท. 5 ให้นาํ
ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดิน หรื อ ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีครั้งสุ ดท้ายมาด้วย
ขั้นตอนในการติดต่ อขอชํ าระภาษี
1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ ดิน กรณี ผูท้ ี่ เป็ นเจ้าของที่ ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปี ที่ มีการตีราคาปาน
กลางที่ดิน
1) ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีหรื อเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ตอ้ งใช้ต่อเจ้าหน้าที่
พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภบท.9หรื อ ภบท.10) ให้ผมู ้ ี
/ หน้าที่เสี ยภาษี……..

-3หน้าที่เสี ยภาษีหรื อเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสี ยภาษีเป็ นจํานวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
3) ผูม้ ีหน้าที่ เสี ยภาษีหรื อเจ้าของที่ ดินจะต้องเสี ยภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุ กปี เว้นแต่กรณี ได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2. การยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน กรณี เป็ นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรื อจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
1) เจ้าของที่ ดินที่ ได้มีการเปลี่ ยนแปลงจํานวนเนื้ อที่ ดินหรื อเป็ นผูไ้ ด้รับ โอนที่ ดินขึ้นใหม่ ต้องมายื่นแบบแสดง
รายการที่ดินหรื อยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วนั
ได้รับโอนหรื อมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรื อ ภบท.8 แล้วแต่กรณี
2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็ นหลักฐาน
3) เจ้าหนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสี ยภาษีในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณี เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็ นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป
หรื อมีเหตุอย่างอื่นทําให้อตั ราภาษีบาํ รุ งท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
1) เจ้าของที่ดินยื่นคําร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ตอ้ งใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
2) เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้
3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสี ยภาษีในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
4) การขอชําระภาษี บ าํ รุ ง ท้องที่ ใ นปี ถัด ไปจากปี ที่ มี ก ารประเมิ น ราคาปานกลางาของที่ ดิ น ให้ ผู ร้ ั บ ประเมิ น นํา
ใบเสร็ จรับเงินของปี ก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
เงินเพิม่
เจ้าของที่ดินผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ตอ้ งเสี ยเงินเพิ่มในกรณี และอัตราดังต่อไปนี้
1. ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กาํ หนด ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบาํ รุ งท้องที่เว้นแต่กรณี ที่
เจ้าของที่ดินได้ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสี ยเงิน
เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีบาํ รุ งท้องที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทําให้จาํ นวนเงินที่จะต้องเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ลดน้อยลง ให้เสี ยเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของค่าภาษีบาํ รุ งท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณี เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดิน
ให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
3. ชี้ เขตแจ้งจํานวนเนื้ อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จาํ นวนเงินที่จะต้องเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ลด
น้อยลงให้เสี ยเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบาํ รุ งท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไม่ชาํ ระภาษีบาํ รุ งท้องที่ภายในเวลาที่กาํ หนด ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบาํ รุ ง
ท้องที่ เศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน และไม่นาํ เงินเพิ่มตาม ข้อ 1 - ข้อ 4 มารวมคํานวณด้วย
/ บทกําหนดโทษ……
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บทกําหนดโทษ
1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็ นเท็จ หรื อนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 ปี หรื อปรับไม่เกิน 2,000
บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใ้ ดจงใจไม่มาหรื อยอมชี้เขต หรื อไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่
เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่ งปฏิบตั ิการสํารวจเนื้ อที่ดิน หรื อปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อการเร่ งรัดภาษีบาํ รุ งท้องที่คา้ งชําระ
หรื อขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบตั ิการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน
1,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
4. ผู ใ้ ดฝ่ าฝื นคําสั่ ง ของเจ้า พนัก งานซึ่ งสั่ ง ให้ ม าให้ ถ้อ ยคํา หรื อ ส่ ง บัญ ชี ห รื อ เอกสารมาตรวจสอบ หรื อ สั่ ง ให้
ปฏิบตั ิการเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อประโยชน์ในการเร่ งรัดภาษีบาํ รุ งท้องที่คา้ งชําระ หรื อไม่มาให้ถอ้ ยคํา หรื อไม่ส่งเอกสาร
อันควรแก่เรื่ องมาแสดงตามหนังสื อเรี ยก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้ง
จําทั้งปรับ
การลดหย่ อน / การยกเว้ น / การลดภาษี
การลดหย่ อนภาษี มาตรา 22
บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรื อหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนั้น
เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตน หรื อประกอบกสิ กรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่
(2) เขตเทศบาลตําบลหรื อเขตสุ ขาภิบาล ให้ลดหย่อน 200 - 400 ตารางวา
(3) เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยา ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา
(4) ที่ดินในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ลดหย่อน ดังต่อไปนี้
- ท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา
- ท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา - 1 ไร่
- ท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่
บุ คคลธรรมดาหลายคนเป็ นเจ้าของที่ ดินร่ วมกัน ให้ได้รับลดหย่อนรวมกัน ตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นการ
ลดหย่อนให้ลดหย่อนสําหรับที่ดินในจังหวัดเดียวกัน
การยกเว้ น การลดภาษี มาตรา 23
1. ปี ที่ล่วงมาที่ดินที่ใช้เพาะปลูกเสี ยหายมากผิดปกติ หรื อ
2. เพาะปลูกไม่ได้ดว้ ยเหตุพน้ วิสัย
3. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอาํ นาจยกเว้น หรื อลดภาษีได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
/ การอุทธรณ์….
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การอุทธรณ์ การฟ้ องศาล
ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรื อเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบาํ รุ งท้องที่แล้ว
เห็ นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ อุทธรณ์ ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรื อวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี การอุทธรณ์
ไม่เป็ นการทุเลาการเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุ มตั ิจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ขอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรื อ
คําพิพากษาของศาลผูอ้ ุทธรณ์มีสิทธิ อุทธรณ์ คาํ วินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้
รับคําแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์
การขอคืนภาษีบํารุงท้ องที่
ผูท้ ี่เสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยหรื อเสี ยเกินกว่าที่ควรจะต้องเสี ยผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี
ได้โดยยืน่ คําร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่เสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่
บัญชี อตั ราภาษีบํารุ งท้ องที่
ตามมาตรา 7
ชั้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ราคาปานกลางของทีด่ นิ

ไม่เกินไร่ ละ 200 บาท
เกินไร่ ละ 200 บาท ถึงไร่ ละ 400 บาท
เกินไร่ ละ 400 บาท ถึงไร่ ละ 600 บาท
เกินไร่ ละ 600 บาท ถึงไร่ ละ 800 บาท
เกินไร่ ละ 800 บาท ถึงไร่ ละ 1,000 บาท
เกินไร่ ละ 1,000 บาท ถึงไร่ ละ 1,200 บาท
เกินไร่ ละ 1,200 บาท ถึงไร่ ละ 1,400 บาท
เกินไร่ ละ 1,400 บาท ถึงไร่ ละ 1,600 บาท
เกินไร่ ละ 1,600 บาท ถึงไร่ ละ 1,800 บาท
เกินไร่ ละ 1,800 บาท ถึงไร่ ละ 2,000 บาท
เกินไร่ ละ 2,000 บาท ถึงไร่ ละ 2,200 บาท
เกินไร่ ละ 2,200 บาท ถึงไร่ ละ 2,400 บาท
เกินไร่ ละ 2,400 บาท ถึงไร่ ละ 2,600 บาท
เกินไร่ ละ 2,600 บาท ถึงไร่ ละ 2,800 บาท
เกินไร่ ละ 2,800 บาท ถึงไร่ ละ 3,000 บาท
เกินไร่ ละ 3,000 บาท ถึงไร่ ละ 3,500 บาท

ภาษีไร่ ละ
บาท

สต.

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17

50
50
50

หมายเหตุ

(1) ที่ดินที่ใช้ประกอบ
การกสิ กรรมเฉพาะประเภท
ไม้ลม้ ลุก ให้เสี ยกึ่งอัตรา แต่
ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบการ
กสิ กรรมประเภทไม้ลม้ ลุก
นั้นด้วยตนเองให้เสี ยอย่างสู ง
ไม่เกินไร่ ละ5 บาท

(2) ที่ดินที่ทิ้งไว้วา่ งเปล่าหรื อ
ไม่ได้ทาํ ประโยชน์ตามควร
แก่สภาพของที่ดิน
ให้เสี ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
(11*)
34

เกินไร่ ละ 3,500 บาท ถึงไร่ ละ 4,000 บาท
เกินไร่ ละ 4,000 บาท ถึงไร่ ละ 4,500 บาท
เกินไร่ ละ 4,500 บาท ถึงไร่ ละ 5,000 บาท
เกินไร่ ละ 5,000 บาท ถึงไร่ ละ 5,500 บาท
เกินไร่ ละ 5,500 บาท ถึงไร่ ละ 6,000 บาท
เกินไร่ ละ 6,000 บาท ถึงไร่ ละ 6,500 บาท
เกินไร่ ละ 6,500 บาท ถึงไร่ ละ 7,000 บาท
เกินไร่ ละ 7,000 บาท ถึงไร่ ละ 7,500 บาท
เกินไร่ ละ 7,500 บาท ถึงไร่ ละ 8,000 บาท
เกินไร่ ละ 8,000 บาท ถึงไร่ ละ 8,500 บาท
เกินไร่ ละ 8,500 บาท ถึงไร่ ละ 9,000 บาท
เกินไร่ ละ 9,000 บาท ถึงไร่ ละ 9,500 บาท
เกินไร่ ละ 9,500 บาท ถึงไร่ ละ 10,000 บาท
เกินไร่ ละ 10,000 บาท ถึงไร่ ละ 15,000 บาท
เกินไร่ ละ 15,000 บาท ถึงไร่ ละ 20,000 บาท
เกินไร่ ละ 20,000 บาท ถึงไร่ ละ 25,000 บาท
เกินไร่ ละ 25,000 บาท ถึงไร่ ละ 30,000 บาท
เกินไร่ ละ 30,000 บาท ให้เสี ยภาษีไร่ ละ ดังต่อไปนี้

30
22
25
27
30
32
35
37
40
42
45
47
50
55
60
65
70

50
50
50
50
50
50
-

(1) สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาท
แรกให้เสี ยภาษี 70 บาท
(2) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินส่ วนที่เกิน
30,000 บาท ให้เสี ยทุกๆ 10,000 บาท ต่อ 25 บาท
เศษของ 10,000 บาท ถ้าถึง 5,000 บาท ให้ถือเป็ น
10,000 บาท ถ้าไม่ถึง 5,000 บาท ให้ปัดทิ้ง"
หมายเหตุ
(1) ที่ดินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่
(ก) เศษของไร่ ให้คิดในอัตราลดลงตามส่ วน
(ข) เศษของหนึ่งตารางวาให้ปัดทิ้ง
(2) เมื่อคํานวณภาษีแล้ว เศษของ 10 สตางค์ ให้ปัดทิ้ง
/ ภาษีป้าย…..
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ภาษีป้าย
การจัดเก็บภาษีป้าย
1. ป้ ายทีต่ ้ องเสี ยภาษี
1.1 ป้ ายที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ป้าย ได้แก่ ป้ ายแสดงชื่ อ ยี่ห้อ หรื อเครื่ องหมายที่ ใช้ในการประกอบการค้า หรื อประกอบ
กิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่วา่ จะแสดง หรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรื อเครื่ องหมาย ที่เขียนแกะสลัก
จารึ ก หรื อทําให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
1.2 ไม่เป็ นป้ ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย
2. ป้ ายทีไ่ ด้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องเสี ยภาษีป้าย ได้ แก่
2.1 ป้ ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริ เวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
2.2 ป้ ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรื อที่สิ่งห่อหุ ม้ หรื อบรรจุสินค้า
2.3 ป้ ายที่แสดงไว้ในบริ เวณงานที่จดั ขึ้นเป็ นครั้งคราว
2.4 ป้ ายที่แสดงไว้ที่คนหรื อสัตว์
2.5 ป้ ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรื อประกอบกิ จการอื่นหรื อภายในอาคารซึ่ งเป็ นที่ รโหฐาน
ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ ายมีพ้นื ที่ไม่เกินที่กาํ หนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542)
กําหนดว่าต้องเป็ นป้ ายที่มีพ้ืนที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึ ง
ป้ ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
2.6 ป้ ายของราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน
2.7 ป้ ายขององค์การที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรื อตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ
และหน่วยงานที่นาํ รายได้ส่งรัฐ
2.8 ป้ ายของธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์ และบริ ษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.9 ป้ ายของโรงเรี ยนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน หรื อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคาร
หรื อบริ เวณของโรงเรี ยนเอกชน หรื อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
2.10 ป้ ายของผูป้ ระกอบการเกษตร ซึ่ งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
2.11 ป้ ายของวัด หรื อผูด้ าํ เนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรื อการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
2.12 ป้ ายของสมาคมหรื อมูลนิธิ
2.13 ป้ายที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดป้ ายที่ได้รับการ
/ ยกเว้นภาษี.....

-8ยกเว้นภาษีป้ายคือ
(1) ป้ายที่แสดงหรื อติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรื อรถแทรกเตอร์
(2) ป้ายที่ติดตั้งหรื อแสดงไว้ที่ลอ้ เลื่อน
(3) ป้ายที่ติดตั้งหรื อแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้นื ที่ไม่เกินห้าร้อยตาราง เซนติเมตร
3. ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีป้าย ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย ได้แก่
3.1 เจ้าของป้ าย
3.2 ในกรณี ที่ไม่มีผูอ้ ื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรื อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ ายนั้นได้ให้
ถือว่าผูค้ รอบครองป้ ายนั้นเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรื อผู ้
ครอบครองอาคารหรื อที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรื อแสดงอยูเ่ ป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ย ภาษีป้ายตามลําดับ
4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษีป้าย
4.1 เจ้าของป้ ายที่มีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
4.2 ในกรณี ที่ ติ ด ตั้ง หรื อ แสดงป้ า ยภายหลัง เดื อ นมี น าคมหรื อ ติ ด ตั้ง หรื อ แสดงป้ า ยใหม่ แ ทนป้ า ยเดิ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ ายอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน
15 วัน นับแต่วนั ติดตั้งหรื อแสดงป้ าย หรื อนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
5. การคํานวณพืน้ ทีป่ ้ าย อัตราค่ าภาษีป้าย และการคํานวณภาษีป้าย
5.1 การคํานวณพื้นที่ป้าย
5.1.1 ป้ ายที่มีขอบเขตกําหนดได้
ส่ วนกว้ างทีส่ ุ ด X ส่ วนยาวทีส่ ุ ดของขอบเขตป้ าย
5.1.2 ป้ ายที่ไม่มีขอบเขตกําหนดได้ถือตัวอักษร ภาพ หรื อเครื่ องหมายที่อยูร่ ิ มสุ ดเป็ นขอบเขตเพื่อกําหนด ส่ วนกว้าง
ที่สุด ยาวที่สุด แล้วคํานวณตาม 5.1.1
5.1.3 คํานวณพื้นที่เป็ นตารางเซนติเมตร
5.2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็ น 3 อัตรา ดังนี้

/ อัตราภา ….

อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
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ลักษณะ
1) อักษรไทยล้วน
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่ องหมาย
อื่น
3) ป้ ายดังต่อไปนี้
ก. ไม่มีอกั ษรไทย
ข. อัก ษรไทยบางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมดอยู่ใต้ หรื อตํ่า กว่า
อักษรต่างประเทศ
4) ป้ ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรื อ
เครื่ องหมายบางส่ วนในป้ ายได้เสี ย
ภาษีป้ายแล้วอันเป็ นเหตุ ให้ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้
คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรื อ 3)
แล้วแต่กรณี และให้เสี ยเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5) ป้ ายใดเสี ยตํ่ากว่า 200 บาท ให้เสี ย 200 บาท

บาท
3
20
40

5.3 การคํานวณภาษีป้าย ให้คาํ นวณโดยนําพื้นที่ ป้ายคู ณด้วยอัตราภาษี ป้าย เช่ น ป้ ายที่ตอ้ งเสี ยภาษีมีพ้ืนที่ 10,000
ตารางเซนติเมตร เป็ นป้ ายประเภทที่ 2 ป้ ายนี้เสี ยภาษี ดังนี้
10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400)
6. หลักฐานทีใ่ ช้ ประกอบการเสี ยภาษีป้าย
เพื่ อความสะดวกในการเสี ยภาษี ควรแนะนําผูม้ ี ห น้าที่ เสี ยภาษี นาํ หลัก ฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสี ยภาษี (ภป.1) เท่าที่จาํ เป็ นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น
6.1 กรณี ป้ายที่ติดตั้งใหม่ ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่
1) บัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบ้าน
3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4) หนังสื อรับรองหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ ายหรื อใบเสร็ จรับเงินจากร้านทําป้ าย
/ 6.2 กรณี ป้าย……
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7. ขั้นตอนการชํ าระภาษี
7.1 ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน
7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณี ที่ผูเ้ สี ยภาษี ป้ายประสงค์จะชําระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษี ป้ าย ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทนั ทีให้แจ้งผูเ้ สี ยภาษีป้ายว่าจะต้องเสี ยภาษีเป็ นจํานวนเท่าใด
2) กรณี ผเู ้ สี ยภาษีป้ายไม่พร้อมจะชําระภาษีในวันยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสื อแจ้ง
การประเมิน (ภป.3) แจ้งจํานวนเงินภาษีที่จะต้องชําระแก่ผเู ้ สี ยภาษี
7.3 ผูเ้ สี ยภาษีตอ้ งมาชําระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสี ยเงินเพิ่ม
7.4 การชําระภาษีป้าย
- เจ้าของป้ ายมีหน้าที่ชาํ ระภาษีป้ายเป็ นรายปี ยกเว้นป้ ายที่แสดงปี แรก
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(2) สถานที่ชาํ ระภาษี
- สถานที่ที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
- หรื อสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาํ หนด
(3) การชําระภาษีวธิ ี อื่น
- ธนาณัติ หรื อตัว๋ แลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่ วนท้องถิ่น
- ส่ งโดยไปรษณี ยล์ งทะเบียน
- ส่ งไปยังสถานที่ตาม (2)
(4) การผ่อนชําระหนี้
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผ่อนชําระเป็ น 3 งวดเท่า ๆ กัน
3. แจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อก่อนครบกําหนดเวลาชําระหนี้
- ป้ ายติดตั้งปี แรก
- คิดภาษีป้ายเป็ นรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
- เริ่ มเสี ยตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุ ดท้ายของปี
งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 %
งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 %
งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 %
/ 8. เงินเพิ่ม….
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8. เงินเพิม่
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายจะต้องเสี ยเงินเพิม่ ในกรณี และอัตราดังต่อไปนี้
8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาํ หนด ให้เสี ยเงิ นเพิ่มร้ อยละสิ บของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณี ที่
เจ้าของป้ ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสี ย
เงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย
8.2 ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทําให้จาํ นวนเงินที่จะต้องเสี ยภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสี ยเงินเพิ่มร้อย
ละสิ บของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณี ที่เจ้าของป้ ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูก
ต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
8.3 ไม่ ชาํ ระภาษี ป้ ายภายในเวลาที่ ก าํ หนด ให้เสี ยเงิ นเพิ่ม ร้ อยละสองต่อเดื อนของค่าภาษี ป้ าย เศษของเดื อนให้
นับเป็ นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาํ เงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคํานวณเป็ นเงินเพิ่มตามข้อนี้ดว้ ย
9. บทกําหนดโทษ
9.1 ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็ นเท็จ หรื อนําพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลี กเลี่ ยงหรื อพยายามหลี กเลี่ ยงการเสี ยภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกิ น 1 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 5,000
บาท ถึง 50,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
9.2 ผูใ้ ดจงใจไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท - 50,000 บาท
9.3 ผูใ้ ดไม่ แจ้งการรับ โอนป้ ายหรื อไม่แสดงรายการเสี ยภาษีป้ายไว้ ณ ที่ เปิ ดเผยในสถานที่ ประกอบกิ จการต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
9.4 ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งสั่งให้มา
ให้ถอ้ ยคําหรื อให้ลงบัญชี หรื อเอกสารเกี่ยวกับป้ ายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
10. การอุทธรณ์ การประเมิน
เมื่ อผูเ้ สี ยภาษี ได้รับ แจ้งการประเมิ น (ภป.3) แล้วเห็ น ว่าการประเมิ นนั้น ไม่ ถู ก ต้อง มี สิ ท ธิ อุท ธรณ์ ก าร
ประเมิ นต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุ ทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิ นผูอ้ ุทธรณ์ มีสิทธิ อุทธรณ์ คาํ วินิจฉัยของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วนั รับแจ้งคําวินิจฉัย
อุทธรณ์
11. การขอคืนเงินภาษีป้าย
ผูเ้ สี ยภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยหรื อเสี ยเกินกว่าที่ควรจะต้องเสี ย ผูน้ ้ นั มีสิทธิ ขอรับเงินคืนได้โดยยื่น
คําร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่เสี ยภาษีป้าย

/ ภาษีโรงเรื อน…
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ภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน หมายถึ ง ภาษี ที่จดั เก็บจากโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลู กสร้ างอย่างอื่ นๆ กับที่ดินที่ใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น
ทรัพย์สินที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โรงเรื อนและที่ ดิน ได้แก่ โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลู กสร้ าง และที่ ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่ องกับ
โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้างนั้น และในปี ที่ผา่ นมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่ น ให้เช่า ใช้เป็ นที่ทาํ การ
ค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรื อผูอ้ ื่นอยูอ่ าศัย หรื อใช้ประกอบกิจการอื่น
ๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย
หลักการสํ าคัญ
1. ต้องมีทรัพย์สิน ได้แก่
- โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และ
- ที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น
2. ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 9, 10
ข้ อสั งเกต
- ค่ าภาษี: ผูร้ ับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี ของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
- ค่ ารายปี : จํานวนเงินซึ่ งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปี หนึ่ง ๆ ในกรณี ให้เช่า ให้ถือค่าเช่าคือค่ารายปี
- เงินเพิ่ม: เป็ นมาตรการทางแพ่ง เพื่อให้มีการชําระภาษีภายในกําหนด ตามมาตรา 43 ซึ่ งพนักงานเก็บภาษีสามารถ
เรี ยกเก็บผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีได้เอง
- ค่ าปรับ: เป็ นโทษทางอาญา ซึ่ งมีกาํ หนดไว้ในมาตรา 46,47 และ 48 โดยพนักงานสอบสวนฝ่ ายปกครองเป็ นผูม้ ี
หน้าที่เปรี ยบเทียบปรับ และท้องถิ่นไปขอรับเงินค่าปรับมาเป็ นรายได้ของตนเอง
- พนักงานเจ้ าหน้ าที่ คือ ผูซ้ ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบฯ ประเมินภาษีและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
กําหนด
- พนั กงานเก็บภาษี คื อ ผูซ้ ่ ึ งได้รับ การแต่งตั้งให้มีหน้าที่ จดั เก็บ รั บ ชําระ รวมทั้งเร่ งรั ดให้ชาํ ระภาษี และปฏิ บ ตั ิ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ทรัพย์ สินทีไ่ ด้ รับยกเว้ นภาษีไม่ ต้องเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีด่ ิน ได้ แก่
1. พระราชวังอันเป็ นส่ วนของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรื อสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่ใช้
ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรี ยนสาธารณะซึ่ งกระทํากิจการที่ไม่ใช่เพื่อเป็ นผลกําไรส่ วนบุคคล
/ และใช้เฉพาะ…..
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4. ทรัพย์สินซึ่ งเป็ นศาสนสมบัติอนั ใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรื อเป็ นที่อยูข่ องสงฆ์
5. โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่ งปิ ดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยูเ่ อง หรื อไห้ผูอ้ ื่นอยูน่ อกจากคนเฝ้ า
ในโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรื อในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน
6. โรงเรื อ นหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งของการเคหะแห่ ง ชาติ ที่ ผูเ้ ช่ า ซื้ อ อยู่อ าศัย เอง และมิ ไ ด้ใ ช้เป็ นที่ เก็ บ สิ น ค้า หรื อ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรื อประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้
7. โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลู กสร้ างอย่างอื่น ๆ ซึ่ งเจ้าของอยูเ่ องหรื อให้ผูแ้ ทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่ งมิได้ใช้เป็ นที่ไว้สินค้า
หรื อประกอบการอุตสาหกรรม
การลดค่ าภาษีหรื อปลดภาษี
1. เมื่อปรากฏว่าผูร้ ับประเมินได้เสี ยหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรื อชํารุ ด ต้องซ่อมแซมส่ วนสําคัญ
2. ผูร้ ับประเมินยืน่ คําร้อง
3. ลดค่าภาษีลงตามส่ วนที่เสี ยหาย หรื อปลดค่าภาษีท้งั หมดก็ได้
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีโรงเรื อนและทีด่ ิน
1. เจ้าของทรัพย์สิน
2. เจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลู กสร้ างและเจ้าของที่ดินเป็ นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างเป็ นผูม้ ี
หน้าที่เสี ยภาษีสาํ หรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์ สินเพื่อเสี ยภาษี
เจ้าของทรั พ ย์สิ น ต้องยื่น แบบแสดงรายการเพื่ อเสี ยภาษี โรงเรื อนและที่ ดิน (ภรด. 2) ณ สํานัก งานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้นตั้งอยูภ่ ายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
การคํานวณภาษี การประเมินค่ ารายปี และอัตราภาษี
ภาษีโรงเรื อนและที่ดินคิดจากค่ารายปี ของทรัพย์สิน ในอัตราร้ อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่ น บ้านให้เช่า มีค่ารายปี
12,000 บาท ค่าภาษีจะเท่ากับ 12,000X12.5/100 เป็ นเงิน 1,500 บาท ค่ารายปี ของทรัพย์สิน หมายถึง จํานวนเงิ นซึ่ ง
ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปี หนึ่ ง ๆ เช่น บ้านให้เช่าเดือนละ 1,000 บาท ค่ารายปี ของบ้านหลังนี้ ก็คือ 12,000
บาท (หมายถึง ค่าเช่าทั้งปี ของบ้านหลังนี้ 1,000 X 12 = 12,000 บาท)
การประเมินค่ ารายปี มีหลักเกณฑ์ การประเมินตามลําดับ ดังนี้
1. กรณี ที่ทรัพย์สินนั้นมีการให้เช่าและค่าเช่าสมควร ให้นาํ ค่าเช่ามาคิดเป็ นรายปี
2. กรณี ทรัพย์สินให้เช่ าและค่าเช่าไม่สมควรหรื อหาค่าเช่ าไม่ได้เนื่ องจากเจ้าของทรัพย์สินประกอบกิจการเอง ให้
ประเมินค่ารายปี โดยเทียบเคียงกับค่ารายปี ของทรัพย์สินในปี ที่ผา่ นมา หรื อเทียบเคียงกับค่ารายปี ของ ทรัพย์สินใน
/ บริ เวณใกล้….
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ประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ซึ่ งในเรื่ องนี้กระทรวงมหาดไทยได้กาํ หนดแนวทาง
ปฏิ บตั ิ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจัดทําราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ ยต่อตารางเมตรต่อเดื อนตามทําเลใน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และตามประเภทของทรัพย์สิน
3. กรณี ไม่สามารถเทียบเคียงตามข้อ 2 ได้อาจประเมินค่ารายปี ของทรัพย์สินโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการ
ประเมินได้
ค่ าภาษี
1. ผูร้ ับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
ค่าภาษี = ค่ารายปี X 12.5 %
ค่ ารายปี
ค่ ารายปี คือ จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปี หนึ่ง ๆ กรณี ให้เช่าให้ถือค่าเช่าคือค่ารายปี กรณี มีเหตุ
- ค่าเช่ามิใช่จาํ นวนเงินอันสมควร
- หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่ องจากดําเนิ นกิจการเองหรื อด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาํ นาจประเมินค่ารายปี
ตามหลักเกณฑ์ที่ รมว.มท. กําหนด
ลดค่ ารายปี
- มาตรา 11 โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างฯ ถูกรื้ อถอนทําลายโดยประการอื่น ให้ลดยอดค่ารายปี ตามส่ วนที่ถูกทําลาย
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ทาํ ขึ้น และยังใช้ไม่ได้
- มาตรา 12 โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้ าง ทําขึ้นระหว่างปี ถือเอาเวลาซึ่ งมีข้ ึนและสําเร็ จจนควรอยูไ่ ด้แล้ว เป็ นเกณฑ์
คํานวณค่ารายปี
- มาตรา 13
1. เจ้าของโรงเรื อนติดตั้งส่ วนควบที่สาํ คัญขึ้นในโรงเรื อนนั้น
2. มีลกั ษณะเป็ นเครื่ องจักรกลไก เครื่ องกระทําหรื อเครื่ องกําเนิดสิ นค้า
3. เพื่อใช้ดาํ เนินการอุตสาหกรรม
4. ลดค่ารายปี ลงเหลือ 1 ใน 3
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประเมินเทียบเคียงกับค่ารายปี ของทรัพย์สินที่ให้เช่า ที่มีลกั ษณะของทรัพย์สิน ขนาด ทําเล ที่ต้ งั และบริ การ
สาธารณะ ที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน
/ สรุ ป : หลักเกณฑ์….
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สรุป : หลักเกณฑ์ การประเมินค่ ารายปี
1. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือค่ารายปี
2. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าไม่สมควร หรื อหาค่าเช่าไม่ได้ประเมินโดยเทียบเคียง
- ค่ารายปี ที่ล่วงมาแล้ว
- ค่ารายปี ของทรัพย์สินที่ให้เช่า
3. กรณี เทียบเคียงตาม 2. ไม่ได้อาจใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมินค่ารายปี ได้
4. คํานึงภาระภาษีของประชาชน
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์ สินเพื่อเสี ยภาษี
เจ้าของทรั พ ย์สิ น ต้องยื่น แบบแสดงรายการเพื่ อเสี ยภาษี โรงเรื อนและที่ ดิน (ภรด. 2) ณ สํานัก งานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้นตั้งอยูภ่ ายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
หลักฐานทีใ่ ช้ ประกอบการเสี ยภาษี
เพื่ อความสะดวกในการเสี ยภาษี ควรแนะนําผูม้ ี ห น้าที่ เสี ยภาษี นาํ หลัก ฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสี ยภาษี (ภรด. 2) เท่าที่จาํ เป็ นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น
1. กรณี เป็ นการเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินรายใหม่ เช่น
1) สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
2) สําเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้ อขายโรงเรื อน
3) สัญญาเช่าโรงเรื อน/สัญญาเช่าที่ดิน
4) ทะเบียนพาณิ ชย์- ทะเบียนการค้า - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
6) หนังสื อรับรองห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั - งบดุล
7) ใบอนุญาตตั้งหรื อประกอบกิจการโรงงาน
8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรื อใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่ มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
10) แผนที่ต้ งั ของที่ดินและโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่เสี ยภาษี
11) หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี มีผอู ้ ื่นมายืน่ แบบ ภรด. 2 แทน)
12) ในกรณี ที่ โรงเรื อนมี ผูถ้ ื อกรรมสิ ท ธิ์ ร่ วมกันหลายคน ให้ผูถ้ ื อกรรมสิ ท ธิ์ ร่ วมลงลายมื อชื่ อในแบบ ภรด.2 ใน
ฐานะผูร้ ับประเมินทุกคน หรื อจะมอบอํานาจให้คนใดคนหนึ่ งก็ได้ การมอบต้องทําเป็ นหนังสื อและปิ ดแสตมป์ ตาม
กฎหมาย
2. กรณี เป็ นผูเ้ สี ยภาษีรายเก่าที่เคยเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินมาแล้วขั้นตอนในการชําระภาษี
1) ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สินเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ภรด.2) พร้อม
/ ด้วยหลักฐาน....

-16ด้วยหลักฐาน ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
3) พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปี และค่าภาษีที่จะต้องเสี ย
4) พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีทราบว่าจะต้องเสี ยภาษีเป็ นจํานวนเงินเท่าใด
5) ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนําเงินค่าภาษีไปชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสี ยเงินเพิ่ม
เงินเพิม่
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว จะต้องนําเงินค่าภาษีไปชําระภายใน 30
วันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสี ยภาษีเพิ่ม ดังนี้
1. ถ้าชําระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนั พ้นกําหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่คา้ ง
2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่คา้ ง
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่คา้ ง
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่คา้ ง
บทกําหนดโทษ
1. ผูใ้ ดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพือ่ แจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็ นจริ ง ตามความรู ้เห็นของตนให้
ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่ อของตนกํากับไว้
เว้นแต่จะเป็ นด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
2. ผูใ้ ดละเลยไม่ปฏิ บตั ิตามหมายเรี ยกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมรายละเอียดยิง่ ขึ้นเมื่อเรี ยกร้อง
ไม่นาํ พยานหลักฐานมาแสดงหรื อไม่ตอบคําถามเมื่ อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม หรื อไม่ตอบคําถามเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซกั ถามผูร้ ับประเมินในเรื่ องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
3. ผูใ้ ดยื่นข้อความเท็จ หรื อให้ถอ้ ยคําเท็จ หรื อตอบคําถามด้วยคําอันเป็ นเท็จ หรื อนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเลี่ยงหรื อจัดหาทางให้ผอู ้ ื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปี แห่ งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี หรื อโดยความเท็จ
โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่ งอย่างใดทั้งสิ้ นที่จะหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการ
คํานวณค่ารายปี แห่ งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดื อน หรื อปรับไม่เกิน 500บาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณ์ การประเมินภาษี
เมื่อผูเ้ สี ยภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่าค่าภาษี
สู งเกินไป หรื อประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิ ยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่กาํ หนด (ภรด. 9) ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน และเมื่อได้รับแจ้งผลการชี้ ขาดแล้วยังไม่เป็ นที่พอใจก็มีสิทธิ นาํ เรื่ องร้องต่อศาล
ได้ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งความให้ทราบคําชี้ขาด

