คูมือการปฏิบัติงาน
“การจัดเก็บภาษี”

เทศบาลตําบลบานแหวน
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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คํานํา
เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดเก็บรายได ของเทศบาลตําบลบานแหวนเปนไป
อยางเหมาะสม ถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดสูงสุด ตลอดจนสรางความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของในการจัดเก็บรายไดและประชาชนทั่วไปได
ทราบถึง หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนในการเสียภาษีตาง ๆ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน หวังเปนอยางยิ่ง
วา คูมือการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง จักเปน
ประโยชนแกพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตลอดจนประชาชนทั่วไป ไดเปนอยางดี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
เทศบาลตําบลบานแหวน
1 ตุลาคม 2555
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ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
การปฏิบ ัต ิงานตามหวงเวลา
กันยายน

- คัดคอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บ จาก ผ.ท.5
- ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี

ตุลาคม
ธันวาคม
มกราคม - กุมภาพันธ

- สํารวจ , เตรียมแบบพิมพตาง ๆ
- ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา
- รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) , ตรวจสอบความถูกตอง
- ประเมินคารายป / แจงผลการประเมิน / รับชําระภาษี

มีนาคม – พฤษภาคม

- ประเมินคารายป และแจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน)
- รับคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) / พิจารณาคํารอง /

แจงผลการชี้ขาด
- รับชําระคาภาษี (ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)
- ออกหนังสือแจงเตือนกรณีผไู มยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกําหนด (2 ครั้ง)
- แจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (สงใหนิติกร) ตาม
ม.46
มิถุนายน – สิงหาคม

กันยายน
ตุลาคม

หรือ ม.48 (ข)
- สํารวจบัญชีผูคา งชําระภาษีปจจุบัน
- รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
- มีหนังสือแจงเตือนกรณีผไู มมาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครั้ง)
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี
- มีหนังสือแจงเตือนวาจะดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน (นิติกร) ตาม ม.44
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
- มีคําสั่งยึด อายัด เพื่อขายทอดตลาดทรัพยสิน
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การปฏิบ ัต งิ านตามขั้น ตอนกิจ กรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี
ในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
3. ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
4. จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน และควรออกหนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน -กุมภาพันธ
กอนธันวาคม

ข. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ
1. รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกตอง
มกราคม –
กุมภาพันธ
2. ประเมินคารายปและกําหนดคาภาษี / มีหนังสือแจงผลการประเมินภาษี
มกราคม – เมษายน
(ภ.ร.ด.8)
กรณีปกติ
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม
กรณีพิเศษ
(1) ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด(เกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
กุมภาพันธ – กันยายน
(2) ผูร ับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี
1. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม
มกราคม – พฤษภาคม
2. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
กุมภาพันธ –
มิถุนายน
3. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ
มีนาคม – กรกฎาคม
4. รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
มีนาคม – กันยายน
5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)
ค. ขั้นประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในกําหนดเวลา
- เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดใหยื่นแบบ
กุมภาพันธ
(ภ.ร.ด.2) ใหมีหนังสือแจงเตือนผูทยี่ ังไมย่ืนแบบ
- แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดี มีนาคม – พฤษภาคม
แกผูไมยนื่ แบบ
- รับชําระภาษี
เมษายน – กันยายน
- ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ
มีนาคม - กันยายน
หมายเหตุ ในปตอไปหากไมยนื่ แบบอีก ใหดําเนินการตาม ม.48 (ข)
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2. ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แลวแตไมยอมชําระภาษี
- มีหนังสือแจงเตือนผูทยี่ ังไมชําระภาษี
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ดําเนินการใหสอดคลองกับการแจงผลการประเมินภาษี)
ครั้งที่ 3
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
- ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี
(ยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพยสิน)
กรณีหลีกเลี่ยงไมยอมชําระภาษี

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
พฤษภาคม – กันยายน

ตุลาคมเปนตนไป
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การปฏิบ ัต ิงานของเจาหนาที่ผ ูรับ ผิดชอบ
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
1. สํารวจ เตรียมแบบพิมพตาง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา
3. รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียน)
4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน
5. รับชําระคาภาษี / สงเงินรายไดประจําวัน
หัวหนาสวนการคลัง / หัวหนางานจัดเก็บรายได (อบต.)
1. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ร.ด.2
3. รับคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนรับ)
4. สํารวจผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ
หัวหนาสวนการคลัง (อบต.)
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตามแบบ ภ.ร.ด.2 และเอกสารประกอบ
2. แจงผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. 8 (ลงทะเบียน)
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี
4. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
1. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.ร.ด. 2
3. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ
4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยนื่ แบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกําหนด
5. ออกหนังสือเตือนผูที่ไมมาชําระภาษีภายในกําหนด
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได
7. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2
ภายในกําหนด
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ
คณะกรรมการบริหาร อบต.
1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม)
2. ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ
3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด
4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. ทรัพยสนิ ที่ตองเสียภาษี
ประเภททรัพยสินที่ตองเสียภาษีไดแก อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ กับที่ดินตอเนื่องซึ่งใชปลูก
สรางอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนั้น ๆ รวมถึงบริเวณที่ตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชประโยชนไปดวยกันกับอาคาร
โรงเรือน
สิ่งปลูกสรางนัน้ ๆ
ซึ่งเจาของกรรมสิทธิ์ไดนาํ ทรัพยสินดังกลาวออกหาผลประโยชนตอบแทน
นอกเหนือจากการอยูอาศัยของตนเองโดยปกติหรือใหผูอื่นนํา ไปใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
ทรัพยสินแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
(1) โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ
(2) ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ซึ่งหมายความวาเปนที่ดินซึ่งใชเปนที่
ปลูกสรางโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางนั้นๆ และที่ดินอันเปนบริเวณตอเนื่องกันซึ่งตามปกติ ใชประโยชนไป
ดวยกันกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางนั้น ๆ
2. ทรัพยสนิ ทีไ่ ดรับยกเวนภาษี
(1) พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน
(2) ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาล
หรือสาธารณะและทรัพยสินของการรถไฟแหง
ประเทศไทยที่ ใชในกิจการรถไฟโดยตรง
(3)ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอันมิใชเพื่อเปนผล
กําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
(4) ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียวหรือเปนที่อยูของสงฆ
(5)โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึง่ ปดไวตลอดปและเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอื่นอยู
นอกจากคนเฝาใน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง อยางอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน
(6)โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติ ที่ผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดยมิไดใชเปนที่เก็บสินคา
หรือประกอบ การอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลง
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเวนพื้นที่อางเก็บน้ํา เขื่อนตางๆ ของการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งเปนทีต่ อเนื่อง
3. การขอลดหยอนภาษี
การขอลดหยอนภาษี การขอยกเวน การงดเวน การขอปลดภาษี การขอลดคาภาษี จะทําไดดังกรณี
ตอไปนี้
- ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลาย ใหลดยอดคารายปของทรัพยสิน
นั้นตามสวนที่ถูก ทําลายตลอดเวลาที่ยังไมไดทําขึ้น แตในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ นั้นตอง
เปนที่ซึ่งยังใชไมได
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งทําขึ้นในระหวางปนั้น ใหถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยาง อื่นๆ นั้นไดมีขึ้นและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปนเกณฑคํานวณคารายป
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- ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบที่สําคัญที่มีลกั ษณะเปนเครื่องจักรกล เครื่องกระทําหรือ
เครือ่ งกําเนิดสินคา เพื่อใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการ
ประเมินใหลดคารายปลงเหลือ หนึ่งในสามของคารายปของทรัพยสินนั้น รวมทั้งสวนควบดังกลาว แลวดวย
- เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นไดรับความเสียหาย
เพราะโรงเรือนวางลงหรือชํารุด
จึงจําเปนตองซอม แซมสวนสําคัญ เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นมีสิทธิขอลดภาษีได ทั้งนี้เปนไปตาม
ดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ที่ จะลดคาภาษีตามสวนที่เสียหายหรือปลดภาษีทั้งหมดก็ได
- ถาเจาของโรงเรือนมีเหตุเปลี่ยนแปลงทรัพยสินในปที่ผานมายอมไดรับการยกเวน งดเวน ปลดภาษี
หรือลดคาภาษี แลวแตกรณี
4. ผูมีหนาที่เสียภาษี
ผูมีหนาที่เสียภาษี คือ “ ผูร ับประเมิน” ซึ่งหมายถึง เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ตองเสียภาษีเวน
แตถาที่ดินและ อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ เปนคนละเจาของกันใหเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร
โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ เปนผูมีหนาที่เสียภาษี
5. กําหนดระยะเวลาใหยื่นแบบแสดงรายการ
ใหผูรับประเมินยื่นแบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่
ในทองที่ซึ่ง ทรัพยสินนั้นตั้งอยู ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
6. ฐานภาษี
ฐานภาษีคือ คารายปของทรัพยสิน ซึ่งหมายถึง
จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในป
หนึ่ง ๆ ในกรณีที่ ทรัพยสินนั้นใหเชาและคาเชานั้นเปนจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาไดใหถือคาเชานั้นเปนคา
รายป แตถามีกรณีที่สมควรจะให พิจารณาไดวาคาเชานั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได หรือกรณีที่ไมมี
คาเชาเนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนิน กิจการ เองหรือ ดวยเหตุอื่น ๆ ใหพิจารณากําหนดคารายปโดยเทียบเคียง
กับคารายปของทรัพยสินที่ใหเชาที่มีลักษณะ ขนาด พื้นที่ ทําเลที่ตั้งและบริการสาธารณะซึ่งทรัพยสินนั้นไดรับ
ประโยชนคลายคลึงกัน
7. อัตราภาษี
อัตราภาษีใหเสียในอัตรารอยละสิบสองจุดหาของคารายป
ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี
1. การยื่นแบบพิมพ
ใหผูรับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2 ไดที่สํานักงานเขตโดยกรอกรายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความ
เปนจริงใหครบถวน รับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมทั้งลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ป กํากับไว แลว
สงคืนไปยังพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ณ สํานักงานเขตที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู การสงแบบพิมพ จะนําสงดวย
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ตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได ( ใหถือวันที่สงทางไปรษณียเปนวันยื่น
แบบพิมพ)
2. เอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการยื่นแบบ
กรณีโรงเรือนรายใหม : ใหเจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ยังไมเคยยื่นแบบเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดินมากอน ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดจากปที่ไดมีการใชประโยชนในโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางนั้น โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยู พรอมสําเนา
หลักฐานประกอบการพิจารณาไดแก
- โฉนดที่ดินทีป่ ลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
- หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาใหที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
- ใบอนุญาตใหปลูกสรางอาคาร, ใบอนุญาตใหใชอาคาร
- ใบใหเลขหมายประจําบาน
- สําเนาทะเบียนบานของเจาของโรงเรือน, สําเนาทะเบียนบานของโรงเรือนที่พิกัดภาษี
- บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเสียภาษี
- หลักฐานการเปดดําเนินกิจการ เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท/ ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม / ทะเบียนพาณิชย
- สําเนางบการเงิน (กรณีเปนนิติบุคคล)
- หลักฐานของสรรพากรเชน ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20
- ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน
- ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร
- ใบอนุญาตของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
- ใบเสร็จคาติดตั้งมิเตอรน้ําประปา / ไฟฟา
- สัญญาเชาโรงเรือนที่พิกัดภาษี
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
- หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนโรงเรือนที่พิกัดภาษี
หมายเหตุ ใหผูรับประเมิน หรือ เจาของโรงเรือนถายสําเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวของ
ดังกลาวขางตน พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับทุกฉบับ
กรณีโรงเรือนรายเกา : ใหเจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายใน
เดือนกุมภาพันธของทุกป พรอมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
กรณีเจาของเปนนิติบุคคล
ใหแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทพรอมการยื่น
แบบ ภ.ร.ด.2
3. การชําระภาษี
ผูร ับประเมินไดรับใบแจงรายการประเมิน ( ภ.ร.ด.8) ใหชําระเงินภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจาก
วันที่ไดรับใบแจง การประเมินโดยชําระภาษีไดที่สํานักงานเขตซึ่งโรงเรือนนั้นตั้งอยูหรือที่กองการเงิน สํานักการ
คลัง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ( เสาชิงชา) การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และใหถือวาวันสงทางไปรษณียเปนวันรับชําระภาษี
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4. การขอผอนชําระภาษี
ผูมีสิทธิขอผอนชําระภาษีได 3 งวด โดยไมเสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไขดังนี้
1. ผูมีหนาที่เสียภาษี จะขอผอนชําระคาภาษีได โดยวงเงินคาภาษีที่จะขอผอนชําระนั้น จะตองมี
จํานวนเงินคาภาษีตั้งแต เกาพันบาทขึ้นไป
2. ไดยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเดือนกุมภาพันธของปนั้น
3. ไดแจงความจํานงขอผอนชําระคาภาษีเปนหนังสือตอพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแตวัน
ถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน

5. เงินเพิม่
เงินคาภาษีคางชําระใหเพิ่มจํานวนดังอัตราตอไปนี้
1. ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน ใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีที่คาง
2. ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือนใหเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีที่คาง
3. ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือนใหเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีที่คาง
4. ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือนใหเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีที่คาง
ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนกรุงเทพมหานครมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ
ใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งคางชําระคาภาษีได
ถาคาภาษีคางอยู และมิไดชําระขณะเมื่อทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์ไปเปนของเจาของใหม โดยเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม เจาของเกาและเจาของใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้นรวมกัน
6. การอุทธรณภาษี
เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสราง ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจใน
การประเมินของพนักงานเจาหนาที่ โดยเห็นวาคาภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไมถูกตองก็มีสิทธิยื่นคํารองขอให
พิจารณาการประเมินใหมตอผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร
โดยกรอกในแบบพิมพ(ภ.ร.ด.9)
และยื่น
แบบดังกลาว
ณ สํานักงานเขตทองที่ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน หากพนกําหนดดังกลาวแลว ผูร ับประเมิน
หมดสิทธิที่จะขอใหพิจารณาการประเมินใหม และไมมีสิทธินําคดีสูศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปน
เหตุหมดสิทธิน้นั
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเปนประการใดจะแจงคําชี้ขาดไปยังผูยื่นคํารองเปน
ลายลักษณอักษร หากผูรับประเมินยังไมเห็นดวยหรือไมพอใจในคําชี้ขาดดังกลาว ยอมมีสิทธินําคดีสูศาลเพื่อแสดง
ใหศาลเห็นวาการประเมินไมถูกตอง และขอใหศาลเพิกถอนการประเมินนั้นเสีย แตตองทําภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันรับแจงคําชี้ขาด และการยื่นฟองตองเปนที่พอใจศาลวาผูรับประเมินไดชําระคาภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกําหนดชําระหรือ
จะถึงกําหนดชําระระหวางคดียงั อยูในศาล
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7. การขอคืนเงินคาภาษี
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหมีการลดจํานวนเงินทีป่ ระเมินไวใหยื่นคําขอรับเงินคืนไดที่สํานักงาน
เขต โดยแนบเอกสาร ที่เกี่ยวของพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงินประกอบดวยกรณีที่ศาลพิพากษาใหลดคาภาษีศาลจะ
พิพากษาคืนเงินสวนที่ลดนั้นใหภายใน 3 เดือน
8. บทกําหนดโทษ
- ผูร ับประเมิน ผูเชา หรือผูครองทรัพยสินกรอกรายการในแบบพิมพตามความเปนจริงตามความรู
เห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป และลงลายมือชื่อ
ของตนกํากับไวแลวสงคืนไปยังพนักงาน เจาหนาที่แหงทองที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู การสงแบบพิมพจะนําสงดวย
ตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสงทางไปรษณีย ลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่กไ็ ด หากผูใ ดละเลยไม
แสดงขอความขางตน เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย ผูนั้นมีความผิดตอง ระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
- ผูใดโดยรูอยูแลว หรือจงใจละเลยไมปฏิบัตติ ามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ไมแจงรายการ
เพิ่มเติมละเอียดยิง่ ขึ้นเมื่อ เรียกรองไมนําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเมือ่ พนักงานเจาหนาที่
ซักถาม ( ถาพนักงานเจาหนาที่มิไดรับคําตอบจากผูรับ ประเมินภายในสิบวัน หรือไดรับคําตอบอันไมเพียงพอ
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกหมายเรียกผูรับประเมินมา ณ สถานทีซ่ ึ่งเห็น สมควรและใหนําพยานหลักฐาน
ใน
เรื่องอสังหาริมทรัพยนั้นมาแสดง กับใหมีอํานาจซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น) ผูนั้นมีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
- ผูใด
ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จหรือ
นําพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผอู ื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสิน
ของตนตามที่ควร
ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่
จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควร ผูนนั้ มีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

12

ขั้น ตอนการชําระภาษีโรงเรือ นและที่ด ิน

เจาของทรัพยสินการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
(แบบ ภ.ร.ด. 2) ภายใน เดือนกุมภาพันธของทุกป

เจาหนาที่รับและตรวจแบบแจงรายการทรัพยสิน (แบบ ภ.ร.ด. 2)

เจาหนาทีแ่ จงรายการประเมิน (แบบ ภ.ร.ด. 8) ใหผูรับประเมินทราบ
ชําระคาภาษีภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันไดรับแจงการประเมิน

กรณีไมพอใจในการประเมินภาษี

ยื่นคํารองขอใหพิจารณาการประเมิน
ใหม
ภายใน 15 วัน นับแตไดรับหนังสือ
แจง

เจาหนาที่รับชําระภาษี
ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( ภ.ร.ด. 12 )
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ภาษีบํารุงทองที่
การปฏิบ ัต ิงานของเจาหนาที่ผ ูรับ ผิดชอบ
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
1. สํารวจ เตรียมแบบพิมพตาง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณหนา
3. รับแบบ ภ.บ.ท. 5 (ลงทะเบียน )
4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารชั้นตน
5. รับชําระคาภาษี / สงเงินรายไดประจําวัน
หัวหนาสวนการคลัง / หัวหนางานจัดเก็บรายได (อบต.)
1. ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีทราบลวงหนา
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.บ.ท. 5
3. รับคํารองอุทธรณ และขอลดหยอนภาษี (ลงทะเบียนรับ)
4. สํารวจผูไมมายื่นแบบ ภายในกําหนด
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ
หัวหนาสวนการคลัง (อบต.)
1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการ และเอกสารประกอบ
2. แจงผลการประเมินตามแบบ (ลงทะเบียน)
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี
4. แจงผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณภาษี
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
1. ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี
2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ ภ.บ.ท.5
3. ประเมินคารายปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบ
4. ออกหนังสือแจงเตือนกรณีไมยื่นแบบ ภายในกําหนด
5. ออกหนังสือเตือนผูที่ไมมาชําระภาษีภายในกําหนด
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได
7. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดีตอผูไมมายื่นแบบ ภายใน
กําหนด
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเปนระยะ ๆ
คณะกรรมการบริหาร อบต.
1. พิจารณาคํารองอุทธรณภาษี (พิจารณาการประเมินใหม)
2. ลงมติชี้ขาดตามคํารองและแจงผลการชี้ขาดใหผูรองทราบ
3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดีแกผไู มมายื่นแบบ ภายในกําหนด
4. มีคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
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การปฏิบ ัต ิงานตามหวงเวลา
กันยายน
1

- คัดคอกบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บ จาก ผ.ท.5 และ ก.ค.
- ประชาสัมพันธเรื่องการเสียภาษี

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
มกราคม – เมษายน
พฤษภาคม – กันยายน

- สํารวจ , เตรียมแบบพิมพตาง ๆ

- ประกาศแจงการเสียภาษีประจําป
- ออกหนังสือเวียนแจงผูเสียภาษีใหทราบลวงหนา
- รับแบบ ภ.บ.ท. 5 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) , ตรวจสอบความถูกตอง
- แจงผลการประเมิน / รับชําระภาษี
- แจงผลการประเมินตามแบบ /รับชําระภาษี
- สํารวจบัญชีผูคา งชําระภาษีปจจุบัน ตาม เกณฑคา งรับ (ก.ค.2)
- รับชําระภาษี กรณีผูเสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
- มีหนังสือแจงเตือนกรณีผไู มมาชําระภาษีภายในกําหนด
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี

การปฏิบ ัต ิงานตามขั้น ตอนกิจ กรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี
กันยายน
ในปงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
ตุลาคม
3. ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ
4. จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน กอนธันวาคม
และควรออกหนังสือเวียนแจงใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา
ข. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ
รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.บ.ท.5) และตรวจสอบความถูกตอง มกราคม
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – เมษายน
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
พฤษภาคม – กันยายน
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่
ขั้นตอนการเสียภาษี
การยื่นแบบพิมพ : ใหเจาของที่ดินยื่นแบบพื่อเสียภาษีในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาทีเ่ สียภาษี
บํารุงทองที่ในปนนั้ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ตอเจาพนักงานประเมิน ณ สํานักงานเขตที่ที่ดินตั้งอยู
1. กําหนดระยะเวลาใหยื่นแบบแสดงรายการ
1. ในปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ใหเจาของที่ดินหรือผูแทนยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดิน
( ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของป และใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลาสี่ปนั้น (ปจจุบันคือป พ.ศ. 2549
2552)
2. บุคคลใดเปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือจํานวนเนื้อทีด่ ินเดิมของเจาของที่ดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงไป
หรือเจาของที่ดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหมีการลดหยอนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยาง
อื่นทําใหอัตราภาษี
บํารุงทองทีส่ ําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไปใหเจาของที่ดินผูน้นั แจงเหตุการณเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ขางตนตอเจาพนักงาน ประเมินภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่มีเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
2. เอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการยื่นแบบ กรณีที่ดินรายใหม หรือปที่มีการตีราคาปาน
กลาง ใหเจาของที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของป ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบ
ระยะเวลา 4 ป หรือภายใน 30 วัน กรณี ที่ไดกรรมสิทธิ์ ใหมหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใหม โดยยื่น
แบบ ภ.บ.ท.5 พรอมสําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา ไดแก
- โฉนดที่ดิน
- สําเนาทะเบียนบาน
- บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเสียภาษี
- กรณีเจาของทีด่ ินเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย ( ถามี)
กรณีที่ดินรายเกา ใหเจาของที่ดินชําระเงินคาภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป และเพื่อความ
สะดวก รวดเร็วในการติดตอ โปรดนําใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทายมาแสดงดวย
3. การขอลดหยอนภาษี
บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกันและใชที่ดินนั้น
เปนที่อยูอาศัยของตน เปนที่เลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตนใหลดหยอน ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
- ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอนได ดังนี้
( ก) ในทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอนหนึ่งรอยตารางวา
( ข) ในทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอนหนึ่งไร
( ค) ในทองที่ชนบท ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร
ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
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ทองที่ใดจะเปนทองที่ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสราง
และใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชาไมไดรับการลดหยอน
สําหรับสวนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถานการคาหรือใหเชานั้น
ในกรณีที่บคุ คลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามเกณฑที่
กําหนดไวในวรรคหนึ่ง การลดหยอนตามหลักเกณฑในมาตรานี้ ใหไดรับการลดหยอนสําหรับที่ดินที่อยูในจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งแตจังหวัดเดียว ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก ถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมาก
ผิดปกติ หรือทําการเพาะปลูกไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยที่จะปองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวาราชการจังหวัด (ผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานคร)
มีอํานาจพิจารณายกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่ใหไดตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชนตอบแทน อาจไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ไดเฉพาะที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
4. เงินเพิ่ม
ใหเจาของที่ดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ในกรณีและอัตราดังนี้
(1) ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของจํานวนเงินที่ตอง
เสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงให
ทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิม่ รอยละหาของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่
(2) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถกู ตอง
ทําใหจาํ นวนเงินทีจ่ ะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลด
นอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของภาษีบํารุงทองที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบ
แสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน
(3) ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสีย
ภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
(4) ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กาํ หนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละยี่สิบสี่ตอปของจํานวนเงินที่
ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม (1) (2) หรือ (3) มา
คํานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (4) ดวยเงินเพิ่มใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองที่
5. การชําระภาษี
(1) ในปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ใหยื่นหลักฐานการแจงการประเมิน (ภ.บ.ท.9)
พรอมชําระเงินภายในเดือนเมษายน กรณีไดรับแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคมใหชําระภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
(2) กรณีอื่น ๆ ใหชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป
6. การขอผอนชําระภาษี
ถาภาษีบํารุงทองที่ที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีจะขอผอนชําระเปน
สามงวด งวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี และใหชําระงวดทีห่ นึ่งกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่
ตองชําระงวดที่หนึ่งงวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง
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7. การขอคืนเงินคาภาษี
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดของศาล ใหมีการลดจํานวนเงินที่ไดประเมินไว
ใหแจงผูมีหนาที่เสียภาษีทราบโดยเร็ว เพื่อมาขอรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับ
แจง ผูใ ดเสียภาษีบาํ รุงทองทีโ่ ดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรตองเสียผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืนโดยยื่น
คํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดเสียภาษี
8. การเรงรัดภาษีคา งชําระ
ภาษีบํารุงทองที่จํานวนใดที่เจาพนักงานประเมิน ไดแจงหรือประกาศการประเมินแลวถามิไดชําระ
ภายในเวลาที่กาํ หนด ใหถือเปนภาษีบํารุงทองที่คางชําระ ซึ่งทรัพยสินของผูคางชําระ อาจถูกยึด อายัดหรือขาย
ทอดตลาด เพื่อนําเงินมาชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ
9. การอุทธรณ
เจาของที่ดินมีสิทธิ์อุทธรณได 2 กรณี คือกรณีไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของที่ดิน และกรณี
ที่ไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองการยื่นอุทธรณใหอุทธรณตอผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่เจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับการตีราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคา
ปานกลางของที่ดินไดพิจารณากําหนดไวตามประกาศ เจาของทีด่ ินมีสิทธิอุทธรณการตีราคาปานกลางของที่ดินได
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดมกี ารประกาศราคาปานกลางของที่ดิน
(2) ในกรณีที่เจาของที่ดินไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวหากเห็นวาการประเมินไมถูกตอง
ก็สามารถอุทธรณการประเมินไดภายใน 30 วัน นับแตวันทีไ่ ดรับแจงการประเมิน
ทั้ง 2 กรณีดังกลาวนี้ใหอุทธรณตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นตอเจาพนักงานประเมิน ณ
สํานักงานเขตทองที่ที่ที่ดินตั้งอยู ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามที่เจาของที่ดิน
ยื่นมาแลวแจง คําวินิจฉัยอุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานประเมิน และผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณ
คําวินิจฉัยของผูวาราชการกรุงเทพมหานครตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตใน
กรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครยกอุทธรณดวยเหตุที่ผูอุทธรณไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมใหถอยคํา
โดยไมมีเหตุอันสมควร
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานครใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล ดังนัน้ แมจะยื่นอุทธรณเจาของที่ดินก็ตอง
ชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากผลการอุทธรณจะตองคืนเงินภาษีบาํ รุงทองที่ก็ยื่นคํา
รองขอรับเงินคืนได
10. บทกําหนดโทษ
(1) ผูใดโดยรูอยูแ ลวหรือจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปน
เท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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(3) ผูใดขัดขวางเจาพนักงาน ซึ่งปฏิบัติการตามคําสั่งผูวา ราชการจังหวัดทีใ่ หเขาไปทําการสํารวจ
ที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดจํานวนเนื้อที่ที่ดิน ในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจาของที่ดิน หรือ
ผูใดขัดขวาง นายอําเภอ หรือ นายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ โดย
กระทําการเพื่อไมใหนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองที่ ภายหลังจากที่เจาของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวของไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของนายอําเภอหรือนายกฯเพื่อ
มาใหถอยคํา หรือสงบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ และในกรณีเจาของที่ดิน หรือบุคคลที่เกี่ยวของไมทาํ ตาม
คําสั่งที่ใหปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ หรือผูใดขัดขวาง เจาพนักงาน
ประเมินในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของ แกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ของผูมีหนาที่
เสียภาษี ในเวลากลางวันหรือเวลาทําการ เพื่อสอบถามบุคคล ตรวจสอบ ตรวจคนบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด
อายัดบัญชี หรือเอกสาร เพื่อใหทราบวาผูมีหนาทีเ่ สียภาษีบํารุงทองที่ปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติหรือไม
ผูใดขัดขวางกรณีดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
(4) ผูใดฝาฝนคําสั่งนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหนาทีเ่ พื่อเรงรัดภาษีบํารุง
ทองที่คางชําระ ซึ่งไดใหเจาของทีด่ ินหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ
หรือเจาของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวของฝาฝนไมปฏิบัติการเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่
หรือผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานประเมินที่มีหนังสือสั่งใหผมู ีหนาที่ที่เสียภาษีบํารุงทองที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
มาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือผูอุทธรณหรือบุคคลใดๆ ฝาฝนคําสั่งของผูวาราชการ
จังหวัด ที่มีหนังสือเรียกเพื่อมาให ถอยคําหรือสงเอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงในการพิจารณาอุทธรณ ผูใดฝา
ฝนตอคําสั่งกรณีดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(5) ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถานายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณีเห็นวา
ผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตาม
จํานวนทีน่ ายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายในสามสิบวัน คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด ถาผูตองหาไม
ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชาํ ระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป
หมายเหตุ ในทีน่ ี้นายอําเภอ หมายถึง ผูอาํ นวยการเขต , นายกเทศมนตรี หมายถึง ผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538 มาตรา 50
มาตรา 69
ความรูท ั่วไป
1.ที่ดินที่ตองเสียภาษี
ที่ดินที่ตองเสียภาษีไดแก พื้นที่ดินรวมไปถึงพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย
2.ที่ดินทีไ่ มตองเสียภาษี
1. ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน
2. ที่ดินที่เปนสาธารณะสมบัติของแผนดินหรือที่ดินของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย
มิไดหาผลประโยชน
3. ที่ดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะโดยมิไดหา
ผลประโยชน
4. ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
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5. ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบ
ศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม หรือที่ศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน
6. ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
7. ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือที่ใชเปนสนามบินของ
รัฐ
8. ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยูแลว
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการจัดใชเพื่อสาธารณประโยชนโดย
เจาของที่ดินมิไดใชหรือหาผลประโยชนในที่ดินเฉพาะสวนนั้น
10. ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ หรือ องคการระหวางประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความ
ตกลง
11. ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอย
ปฏิบัติตอกัน
12. ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3.ผูมีหนาทีเ่ สียภาษี
ผูมีหนาที่เสียภาษี คือ เจาของที่ดิน ซึง่ เปนบุคคลหรือคณะบุคคลไมวา จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ซึง่ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนเชน ผูเชาที่ดินของรัฐ
4.ฐานภาษีและอัตราภาษี
ฐานภาษี คือ ราคาปานกลางที่ดินที่คณะกรรมการซึ่งผูวา ราชการกรุงเทพมหานครแตงตัง้ ได
กําหนดขึ้น ปกติใหเสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่ทายพระราชบัญญัติ ที่ดินที่ใชประกอบกสิกรรมเฉพาะ
ประเภทไมลมลุกใหเสียกึ่งอัตรา แตถาเจาของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภทไมลมลุกนั้นดวยตนเองใหเสียอยางสูง
ไมเกินไรละ 5 บาท และที่ดินที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพของที่ดินใหเสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เทา
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ขั้น ตอนการชําระภาษีบ ํารุงทอ งที่

เจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.ท.บ. 5)
ภายใน เดือนมกราคม ของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน

เจาพนักงานประเมินทําการตรวจสอบและประเมินคาภาษี
แจงการประเมินใหผูรับการประเมินทราบ ภายในเดือน มีนาคม
ของปแรกหลังจากตีราคาปานกลางที่ดิน

ชําระคาภาษี ตอเจาพนักงานภายในเดือนเมษายนของทุกป

อุทธรณการประเมินภาษีภายใน ภายใน 30 วัน
นับแตไดรับหนังสือแจง
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ภาษีปาย
การปฏิบ ัต ิงานตามขั้น ตอนกิจ กรรม
ก. ขั้นเตรียมการ
1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ
(บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑคางรับ)
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ
3. ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
4. จัดทําหนังสือแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป.1)
ข. ขั้นดําเนินการจัดเก็บ
1. กรณีมีปายกอนเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกตอง
- ประเมินคาภาษีและมีหนังสือแจงผลการประเมิน (ภ.ป.3)
2. กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกตอง
3. การชําระคาภาษี

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน–กุมภาพันธ
ธันวาคม

มกราคม – มีนาคม
มกราคม – เมษายน
เมษายน – ธันวาคม

กรณีปกติ
- รับชําระภาษี(ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)มกราคม – พฤษภาคม
กรณีพิเศษ

กุมภาพันธ – กันยายน

(1) ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมิน)
- รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
(2) ผูรับประเมินไมพอใจในผลการประเมินภาษี
1. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมินคาภาษีใหม(แบบ ภ.ป.4)
2. ออกหมายเรียกใหมาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่
3. ชี้ขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5)
4. รับชําระภาษีและเงินเพิ่ม
5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสูศาล)

กุมภาพันธ – พฤษภาคม
กุมภาพันธ – มิถุนายน
มีนาคม – กรกฎาคม
มีนาคม – กันยายน

หมายเหตุ กรณีมีปายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชําระคาภาษีและการอุทธรณ ใหปฏิบัติ
ระหวางเดือนเมษายน - ธันวาคม
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีปาย
1. ปายที่ตอ งเสียภาษี
ปายที่ตองเสียภาษีไดแกปายที่แสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมาย ทีใ่ ชในการประกอบการคาหรือ
ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพือ่ หารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่
วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น
2. ปายทีไ่ มตองเสียภาษี
(1) ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
(2) ปายที่แสดงไวที่สินคาหรือที่สิ่งหุมหอหรือบรรจุสินคา
(3) ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว
(4) ปายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว
(5) ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เปนทีร่ โหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได และแตละปายมีพื้นที่ไมเกิน 3 ตารางเมตรที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถึง
ปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย
(6) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบ บริหารราชการแผนดิน
(7) ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือตาม
กฎหมายวาดวยการ นั้น ๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ
(8) ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อ
การสหกรณ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(9) ปายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
(10) ปายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
(11) ปายของวัดหรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ
(12) ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ
(13) ปายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ปจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ( พ.ศ.2535)
ใหเจาของปายไมตองเสียภาษีปาย สําหรับ
( ก) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนนหรือรถ
แทรกเตอรตามกฎหมายวาดวยรถยนต
( ข) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่ลอเลื่อน ตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
( ค) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพื้นที่ไมเกินหา
รอยตารางเซนติเมตร
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3. ผูมีหนาที่เสียภาษี
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายคือเจาของปายแตในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาไมมีผูยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปาย ( ภ.ป.1) สําหรับปายใด เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นไดใหถือวาผู
ครอบครองปายนั้น เปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ปายนั้น ติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่ เสียภาษีปายตามลําดับและใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงการประเมินภาษีเปนหนังสือ ไปยังบุคคลดังกลาว
4. กําหนดระยะเวลาใหยื่นแบบแสดงรายการ
ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตามแบบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวน
ปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงวันสิ้นป และใหคิดภาษีปาย
เปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป ทั้งนี้เปนไป
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกินสองตารางเมตร
ตองมีชื่อและที่อยูของเจาของปาย
เปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปายและใหขอความดังกลาว
ไดรับยกเวนภาษีปาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีที่เจาของปายอยูน อกประเทศไทย ให
ตัวแทน หรือผูแทนในประเทศ มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย แทนเจาของปาย ถาเจาของปายตาย เปนผู
ไมอยูเปนคนสาบสูญ เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถใหผจู ัดการ มรดก ผูค รอบครอง
ทรัพยมรดกไมวาจะเปนทายาทหรือผูอื่น ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแตกรณี มีหนาที่ปฏิบัติการ
แทนเจาของปาย เจาของปายผูใด
(1) ติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ใหเสียเปนรายงวด
(2) ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม และมีพื้นที่ ขอความ ภาพและเครื่องหมายอยาง
เดียวกับปายเดิมที่ไดเสียภาษีปายแลว ปายชํารุดไมตองชําระเฉพาะปที่ติดตั้ง
(3) เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายที่ไดเสียภาษีปาย
แลวอันเปน เหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่ม ปายที่เพิ่มขอความชําระตามประเภทปายเฉพาะสวนที่เพิ่มปายที่ลดขนาด
ไมตองคืน เงินภาษีในสวนที่ลด ถาเปลี่ยน ขนาดตองชําระใหม ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ติดตั้งหรือแสดงปายหรือนับแตวัน
เปลี่ยนแปลง แกไขขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายปายเดิมแลวแตกรณี
5. ฐานภาษีและอัตราภาษี
ฐานภาษีและอัตรา คือเนื้อทีข่ องปายและประเภทของปายรวมกัน ถาเปนปายที่มีขอบเขตกําหนด
ได การคํานวณพื้นที่ ปายใหเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนยาวทีส่ ุดเปนขอบเขตของปาย ถาเปนปายที่ไมมีขอบเขต
กําหนดได ใหถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนดสวนที่กวางที่สุดและยาว
ที่สุด แลวคํานวณเปนตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถาเกินครึ่ง ใหนับเปน 500 ตาราง
เซนติเมตร ถาต่ํากวาปดทิ้ง ประกอบกับประเภทของปาย คํานวณเปนคาภาษีปาย ที่ตองชําระ โดยกําหนดอัตรา
ภาษีปายดังนี้
(1) ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร
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(2) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นใหคิด
อัตรา 20 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร
(3) ปายดังตอไปนี้ ใหคิดอัตรา 40 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร
( ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม
( ข) ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
(4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายที่ไดเสีย
ภาษีแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหคิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะ
จํานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
(5) ปายทุกประเภทเมื่อคํานวณพื้นทีข่ องปายแลว ถามีอัตราที่ตองเสียภาษีตํ่ากวาปายละ 200
บาทใหเสียภาษีปายละ 200 บาท
ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีปาย ( ภ.ป.1) ไดที่สํานักงานเขตโดยไม
คิดมูลคา กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเปนจริงใหครบถวน ลงลายมือชื่อของตนพรอมวันเดือน ป สงคืน
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ปายนั้นไดติดตั้งหรือแสดงไว ทั้งนี้จะนําสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน
หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได
ใหเจาของปายหรือผูม ีหนาที่เสียภาษีปายหรือผูที่ไดรับมอบหมายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ที่สํานักงานเขตที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู สําหรับปายที่แสดงไวที่
ยานพาหนะที่ตองเสียภาษี ใหยนื่ ณ สํานักงานเขตซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะไดกระทําในทองที่นั้น
1. เอกสารหลักฐานทีต่ องใชประกอบการยื่นแบบฯ
กรณีปายใหม ใหเจาของปายยื่นแบบเสียภาษี พรอมสําเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกตอง ไดแก
- ใบอนุญาตติดตั้งปาย, ใบเสร็จรับเงินคาทําปาย
- สําเนาทะเบียนบาน
- บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเสียภาษี
- กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท, ทะเบียน
พาณิชยและหลักฐานของสรรพากร เชน ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
- หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจาหนาที่ใหคําแนะนํา
กรณีปายเกา ใหเจาของปายยื่นแบบเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) พรอมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้ง
สุดทาย
กรณีเจาของปายเปนนิติบคุ คลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทพรอม
กับการยื่นแบบ ภ.ป. 1
2. การชําระภาษี
ผูร ับประเมินไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษี (ภ.ป. 3) ใหชําระเงินภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ
แจงการประเมินโดยชําระภาษีไดที่สํานักงานเขต ซึ่งปายนั้นตั้งอยูหรือที่กองการเงิน สํานักการคลัง ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร ( เสาชิงชา) การชําระภาษีปายจะกระทําโดยสงธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจายแก
กรุงเทพมหานครก็ได โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน และใหถอื วาวันทีไ่ ดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย
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3. การขอผอนชําระภาษี
ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึน้ ไป ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะขอผอนชําระเปนสาม
งวดงวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลาชําระ
ภาษี และใหชําระงวดที่หนึง่ กอนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระ
งวดที่หนึ่งและงวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง
4. เงินเพิ่ม
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปาย เสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีปายในกรณีและอัตราดังนี้
(1) ไมยนื่ แบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาทีก่ ําหนด ใหเสียเงินเพิม่ รอยละสิบของจํานวนเงินที่
ตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีที่เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงให
ทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิม่ รอยละหาของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย
(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีลดนอยลง ใหเสียเงิน
เพิ่มรอยละสิบของภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติมเวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายให
ถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน
(3) ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิม่ รอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินที่ตองเสีย
ภาษีปายเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปนเงินเพิ่ม
5. การอุทธรณ
เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดรับแจงการประเมินแลวหากเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณ
การประเมินตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นอุทธรณผานพนักงานเจาหนาที่ ที่ฝายรายไดสํานักงานเขต
ทองที่ซึ่งยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน ถาผู
อุทธรณไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วันหรือไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกีย่ วของโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณนั้นเสียได
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดวินิจฉัยอุทธรณเสร็จและแจงคํา
วินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ หากผูอ ุทธรณไมเห็นพองดวยกับคําวินิจฉัยของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยฟองเปนคดีตอศาล
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีที่เปนการยกอุทธรณดังไดกลาวขางตน
อยางไรก็ตามการอุทธรณนั้นไมเปนการทุเลาการเสียภาษีปาย
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวา ราชการ
กรุงเทพมหานครวาใหรอคําวินจิ ฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาลเสียกอน
6. การขอคืนเงินคาภาษี
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดของศาลใหมีการลดจํานวนเงินที่ไดประเมินไวให
แจงผูมีหนาที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจง ผูใดเสียภาษีปายโดยไมมี
หนาที่ตองเสียภาษีหรือเสียเกินกวาที่ควรตองเสียมีสิทธิไดรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ปนับแตวันทีไ่ ด
ชําระเงินคาภาษี
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7. บทกําหนดโทษ
ผูใดรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จหรือ
นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งปหรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท ผูใดไมปฏิบัตดิ ังนี้คือปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น
และมีพื้นที่เกินสองตารางเมตรตองมีชื่อและที่อยูเจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปาย
ตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด ผูใดไมแจงการรับโอนปายคือ
ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันรับโอน หรือไมแสดงการเสีย
ภาษีปาย ( ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบการคาหรือ
ประกอบกิจการ) ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
ผูใดขัดขวางการปฏิบตั ิการของพนักงานเจาหนาที่ โดยไมใหเขาไปในสถานที่ประกอบการคาหรือประกอบ
กิจการอื่นเพื่อหารายไดของผูมหี นาที่เสียภาษีปาย หรือบริเวณที่ตอเนื่องกับสถานที่ดังกลาว หรือสถานที่ที่
เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีปายในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบวา
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตหิ รือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่ง
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกผูมีหนาที่เสียภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีปายมา
ตรวจสอบ ภายในกําหนดเวลาอันสมควรตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติเปนนิติบุคคล กรรมการ
ผูจัดการ ผูจ ัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนัน้ ๆ ดวย เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
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ขั้น ตอนการชําระภาษีป าย

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา ย แบบ ภ.ป. 1
ภายใน เดือนมีนาคมของทุกป

เจาหนาที่รับและตรวจแบบแจงรายการเกี่ยวกับปาย (แบบ ภ.ป. 1)
ประเมินคาภาษีปา ย เมื่อคํานวณพืน้ ที่ของปายแลวถามีอัตราที่ตอ งเสียภาษีตา่ํ กวา ปายละ 200 บาท
ใหเสียภาษีปา ยละ 200 บาท

เจาหนาที่แจงรายการประเมิน (แบบ ภ.ป. 8) ใหผูรับประเมิน
ชําระคาภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันไดรับแจงการประเมิน

อุทธรณการประเมินภาษี ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน

