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คํานํา 

 
  เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดเก็บรายได   ของเทศบาลตําบลบานแหวนเปนไป

อยางเหมาะสม ถูกตอง และเกดิประสทิธภิาพในการจัดเก็บรายไดสูงสุด ตลอดจนสรางความรูความ

เขาใจในการปฏบิัตงิานของพนักงานเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของในการจัดเก็บรายไดและประชาชนทั่วไปได

ทราบถงึ หลักเกณฑ วธิกีารและขัน้ตอนในการเสยีภาษตีาง ๆ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง เทศบาลตําบลบานแหวน หวังเปนอยางยิ่ง

วา คูมอืการปฏบิัตงิานดานการจัดเก็บภาษขีองงานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง จักเปน

ประโยชนแกพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตลอดจนประชาชนทั่วไป ไดเปนอยางดี 

 

       งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

  เทศบาลตําบลบานแหวน 

              1  ตุลาคม  2555 
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ภาษโีรงเรอืนและที่ดิน 
 

การปฏบิัตงิานตามหวงเวลา 
 

กันยายน   -  คัดคอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสยีภาษีในปงบประมาณจัดเก็บ  จาก  ผ.ท.5 

   -  ประชาสัมพันธเร่ืองการเสยีภาษี 

ตุลาคม   -  สํารวจ ,  เตรียมแบบพมิพตาง ๆ 

ธันวาคม   -  ออกหนังสอืเวยีนแจงผูเสยีภาษีใหทราบลวงหนา 

มกราคม  - กุมภาพันธ -  รับแบบ  ภ.ร.ด.2  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกตอง 

   -  ประเมนิคารายป / แจงผลการประเมนิ / รับชําระภาษี 

มนีาคม – พฤษภาคม -  ประเมนิคารายป  และแจงผลการประเมนิตามแบบ  ภ.ร.ด.8  (ลงทะเบียน) 

   -  รับคํารองอุทธรณตามแบบ  ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) / พจิารณาคํารอง / 

       แจงผลการช้ีขาด 

   -  รับชําระคาภาษี  (ภายใน  30  วันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมนิ) 

   -  ออกหนังสอืแจงเตอืนกรณผีูไมยื่นแบบ  ภ.ร.ด. 2  ภายในกําหนด  (2  คร้ัง) 

   -  แจงความดําเนินคดแีกผูไมมายื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  ภายในกําหนด  (สงใหนิติกร)  ตาม  

ม.46   

   หรือ ม.48 (ข) 

มถิุนายน – สงิหาคม -  สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปจจุบัน 

   -  รับชําระภาษี  กรณผีูเสยีภาษีชําระเกนิกําหนดเวลา  (มเีงนิเพิ่ม) 

   -  มหีนังสอืแจงเตอืนกรณผีูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด  (3  คร้ัง) 

   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

กันยายน   -  มหีนังสอืแจงเตอืนวาจะดําเนินการยึดอายัดทรัพยสนิ  (นิติกร)  ตาม  ม.44 

   -  รับชําระภาษีและเงนิเพิ่ม 

ตุลาคม    -  มคีําส่ังยึด  อายัด  เพื่อขายทอดตลาดทรัพยสนิ 
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การปฏบิัตงิานตามข ั้นตอนกจิกรรม 
 

ก.  ข้ันเตรยีมการ 

 1.  ตรวจสอบและคัดเลอืกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสยีภาษี   กันยายน 

      ในปงบประมาณ  (บัญชีลูกหน้ีตามเกณฑคางรับ) 

 2.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตาง ๆ    ตุลาคม 

 3.  ประชาสัมพันธขัน้ตอนและวธีิการเสยีภาษี    พฤศจกิายน -กุมภาพันธ 

 4.  จัดทําหนังสอืแจงใหผูมหีนาท่ีเสยีภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ กอนธันวาคม 

      ทรัพยสนิ และควรออกหนังสอืเวยีนแจงใหผูเสยีภาษีทราบลวงหนา 

 

ข.  ข้ันดําเนนิการจัดเก็บ 

 1.  รับแบบแสดงรายการทรัพยสนิ  (ภ.ร.ด.2)  และตรวจสอบความถูกตอง มกราคม – 

กุมภาพันธ 

 2.  ประเมนิคารายปและกําหนดคาภาษี / มหีนังสอืแจงผลการประเมนิภาษี มกราคม – เมษายน 

      (ภ.ร.ด.8)  

 กรณปีกติ 

 -  รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที  หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม 

 กรณพีเิศษ 

(1) ชําระภาษีเกนิเวลาท่ีกําหนด(เกนิ  30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมนิ) 

-  รับชําระภาษีและเงนิเพิ่ม     กุมภาพันธ – กันยายน 

(2) ผูรับประเมนิไมพอใจในผลการประเมนิภาษี 

1.  รับคํารองอุทธรณขอใหประเมนิคาภาษีใหม   มกราคม – พฤษภาคม 

2.  ออกหมายเรียกใหมาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี   กุมภาพันธ – 

มถิุนายน 

3.  ช้ีขาดและแจงผลใหผูรองทราบ    มนีาคม – กรกฎาคม 

4.  รับชําระภาษีและเงนิเพิ่ม     มนีาคม – กันยายน 

5.  ปฏบัิตติามคําส่ังศาล  (กรณนํีาคดไีปสูศาล) 

 

ค.  ข้ันประเมินผลและเรงรัดการจัดเก็บ 

 1.  ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ  (ภ.ร.ด.2)  ภายในกําหนดเวลา 

 -  เมื่อใกลจะสิ้นสุดเวลาท่ีประกาศกําหนดใหยื่นแบบ   กุมภาพันธ 

    (ภ.ร.ด.2)  ใหมหีนังสอืแจงเตอืนผูท่ียังไมยื่นแบบ 

 -  แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคด ีมนีาคม – พฤษภาคม 

    แกผูไมยืน่แบบ     

 -  รับชําระภาษี       เมษายน – กันยายน 

 -  ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดเีปนระยะ ๆ    มนีาคม - กันยายน 

 หมายเหตุ  ในปตอไปหากไมยืน่แบบอีก  ใหดําเนินการตาม  ม.48 (ข) 
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2.  ยื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  แลวแตไมยอมชําระภาษี 

 -  มหีนังสอืแจงเตอืนผูท่ียังไมชําระภาษี 

  คร้ังท่ี  1       พฤษภาคม   

  คร้ังท่ี  2                      มถิุนายน  

         (ดําเนินการใหสอดคลองกับการแจงผลการประเมนิภาษี) 

  คร้ังท่ี  3       กรกฎาคม 

 -  รับชําระภาษีและเงนิเพิ่ม     พฤษภาคม – กันยายน 

 -  ดําเนนิการบังคับจัดเก็บภาษี 

        (ยึด  อายัด   และขายทอดตลาดทรัพยสนิ)      

กรณหีลกีเลี่ยงไมยอมชําระภาษี     ตุลาคมเปนตนไป 
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การปฏบิัตงิานของเจาหนาที่ผ ูรับผดิชอบ 
 

 เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

1. สํารวจ  เตรียมแบบพมิพตาง ๆ 

2. ตรวจสอบและจดัทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสยีภาษีในปงบประมาณหนา 

3. รับแบบ  ภ.ร.ด.2  (ลงทะเบียน) 

4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารช้ันตน 

5. รับชําระคาภาษี / สงเงนิรายไดประจําวัน 

 หัวหนาสวนการคลัง   / หัวหนางานจัดเก็บรายได  (อบต.) 

1. ออกหนังสอืเวยีนแจงผูเสยีภาษีทราบลวงหนา 

2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.ร.ด.2 

3. รับคํารองอุทธรณตามแบบ  ภ.ร.ด.9  (ลงทะเบียนรับ) 

4. สํารวจผูไมมายื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  ภายในกําหนด 

5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดทุีกระยะ 

  หัวหนาสวนการคลัง (อบต.) 

1. ตรวจสอบความถูกตองของรายการตามแบบ  ภ.ร.ด.2  และเอกสารประกอบ 

2. แจงผลการประเมนิตามแบบ  ภ.ร.ด. 8  (ลงทะเบียน) 

3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

4. แจงผลการช้ีขาดกรณอุีทธรณภาษี 

 ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  

1. ประชาสัมพันธเร่ืองการเสยีภาษี 

2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.ร.ด. 2 

3. ประเมนิคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพจิารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 

4. ออกหนังสอืแจงเตอืนกรณไีมยืน่แบบ  ภ.ร.ด. 2  ภายในกาํหนด 

5. ออกหนังสอืเตอืนผูท่ีไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 

6. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบงานจัดเก็บรายได 

7. แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดตีอผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2  

 ภายในกําหนด 

8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดเีปนระยะ ๆ 

 คณะกรรมการบริหาร อบต. 

1. พจิารณาคํารองอุทธรณภาษี  (พจิารณาการประเมนิใหม) 

2. ลงมติช้ีขาดตามคํารองและแจงผลการช้ีขาดใหผูรองทราบ 

3. มอบอํานาจแจงความดําเนินคดแีกผูไมมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2  ภายในกําหนด 

4. มคีําส่ังยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสนิ 
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ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษโีรงเรอืนและท่ีดิน 

 

            1. ทรัพยสนิที่ตองเสยีภาษ ี 

                 ประเภททรัพยสนิท่ีตองเสยีภาษีไดแก อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ กับท่ีดนิตอเนื่องซึ่งใชปลูก

สรางอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางน้ัน ๆ รวมถงึบริเวณท่ีตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชประโยชนไปดวยกันกับอาคาร 

โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนัน้ๆ ซึ่งเจาของกรรมสทิธ์ิไดนําทรัพยสนิดังกลาวออกหาผลประโยชนตอบแทน

นอกเหนอืจากการอยูอาศัยของตนเองโดยปกติหรือใหผูอื่นนํา ไปใชประโยชนไมวาจะมคีาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

ทรัพยสนิแบงออกเปน 2 ประเภทคอื  

                (1)  โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ  

                (2)  ท่ีดนิซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ซึ่งหมายความวาเปนท่ีดนิซึ่งใชเปนท่ี

ปลูกสรางโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางน้ันๆ และท่ีดนิอันเปนบริเวณตอเนื่องกันซึ่งตามปกติ ใชประโยชนไป

ดวยกันกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสรางน้ัน ๆ    

 

        2. ทรัพยสนิทีไ่ดรับยกเวนภาษ ี 

                (1)  พระราชวังอันเปนสวนของแผนดนิ  

                (2) ทรัพยสนิของรัฐบาลท่ีใชในกจิการของรัฐบาล หรือสาธารณะและทรัพยสนิของการรถไฟแหง

ประเทศไทยท่ี ใชในกจิการรถไฟโดยตรง  

                (3)ทรัพยสนิของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากจิการอันมใิชเพื่อเปนผล

กําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา  

                (4) ทรัพยสนิซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกจิอยางเดยีวหรือเปนท่ีอยูของสงฆ  

                (5)โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึง่ปดไวตลอดปและเจาของมไิดอยูเองหรือใหผูอื่นอยู

นอกจากคนเฝาใน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง   อยางอื่น ๆ  หรือในท่ีดนิซึ่งใชตอเนื่องกัน  

                (6)โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาต ิ ท่ีผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดยมไิดใชเปนท่ีเก็บสนิคา

หรือประกอบ การอุตสาหกรรม หรือประกอบกจิการอื่นเพื่อหารายไดประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลง

วันท่ี  27  มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเวนพื้นท่ีอางเก็บนํ้า เขื่อนตางๆ ของการไฟฟาฝายผลติ ซึ่งเปนท่ีตอเนื่อง  

 

        3. การขอลดหยอนภาษ ี 

                การขอลดหยอนภาษี การขอยกเวน การงดเวน การขอปลดภาษี การขอลดคาภาษี    จะทําไดดังกรณี

ตอไปน้ี  

               - ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ     ถกูร้ือถอนหรือทําลาย ใหลดยอดคารายปของทรัพยสนิ

น้ันตามสวนท่ีถูก ทําลายตลอดเวลาท่ียังไมไดทําขึ้น แตในเวลาน้ันโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ   น้ันตอง

เปนท่ีซึ่งยังใชไมได  

               - โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งทําขึ้นในระหวางปน้ัน   ใหถอืเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสรางอยาง อื่นๆ น้ันไดมขีึ้นและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทาน้ันมาเปนเกณฑคํานวณคารายป  
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               - ถาเจาของโรงเรือนใดติดต้ังสวนควบท่ีสําคัญท่ีมลัีกษณะเปนเคร่ืองจักรกล     เคร่ืองกระทําหรือ

เคร่ืองกําเนิดสนิคา เพื่อใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงส ีโรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนน้ัน ๆ ในการ

ประเมนิใหลดคารายปลงเหลอื หน่ึงในสามของคารายปของทรัพยสนิน้ัน รวมท้ังสวนควบดังกลาว แลวดวย  

 

               - เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นไดรับความเสยีหาย        เพราะโรงเรือนวางลงหรือชํารุด

จงึจําเปนตองซอม แซมสวนสําคัญ เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางน้ันมสีทิธิขอลดภาษีได    ท้ังน้ีเปนไปตาม

ดุลพนิิจของพนักงานเจาหนาท่ีท่ี จะลดคาภาษีตามสวนท่ีเสยีหายหรือปลดภาษีท้ังหมดก็ได  

               - ถาเจาของโรงเรือนมเีหตุเปลี่ยนแปลงทรัพยสนิในปท่ีผานมายอมไดรับการยกเวน   งดเวน  ปลดภาษี 

หรือลดคาภาษี แลวแตกรณ ี 

  

       4. ผูมีหนาที่เสยีภาษ ี 

              ผูมหีนาท่ีเสยีภาษี คอื “ ผูรับประเมนิ” ซึ่งหมายถงึ    เจาของกรรมสทิธ์ิในทรัพยสนิท่ีตองเสยีภาษีเวน

แตถาท่ีดนิและ อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ      เปนคนละเจาของกันใหเจาของกรรมสทิธ์ิในอาคาร

โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ เปนผูมหีนาท่ีเสยีภาษี   

 

       5. กําหนดระยะเวลาใหย่ืนแบบแสดงรายการ  

              ใหผูรับประเมนิยื่นแบบแจงรายการเพื่อเสยีภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ( ภ.ร.ด.2)    ตอพนักงานเจาหนาท่ี

ในทองท่ีซึ่ง ทรัพยสนิน้ันต้ังอยู ภายในเดอืนกุมภาพันธของทุกป   

 

       6. ฐานภาษ ี 

              ฐานภาษีคอื คารายปของทรัพยสนิ ซึ่งหมายถงึ    จํานวนเงนิซึ่งทรัพยสนิน้ันสมควรใหเชาไดในป

หน่ึง  ๆ  ในกรณท่ีี ทรัพยสนิน้ันใหเชาและคาเชาน้ันเปนจํานวนเงนิอันสมควรท่ีจะใหเชาไดใหถอืคาเชาน้ันเปนคา

รายป แตถามกีรณท่ีีสมควรจะให พจิารณาไดวาคาเชาน้ันมใิชจํานวนเงนิอันสมควรท่ีจะใหเชาได หรือกรณท่ีีไมมี

คาเชาเนื่องจากเจาของทรัพยสนิดําเนิน กจิการ เองหรือ ดวยเหตุอื่น ๆ ใหพจิารณากาํหนดคารายปโดยเทียบเคยีง

กับคารายปของทรัพยสนิท่ีใหเชาท่ีมลัีกษณะ ขนาด พื้นท่ี  ทําเลท่ีต้ังและบริการสาธารณะซึ่งทรัพยสนิน้ันไดรับ

ประโยชนคลายคลงึกัน   

 

      7. อัตราภาษ ี 

             อัตราภาษีใหเสยีในอัตรารอยละสบิสองจุดหาของคารายป  

 

ข้ันตอนการย่ืนเสยีภาษ ี

 

             1. การย่ืนแบบพมิพ  

                  ใหผูรับประเมนิขอรับแบบ ภ.ร.ด.2 ไดท่ีสํานักงานเขตโดยกรอกรายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความ

เปนจริงใหครบถวน รับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมท้ังลงลายมอืชื่อ วันท่ี เดือน ป กํากับไว แลว

สงคนืไปยังพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี   ณ สํานักงานเขตท่ีทรัพยสนิน้ันต้ังอยู การสงแบบพมิพ จะนําสงดวย



 9 

ตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสงทางไปรษณยีลงทะเบียนก็ได ( ใหถอืวันท่ีสงทางไปรษณยีเปนวันยื่น

แบบพมิพ)  

           2. เอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการย่ืนแบบ  

                  กรณโีรงเรือนรายใหม : ใหเจาของกรรมสทิธ์ิโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ียังไมเคยยื่นแบบเสยีภาษี

โรงเรือนและท่ีดนิมากอน ยื่นแบบเสยีภาษีภายในเดอืนกุมภาพันธของปถัดจากปท่ีไดมกีารใชประโยชนในโรงเรือน

หรือสิ่งปลูกสรางน้ัน โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ตอพนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ีซึ่งทรัพยสนิน้ันต้ังอยู พรอมสําเนา

หลักฐานประกอบการพจิารณาไดแก  

                 - โฉนดท่ีดนิท่ีปลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น  

                 - หนังสอืสัญญาขาย หรือสัญญาใหท่ีดนิพรอมสิ่งปลูกสราง  

                 - ใบอนุญาตใหปลูกสรางอาคาร, ใบอนุญาตใหใชอาคาร  

                 - ใบใหเลขหมายประจําบาน  

                 - สําเนาทะเบียนบานของเจาของโรงเรือน, สําเนาทะเบียนบานของโรงเรือนท่ีพกิัดภาษี  

                 - บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ/บัตรประจําตัวผูเสยีภาษี  

                 - หลักฐานการเปดดําเนนิกจิการ   เชน หนังสอืรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท/ ทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม /  ทะเบียนพาณิชย  

                 - สําเนางบการเงนิ (กรณเีปนนิติบุคคล)  

                 - หลักฐานของสรรพากรเชน ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  

                 - ใบอนุญาตต้ังและ/หรือประกอบกจิการโรงงาน  

                 - ใบอนุญาตติดต้ังเคร่ืองจักร  

                 - ใบอนุญาตของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล  

                 - ใบเสร็จคาติดต้ังมเิตอรนํ้าประปา / ไฟฟา  

                 - สัญญาเชาโรงเรือนท่ีพกิัดภาษี  

                 - หนังสอืมอบอํานาจ (กรณไีมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)  

                 - หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชประโยชนโรงเรือนท่ีพกิัดภาษี   

                 หมายเหตุ ใหผูรับประเมนิ   หรือ   เจาของโรงเรือนถายสําเนาหลักฐาน    เอกสารท่ีเกี่ยวของ

ดังกลาวขางตน พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองกํากับทุกฉบับ  

                  กรณโีรงเรือนรายเกา : ใหเจาของกรรมสทิธ์ิโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2  ภายใน

เดอืนกุมภาพันธของทุกป พรอมใบเสร็จรับเงนิ การเสยีภาษีคร้ังสุดทาย (ถาม)ี                    

                  กรณเีจาของเปนนิติบุคคล       ใหแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทพรอมการยื่น

แบบ ภ.ร.ด.2  

 

         3. การชําระภาษ ี 

                 ผูรับประเมนิไดรับใบแจงรายการประเมนิ ( ภ.ร.ด.8) ใหชําระเงนิภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจาก

วันท่ีไดรับใบแจง การประเมนิโดยชําระภาษีไดท่ีสํานักงานเขตซึ่งโรงเรือนน้ันต้ังอยูหรือท่ีกองการเงนิ สํานักการ

คลัง  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร    ( เสาชิงชา) การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ต๋ัวแลกเงนิของ

ธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคารรับรองทางไปรษณยีลงทะเบียนก็ได และใหถอืวาวันสงทางไปรษณยีเปนวันรับชําระภาษี  
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         4. การขอผอนชําระภาษ ี 

                 ผูมสีทิธิขอผอนชําระภาษีได 3 งวด โดยไมเสยีเงนิเพิ่มมเีงื่อนไขดังน้ี  

                 1. ผูมหีนาท่ีเสยีภาษี จะขอผอนชําระคาภาษีได  โดยวงเงนิคาภาษีท่ีจะขอผอนชําระน้ัน  จะตองมี

จํานวนเงนิคาภาษีต้ังแต เกาพันบาทขึ้นไป  

                 2. ไดยื่นแบบพมิพเพื่อแจงรายการทรัพยสนิตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในเดอืนกุมภาพันธของปน้ัน  

                 3. ไดแจงความจาํนงขอผอนชําระคาภาษีเปนหนังสอืตอพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแตวัน

ถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมนิ  

 

 

 

         5. เงนิเพิม่  

                 เงนิคาภาษีคางชําระใหเพิ่มจํานวนดังอัตราตอไปน้ี  

                1.  ถาชําระไมเกนิหน่ึงเดอืนนับแตวันพนกําหนดเวลาสามสบิวันนับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการ

ประเมนิ ใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีท่ีคาง  

                2.  ถาเกนิหน่ึงเดอืนแตไมเกนิสองเดอืนใหเพิ่มรอยละ  5 ของคาภาษีท่ีคาง  

                3.  ถาเกนิสองเดอืนแตไมเกนิสามเดอืนใหเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีท่ีคาง  

                4.  ถาเกนิสามเดอืนแตไมเกนิสี่เดอืนใหเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีท่ีคาง  

                 ถามไิดมกีารชําระคาภาษีและเงนิเพิ่มภายในสี่เดอืนกรุงเทพมหานครมอํีานาจออกคําส่ังเปนหนังสอื

ใหยดึ อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสนิของผูซึ่งคางชําระคาภาษีได  

                 ถาคาภาษีคางอยู  และมไิดชําระขณะเมื่อทรัพยสนิไดโอนกรรมสทิธ์ิไปเปนของเจาของใหม โดยเหตุ

ใด ๆ ก็ตาม เจาของเกาและเจาของใหมเปนลูกหน้ีคาภาษีน้ันรวมกัน  

 

         6. การอุทธรณภาษ ี 

                 เมื่อผูมหีนาท่ีเสยีภาษีหรือเจาของโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสราง ไดรับแจงการประเมนิแลวไมพอใจใน

การประเมนิของพนักงานเจาหนาท่ี โดยเห็นวาคาภาษีสูงเกนิไป หรือประเมนิไมถูกตองก็มสีทิธิยื่นคํารองขอให

พจิารณาการประเมนิใหมตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร          โดยกรอกในแบบพมิพ(ภ.ร.ด.9)        และยื่น

แบบดังกลาว  

ณ สํานักงานเขตทองท่ีภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมนิ หากพนกําหนดดังกลาวแลว ผูรับประเมนิ

หมดสทิธิท่ีจะขอใหพจิารณาการประเมนิใหม และไมมสีทิธินําคดสูีศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปน

เหตุหมดสทิธิน้ัน เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพจิารณาเปนประการใดจะแจงคําช้ีขาดไปยังผูยื่นคํารองเปน

ลายลักษณอักษร หากผูรับประเมนิยังไมเห็นดวยหรือไมพอใจในคําช้ีขาดดังกลาว ยอมมสีทิธินําคดสูีศาลเพื่อแสดง

ใหศาลเห็นวาการประเมนิไมถูกตอง และขอใหศาลเพกิถอนการประเมนิน้ันเสยี แตตองทําภายใน 30 วัน นับต้ังแต

วันรับแจงคําช้ีขาด และการยื่นฟองตองเปนท่ีพอใจศาลวาผูรับประเมนิไดชําระคาภาษีท้ังสิ้นซึ่งถงึกําหนดชําระหรือ

จะถงึกาํหนดชําระระหวางคดยัีงอยูในศาล  
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        7. การขอคนืเงนิคาภาษ ี 

                ในกรณท่ีีมคีําวนิิจฉัยอุทธรณ ใหมกีารลดจาํนวนเงนิท่ีประเมนิไวใหยื่นคําขอรับเงนิคนืไดท่ีสํานักงาน

เขต โดยแนบเอกสาร ท่ีเกี่ยวของพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงนิประกอบดวยกรณท่ีีศาลพพิากษาใหลดคาภาษีศาลจะ

พพิากษาคนืเงนิสวนท่ีลดน้ันใหภายใน     3   เดอืน  

 

        8. บทกําหนดโทษ  

                - ผูรับประเมนิ ผูเชา หรือผูครองทรัพยสนิกรอกรายการในแบบพมิพตามความเปนจริงตามความรู

เห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมท้ังลงวันท่ี เดอืน ป และลงลายมอืชื่อ

ของตนกํากับไวแลวสงคนืไปยังพนักงาน เจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีทรัพยสนิน้ันต้ังอยู การสงแบบพมิพจะนําสงดวย

ตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสงทางไปรษณยี ลงทะเบียนถงึพนักงานเจาหนาท่ีกไ็ด หากผูใดละเลยไม

แสดงขอความขางตน เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวสัิย ผูน้ันมคีวามผดิตอง ระวางโทษปรับไมเกนิสองรอยบาท  

               - ผูใดโดยรูอยูแลว หรือจงใจละเลยไมปฏบัิติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาท่ีไมแจงรายการ

เพิ่มเติมละเอียดย่ิงขึ้นเมื่อ เรียกรองไมนําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาท่ี

ซักถาม  ( ถาพนักงานเจาหนาท่ีมไิดรับคําตอบจากผูรับ ประเมนิภายในสบิวัน หรือไดรับคําตอบอันไมเพยีงพอ 

พนักงานเจาหนาท่ีมอํีานาจออกหมายเรียกผูรับประเมนิมา   ณ   สถานท่ีซึ่งเห็น สมควรและใหนําพยานหลักฐาน

ใน 

เร่ืองอสังหาริมทรัพยน้ันมาแสดง กับใหมอํีานาจซกัถามผูรับประเมนิในเร่ืองใบแจงรายการน้ัน) ผูน้ันมคีวามผดิตอง

ระวางโทษปรับไมเกนิหารอยบาท  

               - ผูใด  

                  ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จหรือ

นําพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพื่อหลกีเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลกีเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสนิ

ของตนตามท่ีควร  

                 ข)  โดยความเท็จ   โดยเจตนาละเลย   โดยฉอโกง   โดยอุบาย โดยวธีิการอยางหน่ึงอยางใดท้ังสิ้นท่ี

จะหลกีเลี่ยงหรือพยายามหลกีเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสนิของตนตามท่ีควร   ผูน้ันมคีวามผดิตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดอืน หรือปรับไมเกินหารอยบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  
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ข ัน้ตอนการช ําระภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ 

 

 

 

เจาของทรัพยสนิการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ 

(แบบ ภ.ร.ด. 2) ภายใน เดอืนกุมภาพันธของทุกป 

 

 

 

เจาหนาที่รับและตรวจแบบแจงรายการทรัพยสนิ (แบบ ภ.ร.ด. 2) 

 

 

 

เจาหนาทีแ่จงรายการประเมนิ (แบบ ภ.ร.ด. 8) ใหผูรับประเมนิทราบ 

ชําระคาภาษภีายใน 30 วัน 

นับตั้งแตวันไดรับแจงการประเมิน 

 

 

        กรณไีมพอใจในการประเมินภาษ ี

 

 

            ย่ืนคาํรองขอใหพจิารณาการประเมิน

ใหม 

                ภายใน 15 วัน นับแตไดรับหนังสอื

แจง 

 

 

เจาหนาที่รับชําระภาษี 

ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ( ภ.ร.ด. 12 ) 
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ภาษบํีารุงทองที ่

การปฏบิัตงิานของเจาหนาที่ผ ูรับผดิชอบ 
 

 เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

1.     สํารวจ  เตรียมแบบพมิพตาง ๆ 

2.     ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูอยูในเกณฑเสยีภาษีในปงบประมาณหนา 

3.     รับแบบ  ภ.บ.ท.  5  (ลงทะเบียน ) 

4.     ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารช้ันตน 

5.     รับชําระคาภาษี / สงเงนิรายไดประจําวัน 

 หัวหนาสวนการคลัง   / หัวหนางานจัดเก็บรายได  (อบต.) 

1. ออกหนังสอืเวยีนแจงผูเสยีภาษีทราบลวงหนา 

2. ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.บ.ท. 5 

3. รับคํารองอุทธรณ และขอลดหยอนภาษี (ลงทะเบียนรับ) 

4. สํารวจผูไมมายื่นแบบ  ภายในกาํหนด 

5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดทุีกระยะ 

  หัวหนาสวนการคลัง (อบต.) 

1.    ตรวจสอบความถูกตองของรายการ และเอกสารประกอบ 

2.    แจงผลการประเมนิตามแบบ  (ลงทะเบียน) 

3.    ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

4.    แจงผลการช้ีขาดกรณอุีทธรณภาษี 

 ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  

1.    ประชาสัมพันธเร่ืองการเสยีภาษี 

2.    ตรวจสอบความถูกตองของแบบ  ภ.บ.ท.5 

3.    ประเมนิคารายปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพจิารณาจากขอเท็จจริงประกอบ 

4.    ออกหนังสอืแจงเตอืนกรณไีมยื่นแบบ  ภายในกําหนด 

5.   ออกหนังสอืเตอืนผูท่ีไมมาชําระภาษีภายในกําหนด 

6.   ตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบงานจัดเก็บรายได 

7.   แจงความตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (อําเภอ) เพื่อดําเนินคดตีอผูไมมายื่นแบบ ภายใน

 กําหนด 

8.   ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดเีปนระยะ ๆ 

 คณะกรรมการบริหาร อบต. 

1.    พจิารณาคํารองอุทธรณภาษี  (พจิารณาการประเมนิใหม) 

2.     ลงมติช้ีขาดตามคาํรองและแจงผลการช้ีขาดใหผูรองทราบ 

3.     มอบอํานาจแจงความดําเนินคดแีกผูไมมายื่นแบบ ภายในกําหนด 

4.     มคีําส่ังยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสนิ 

 



 14 

การปฏบิัตงิานตามหวงเวลา 
 

กันยายน   -  คัดคอกบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสยีภาษีในปงบประมาณจัดเก็บ  จาก  ผ.ท.5 และ ก.ค. 

1 

   -  ประชาสัมพันธเร่ืองการเสยีภาษี 

ตุลาคม   -  สํารวจ ,  เตรียมแบบพมิพตาง ๆ 

พฤศจกิายน  -  ประกาศแจงการเสยีภาษีประจําป 

ธันวาคม   -  ออกหนังสอืเวยีนแจงผูเสยีภาษีใหทราบลวงหนา 

มกราคม    -  รับแบบ  ภ.บ.ท. 5  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกตอง 

   -  แจงผลการประเมนิ / รับชําระภาษี 

มกราคม – เมษายน -  แจงผลการประเมนิตามแบบ  /รับชําระภาษี 

พฤษภาคม – กันยายน -  สํารวจบัญชีผูคางชําระภาษีปจจุบัน ตาม เกณฑคางรับ (ก.ค.2) 

   -  รับชําระภาษี  กรณผีูเสยีภาษีชําระเกนิกําหนดเวลา  (มเีงนิเพิ่ม) 

   -  มหีนังสอืแจงเตอืนกรณผีูไมมาชําระภาษีภายในกําหนด   

   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผูคางชําระภาษี 

 

 

การปฏบิตังิานตามข ั้นตอนกจิกรรม 
 

ก.  ข้ันเตรยีมการ 

 1.  ตรวจสอบและคัดเลอืกรายช่ือผูอยูในเกณฑเสยีภาษี   กันยายน 

      ในปงบประมาณ  (บัญชีลูกหน้ีตามเกณฑคางรับ) 

 2.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพมิพตาง ๆ    ตุลาคม 

 3.  ประชาสัมพันธขัน้ตอนและวธีิการเสยีภาษี    พฤศจกิายน-กุมภาพันธ 

 4.  จัดทําหนังสอืแจงใหผูมหีนาท่ีเสยีภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ กอนธันวาคม 

     และควรออกหนังสอืเวยีนแจงใหผูเสยีภาษีทราบลวงหนา 
 

ข.  ข้ันดําเนนิการจัดเก็บ 

 รับแบบแสดงรายการทรัพยสนิ  (ภ.บ.ท.5)  และตรวจสอบความถูกตอง มกราคม  

       -  รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที  หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – เมษายน  

 -  รับชําระภาษีและเงนิเพิ่ม     พฤษภาคม – กันยายน 
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ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษบีํารุงทองท่ี 

ข้ันตอนการเสยีภาษ ี            

    การย่ืนแบบพมิพ :  ใหเจาของท่ีดนิยื่นแบบพื่อเสยีภาษีในวันท่ี 1 มกราคมของปใด มหีนาท่ีเสยีภาษี

บํารุงทองท่ีในปนัน้และยื่นแบบแสดงรายการท่ีดนิ(ภ.บ.ท.5) ตอเจาพนักงานประเมนิ ณ สํานักงานเขตท่ีท่ีดนิต้ังอยู  

 

             1. กําหนดระยะเวลาใหย่ืนแบบแสดงรายการ  

                  1. ในปแรกท่ีมกีารตีราคาปานกลางของท่ีดนิ    ใหเจาของท่ีดนิหรือผูแทนยื่นแบบแสดงรายการ

ท่ีดนิ  

( ภ.บ.ท.5)   ภายในเดอืนมกราคมของป      และใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลาสี่ปน้ัน   (ปจจุบันคอืป พ.ศ. 2549 

- 2552)   

                  2. บุคคลใดเปนเจาของท่ีดนิขึ้นใหม หรือจํานวนเนื้อท่ีดนิเดมิของเจาของท่ีดนิผูใดไดเปลี่ยนแปลงไป 

หรือเจาของท่ีดนิผูใดไดเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดนิอันเปนเหตุใหมีการลดหยอนท่ีดนิเปลี่ยนแปลงไป หรือมเีหตุอยาง

อื่นทําใหอัตราภาษี บํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดนิเปลี่ยนแปลงไปใหเจาของท่ีดนิผูน้ันแจงเหตุการณเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว   ขางตนตอเจาพนักงาน ประเมนิภายในสามสบิวันนับต้ังแตวันท่ีมเีหตุแหงการเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ  
 

             2. เอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการย่ืนแบบ   กรณท่ีีดนิรายใหม หรือปท่ีมกีารตีราคาปาน

กลาง ใหเจาของท่ีดนิยื่นแบบเสยีภาษีภายในเดอืนมกราคมของป ท่ีมกีารตีราคาปานกลางท่ีดนิหรือทุกรอบ

ระยะเวลา 4 ป หรือภายใน 30 วัน กรณ ีท่ีไดกรรมสทิธ์ิ ใหมหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดนิใหม โดยยื่น

แบบ ภ.บ.ท.5 พรอมสําเนาหลักฐานประกอบการพจิารณา ไดแก  

                  - โฉนดท่ีดนิ  

                  - สําเนาทะเบียนบาน  

                  - บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ/บัตรประจาํตัวผูเสยีภาษี  

                  - กรณเีจาของท่ีดนิเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสอืรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  

                  - หนังสอืมอบอํานาจ (กรณไีมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)  

                  - ใบเสร็จรับเงนิการเสยีภาษีคร้ังสุดทาย ( ถาม)ี  

                  กรณท่ีีดนิรายเกา    ใหเจาของท่ีดนิชําระเงนิคาภาษีภายในเดอืนเมษายนของทุกป     และเพื่อความ

สะดวก รวดเร็วในการตดิตอ โปรดนําใบเสร็จรับเงนิการเสยีภาษีคร้ังสุดทายมาแสดงดวย  

 

            3. การขอลดหยอนภาษ ี 

                 บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของท่ีดนิแปลงเดยีว หรือหลายแปลงท่ีอยูในจังหวัดเดยีวกันและใชท่ีดนิน้ัน

เปนท่ีอยูอาศัยของตน เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสกิรรมของตนใหลดหยอน ไมตองเสยีภาษีบํารุงทองท่ี

ตามเกณฑอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี  

                 - ท่ีดนิในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอนได ดังน้ี  

                   ( ก)   ในทองท่ีท่ีมชุีมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอนหน่ึงรอยตารางวา  

                   ( ข)   ในทองท่ีท่ีมชุีมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอนหน่ึงไร  

                   ( ค)   ในทองท่ีชนบท ใหลดหยอนไดไมเกนิหาไร  

                   ท้ังน้ี ตามท่ีกาํหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
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                   ทองท่ีใดจะเปนทองท่ีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

                   ท่ีดนิท่ีมสีิ่งปลูกสราง และใชสิ่งปลูกสรางน้ันเปนสถานการคาหรือใหเชาไมไดรับการลดหยอน

สําหรับสวนของท่ีดนิท่ีมสีิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนสถานการคาหรือใหเชาน้ัน  

                   ในกรณท่ีีบุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของท่ีดนิรวมกัน ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามเกณฑท่ี

กําหนดไวในวรรคหนึ่ง การลดหยอนตามหลักเกณฑในมาตราน้ี ใหไดรับการลดหยอนสําหรับท่ีดนิท่ีอยูในจังหวัดใด

จังหวัดหนึ่งแตจังหวัดเดยีว ท่ีดนิท่ีใชในการเพาะปลูก ถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูกในบริเวณนัน้เสยีหายมาก

ผดิปกติ หรือทําการเพาะปลูกไมไดดวยเหตุอันพนวสัิยท่ีจะปองกันไดโดยท่ัวไป ใหผูวาราชการจังหวัด (ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร) มอํีานาจพจิารณายกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ีใหไดตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย

กําหนด  ท่ีดนิท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชนตอบแทน อาจไดรับยกเวนไมตองเสยีภาษี

บํารุงทองท่ีไดเฉพาะท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  

 

             4. เงนิเพิ่ม  

                  ใหเจาของท่ีดนิเสยีเงนิเพิ่มนอกจากเงนิท่ีตองเสยีภาษีบํารุงทองท่ี ในกรณแีละอัตราดังน้ี  

                  (1)  ไมยื่นแบบแสดงรายการท่ีดนิภายในเวลาท่ีกําหนดใหเสยีเงนิเพิ่มรอยละสบิของจํานวนเงนิท่ีตอง

เสยีภาษีบํารุงทองท่ี เวนแตกรณท่ีีเจาของท่ีดนิไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีดนิกอนท่ีเจาพนักงานประเมนิจะไดแจงให

ทราบถงึการละเวนนัน้ ใหเสยีเงนิเพิม่รอยละหาของจํานวนเงนิท่ีตองเสยีภาษีบํารุงทองท่ี  

                  (2)   ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดนิโดยไมถกูตอง       ทําใหจาํนวนเงนิท่ีจะตองเสยีภาษีบํารุงทองท่ีลด

นอยลง ใหเสยีเงนิเพิ่มรอยละสิบของภาษีบํารุงทองท่ีประเมนิเพิ่มเติม เวนแตกรณท่ีีเจาของท่ีดนิไดมาขอแกไขแบบ

แสดงรายการท่ีดนิใหถูกตองกอนท่ีเจาพนักงานประเมนิแจงการประเมนิ  

                  (3)   ช้ีเขตแจงจาํนวนเนื้อท่ีดนิไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ     โดยทําใหจํานวนเงนิท่ีจะตองเสยี

ภาษีบํารุงทองท่ีลดนอยลง ใหเสยีเงนิเพิ่มอีกหน่ึงเทาของภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมนิเพิ่มเติม  

                  (4)   ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเวลาท่ีกาํหนด ใหเสยีเงนิเพิ่มรอยละย่ีสบิสี่ตอปของจํานวนเงนิท่ี

ตองเสยีภาษีบํารุงทองท่ี เศษของเดอืนใหนับเปนหน่ึงเดอืน ท้ังน้ีไมใหนําเงนิเพิ่มตาม (1) (2)   หรือ (3)  มา

คํานวณเพื่อเสยีเงนิเพิ่มตาม (4) ดวยเงนิเพิ่มใหถอืวาเปนภาษีบํารุงทองท่ี  

 

             5. การชําระภาษ ี 

                  (1) ในปแรกท่ีมกีารตีราคาปานกลางของท่ีดนิ ใหยื่นหลักฐานการแจงการประเมนิ (ภ.บ.ท.9)   

พรอมชําระเงนิภายในเดอืนเมษายน     กรณไีดรับแจงการประเมนิหลังเดอืนมนีาคมใหชําระภายในสามสบิวันนับ

แตวันท่ีไดรับแจงการประเมนิ  

                  (2)  กรณอีื่น ๆ ใหชําระภายในเดอืนเมษายนของทุกป  

 

             6. การขอผอนชําระภาษ ี 

                  ถาภาษีบํารุงทองท่ีท่ีตองชําระมจีํานวนต้ังแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมหีนาท่ีเสยีภาษีจะขอผอนชําระเปน

สามงวด งวดละเทา ๆ กนัก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสอืใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอนครบกําหนดเวลา

ชําระภาษี และใหชําระงวดท่ีหนึ่งกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษี  งวดท่ีสองภายในหน่ึงเดอืนนับแตวันสุดทายท่ี

ตองชําระงวดท่ีหน่ึงงวดท่ีสามภายในหน่ึงเดอืนนับแตวันสุดทายท่ีตองชําระงวดท่ีสอง  
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            7. การขอคนืเงนิคาภาษ ี 

                 ในกรณท่ีีมคีําวนิิจฉยัอุทธรณหรือมคีําพพิากษาถงึท่ีสุดของศาล ใหมกีารลดจาํนวนเงนิท่ีไดประเมนิไว

ใหแจงผูมหีนาท่ีเสยีภาษีทราบโดยเร็ว เพื่อมาขอรับเงนิคนืโดยยื่นคํารองขอคนืภายใน 1 ปนับแตวันท่ีไดรับ

แจง  ผูใดเสยีภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมหีนาท่ีตองเสยีหรือเสียเกนิกวาท่ีควรตองเสยีผูน้ันมสีทิธิไดรับเงนิคนืโดยยื่น

คํารองขอคนืภายใน 1 ป นับแตวันท่ีไดเสยีภาษี  

 

            8. การเรงรัดภาษคีางชําระ  

                 ภาษีบํารุงทองท่ีจํานวนใดท่ีเจาพนักงานประเมนิ ไดแจงหรือประกาศการประเมนิแลวถามไิดชําระ

ภายในเวลาท่ีกาํหนด ใหถอืเปนภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ ซึ่งทรัพยสนิของผูคางชําระ อาจถกูยึด อายัดหรือขาย

ทอดตลาด เพื่อนําเงนิมาชําระภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ  

 

            9. การอุทธรณ  

                 เจาของท่ีดนิมสีทิธ์ิอุทธรณได 2 กรณี คอืกรณไีมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของท่ีดนิ และกรณี

ท่ีไดรับแจงการประเมนิภาษีบํารุงทองท่ีแลวเห็นวาการประเมนิน้ันไมถูกตองการยื่นอุทธรณใหอุทธรณตอผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นตอเจาพนักงานประเมนิภายในกําหนดเวลาดังตอไปน้ี  

                 (1) ในกรณท่ีีเจาของท่ีดนิไมเห็นพองดวยกับการตีราคาปานกลางของท่ีดนิท่ีคณะกรรมการตีราคา

ปานกลางของท่ีดนิไดพจิารณากําหนดไวตามประกาศ  เจาของท่ีดนิมสีทิธิอุทธรณการตีราคาปานกลางของท่ีดนิได

ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดมกีารประกาศราคาปานกลางของท่ีดนิ  

                 (2) ในกรณท่ีีเจาของท่ีดนิไดรับแจงการประเมนิภาษีบํารุงทองท่ีแลวหากเห็นวาการประเมนิไมถูกตอง

ก็สามารถอุทธรณการประเมนิไดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมนิ  

                 ท้ัง 2 กรณดัีงกลาวน้ีใหอุทธรณตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นตอเจาพนักงานประเมนิ ณ 

สํานักงานเขตทองท่ีท่ีท่ีดนิต้ังอยู ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมอํีานาจพจิารณาอุทธรณตามท่ีเจาของท่ีดนิ

ยื่นมาแลวแจง คําวนิิจฉัยอุทธรณเปนหนังสอืไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานประเมนิ และผูอุทธรณมสีทิธิอุทธรณ

คําวนิิจฉัยของผูวาราชการกรุงเทพมหานครตอศาลภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวนิิจฉยัอุทธรณ เวนแตใน

กรณท่ีีผูวาราชการกรุงเทพมหานครยกอุทธรณดวยเหตุท่ีผูอุทธรณไมปฏบัิติตามหนังสอืเรียกหรือไมยอมใหถอยคํา

โดยไมมเีหตุอันสมควร  

                  การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสยีภาษีบํารุงทองท่ี   เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครใหรอคําวนิิจฉยัอุทธรณ หรือคําพพิากษาของศาล ดังนัน้ แมจะยื่นอุทธรณเจาของท่ีดนิก็ตอง

ชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หากผลการอุทธรณจะตองคนืเงนิภาษีบํารุงทองท่ีก็ยื่นคาํ

รองขอรับเงนิคนืได  

 

          10. บทกําหนดโทษ  

                  (1) ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปน

เท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลกีเลี่ยงหรือพยายามหลกีเลี่ยงการเสยีภาษีบํารุงทองท่ี ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกนิหกเดอืน หรือปรับไมเกนิสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

                  (2) ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมช้ีเขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อท่ีดนิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหน่ึง

เดอืนหรือปรับไมเกนิหน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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                  (3) ผูใดขัดขวางเจาพนักงาน ซึ่งปฏบัิตกิารตามคําส่ังผูวาราชการจังหวัดท่ีใหเขาไปทําการสํารวจ

ท่ีดนิหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดจํานวนเนื้อท่ีท่ีดนิ ในการยื่นแบบแสดงรายการท่ีดนิแทนเจาของท่ีดนิ หรือ

ผูใดขัดขวาง นายอําเภอ หรือ นายกเทศมนตรี ในการปฏบัิตกิารตามหนาท่ีเพื่อเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ โดย

กระทําการเพื่อไมใหนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีเขาไปในท่ีดนิหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุง

ทองท่ี ภายหลังจากท่ีเจาของท่ีดนิหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของไมปฏบัิติตามหนังสอืเรียกของนายอําเภอหรือนายกฯเพื่อ

มาใหถอยคํา หรือสงบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ และในกรณเีจาของท่ีดนิ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของไมทําตาม

คําส่ังท่ีใหปฏบัิตกิารเทาท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ หรือผูใดขัดขวาง เจาพนักงาน

ประเมนิในการปฏบัิติหนาท่ีเพื่อเขาไปในท่ีดนิหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวของ แกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีของผูมหีนาท่ี

เสยีภาษี  ในเวลากลางวันหรือเวลาทําการ เพื่อสอบถามบุคคล ตรวจสอบ ตรวจคนบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด 

อายัดบัญชี หรือเอกสาร เพื่อใหทราบวาผูมหีนาท่ีเสยีภาษีบํารุงทองท่ีปฏบัิติถูกตองตามพระราชบัญญัติหรือไม 

ผูใดขัดขวางกรณดัีงกลาวตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหนึ่งเดอืนหรือปรับไมเกนิหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  

                  (4) ผูใดฝาฝนคําส่ังนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี ในการปฏบัิติการตามหนาท่ีเพื่อเรงรัดภาษีบํารุง

ทองท่ีคางชําระ ซึ่งไดใหเจาของท่ีดนิหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ 

หรือเจาของท่ีดนิหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของฝาฝนไมปฏบัิติการเทาท่ีจําเปน เพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ี

หรือผูใดฝาฝนคาํส่ังของเจาพนักงานประเมนิท่ีมหีนังสอืส่ังใหผูมหีนาท่ีท่ีเสยีภาษีบํารุงทองท่ี หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

มาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  หรือผูอุทธรณหรือบุคคลใดๆ ฝาฝนคาํส่ังของผูวาราชการ

จังหวัด ท่ีมหีนังสอืเรียกเพื่อมาให ถอยคาํหรือสงเอกสารอันควรแกเร่ืองมาแสดงในการพจิารณาอุทธรณ  ผูใดฝา

ฝนตอคําส่ังกรณดัีงกลาวตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหน่ึงเดอืน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

                  (5)   ความผดิตามพระราชบัญญัติน้ี ถานายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณเีห็นวา

ผูตองหาไมควรไดรับโทษถงึจําคุก ใหมอํีานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อผูตองหาไดชําระเงนิคาปรับตาม

จํานวนท่ีนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายในสามสบิวัน คดน้ัีนเปนอันเสร็จเด็ดขาด   ถาผูตองหาไม

ยนิยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงนิคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดตีอไป  

                  หมายเหตุ ในท่ีน้ีนายอําเภอ หมายถงึ ผูอํานวยการเขต , นายกเทศมนตรี หมายถงึ ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538 มาตรา 50 

มาตรา 69  
 

ความรูทั่วไป 
 

               1.ที่ดนิที่ตองเสยีภาษ ี

                   ท่ีดนิท่ีตองเสยีภาษีไดแก พื้นท่ีดนิรวมไปถงึพื้นท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมนํ้ีาดวย       

   

               2.ที่ดนิทีไ่มตองเสยีภาษ ี

                   1.  ท่ีดนิท่ีเปนท่ีต้ังพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดนิ  

                   2.  ท่ีดนิท่ีเปนสาธารณะสมบัติของแผนดนิหรือท่ีดนิของรัฐท่ีใชในกจิการของรัฐหรือสาธารณะโดย

มไิดหาผลประโยชน  

                   3.  ท่ีดนิของราชการสวนทองถิ่นท่ีใชในกจิการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะโดยมไิดหา

ผลประโยชน 

                   4.  ท่ีดนิท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
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                   5.  ท่ีดนิท่ีใชเฉพาะศาสนกจิศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ีดนิท่ีเปนกรรมสทิธ์ิของวัดไมวาจะใชประกอบ

ศาสนกจิ ศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรือไม หรือท่ีศาลเจาโดยมไิดหาผลประโยชน 

                   6.  ท่ีดนิท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมไิดรับประโยชนตอบแทน 

                   7.  ท่ีดนิท่ีใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือท่ีใชเปนสนามบินของ

รัฐ 

                   8.  ท่ีดนิท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนท่ีตองเสยีภาษีโรงเรือนและท่ีดนิอยูแลว 

                   9.  ท่ีดนิของเอกชนเฉพาะสวนท่ีเจาของท่ีดนิยินยอมใหทางราชการจัดใชเพื่อสาธารณประโยชนโดย 

เจาของท่ีดนิมไิดใชหรือหาผลประโยชนในท่ีดนิเฉพาะสวนน้ัน 

                   10. ท่ีดนิท่ีเปนท่ีตัง้ท่ีทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพเิศษของ

สหประชาชาติ หรือ องคการระหวางประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมขีอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความ

ตกลง 

                   11. ท่ีดนิท่ีเปนท่ีตั้งท่ีทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักถอยทีถอย

ปฏบัิติตอกัน 

                   12. ท่ีดนิตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 

               3.ผูมีหนาทีเ่สยีภาษ ี 

                   ผูมหีนาท่ีเสยีภาษี คอื เจาของท่ีดนิ ซึง่เปนบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนติิ

บุคคล ซึง่มกีรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ หรือครอบครองอยูในท่ีดนิท่ีไมเปนกรรมสทิธ์ิของเอกชนเชน ผูเชาท่ีดนิของรัฐ  

 

               4.ฐานภาษแีละอัตราภาษ ี 

                   ฐานภาษี  คอื ราคาปานกลางท่ีดนิท่ีคณะกรรมการซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตัง้ได

กําหนดขึ้น ปกติใหเสยีภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีทายพระราชบัญญัติ ท่ีดนิท่ีใชประกอบกสกิรรมเฉพาะ

ประเภทไมลมลุกใหเสยีกึ่งอัตรา แตถาเจาของท่ีดนิประกอบกสกิรรมประเภทไมลมลุกน้ันดวยตนเองใหเสยีอยางสูง

ไมเกนิไรละ 5 บาท และท่ีดนิท่ีท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพของท่ีดนิใหเสยีเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง

เทา  
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ข ัน้ตอนการช ําระภาษบีํารุงทองที ่
 

 

 

เจาของท่ีดนิยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (แบบ ภ.ท.บ. 5)  

ภายใน เดอืนมกราคม ของปท่ีมกีารประเมนิราคาปานกลางของท่ีดิน  

 

 

 

 

เจาพนักงานประเมนิทําการตรวจสอบและประเมนิคาภาษี  

แจงการประเมนิใหผูรับการประเมนิทราบ ภายในเดอืน มนีาคม  

ของปแรกหลังจากตรีาคาปานกลางที่ดิน  

 

 

 

 

ชําระคาภาษี ตอเจาพนักงานภายในเดอืนเมษายนของทุกป  

 

 

 

 

อุทธรณการประเมนิภาษีภายใน ภายใน 30 วัน  

นับแตไดรับหนังสอืแจง  
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ภาษปีาย 
 

การปฏบิัตงิานตามข ั้นตอนกจิกรรม 
 

ก.  ข้ันเตรยีมการ 

 1.  ตรวจสอบและคัดเลอืกรายช่ือผูอยูในเกณฑเสยีภาษีในปงบประมาณ กันยายน 

     (บัญชีลูกหน้ีตามเกณฑคางรับ) 

 2.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพมิพตาง ๆ    ตุลาคม 

 3.  ประชาสัมพันธขัน้ตอนและวธีิการเสยีภาษี    พฤศจกิายน–กุมภาพันธ 

 4.  จัดทําหนังสอืแจงใหผูมหีนาท่ีเสยีภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ  ธันวาคม 

     แสดงรายการภาษีปาย       (ภ.ป.1) 
 

ข.  ข้ันดําเนนิการจัดเก็บ 

 1.  กรณมีปีายกอนเดอืนมนีาคม 

  - รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกตอง   มกราคม – มนีาคม 

  - ประเมนิคาภาษีและมหีนังสือแจงผลการประเมนิ (ภ.ป.3) มกราคม – เมษายน 

 2.  กรณมีปีายหลังเดอืนมนีาคม 

  - รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถกูตอง   เมษายน – ธันวาคม 

 3.  การชําระคาภาษี 

 

  กรณปีกติ 

  - รับชําระภาษี(ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)มกราคม – พฤษภาคม 

 

  กรณพีเิศษ      กุมภาพันธ – กันยายน 

 

  (1)  ชําระภาษีเกนิเวลาท่ีกําหนด (เกนิ 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมนิ) 

  - รับชําระภาษีและเงนิเพิ่ม 

 

  (2)  ผูรับประเมนิไมพอใจในผลการประเมนิภาษี 

  1. รับคํารองอุทธรณขอใหประเมนิคาภาษีใหม(แบบ ภ.ป.4) กุมภาพันธ – พฤษภาคม 

  2. ออกหมายเรียกใหมาช้ีแจงหรือออกตรวจสถานท่ี  กุมภาพันธ – มถิุนายน 

  3. ช้ีขาดและแจงผลใหผูรองทราบ (แบบ ภ.ป.5)  มนีาคม – กรกฎาคม 

  4. รับชําระภาษีและเงนิเพิ่ม     มนีาคม – กันยายน 

  5. ปฏบัิตติามคําส่ังศาล (กรณนํีาคดไีปสูศาล)    

 

หมายเหตุ  กรณมีปีายหลังเดอืนมนีาคม การยื่นแบบการประเมนิ การชําระคาภาษีและการอุทธรณ ใหปฏิบัติ

ระหวางเดอืนเมษายน - ธันวาคม 
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ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษปีาย 

 

          1. ปายที่ตองเสยีภาษ ี 

                     ปายท่ีตองเสยีภาษีไดแกปายท่ีแสดงชื่อ ย่ีหอหรือเคร่ืองหมาย ท่ีใชในการประกอบการคาหรือ

ประกอบกจิการอื่น เพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกจิการอื่นเพือ่หารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ี

วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขยีน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวธีิอื่น  

 

            2. ปายทีไ่มตองเสยีภาษ ี 

                     (1) ปายท่ีแสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนัน้เพื่อโฆษณามหรสพ  

                     (2) ปายท่ีแสดงไวท่ีสนิคาหรือท่ีสิ่งหุมหอหรือบรรจุสนิคา  

                     (3) ปายท่ีแสดงไวในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเปนคร้ังคราว  

                     (4) ปายท่ีแสดงไวท่ีคนหรือสัตว  

                     (5) ปายท่ีแสดงไวภายในอาคารท่ีใชประกอบการคาหรือประกอบกจิการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง

เปนท่ีรโหฐาน ท้ังน้ี เพื่อหารายได และแตละปายมพีื้นท่ีไมเกนิ 3 ตารางเมตรท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถงึ

ปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณชิย  

                     (6) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาคหรือราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบ บริหารราชการแผนดนิ  

                     (7) ปายขององคการท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาลหรือตาม

กฎหมายวาดวยการ น้ัน ๆ และหนวยงานท่ีนํารายไดสงรัฐ  

                     (8) ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อ

การสหกรณ และบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

                     (9) ปายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน  

                     (10) ปายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลติอันเกดิจากการเกษตรของตน  

                     (11) ปายของวัดหรือผูดําเนินกจิการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ

โดยเฉพาะ  

                     (12) ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ  

                     (13) ปายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ปจจบัุนมฉีบับท่ี 2) กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 ( พ.ศ.2535)  

ใหเจาของปายไมตองเสยีภาษีปาย สําหรับ  

                             ( ก) ปายท่ีติดต้ังหรือแสดงไวท่ีรถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนนหรือรถ

แทรกเตอรตามกฎหมายวาดวยรถยนต   

                             ( ข) ปายท่ีติดต้ังหรือแสดงไวท่ีลอเลื่อน ตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน  

                             ( ค) ปายท่ีติดต้ังหรือแสดงไวท่ียานพาหนะนอกเหนอืจาก (ก) และ (ข) โดยมพีื้นท่ีไมเกนิหา

รอยตารางเซนติเมตร  
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                3. ผูมหีนาที่เสยีภาษ ี 

                     ผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปายคอืเจาของปายแตในกรณท่ีีปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาไมมผีูยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีปาย ( ภ.ป.1) สําหรับปายใด เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของปายน้ันไดใหถอืวาผู

ครอบครองปายน้ัน เปนผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายน้ันไดใหถอืวาเจาของหรือผู

ครอบครองอาคาร หรือท่ีดนิท่ีปายน้ัน ติดต้ังหรือแสดงอยูเปนผูมหีนาท่ี  เสยีภาษีปายตามลําดับและใหพนักงาน

เจาหนาท่ีแจงการประเมนิภาษีเปนหนังสอื ไปยังบุคคลดังกลาว 

 

            4. กําหนดระยะเวลาใหย่ืนแบบแสดงรายการ  

                    ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสยีภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตามแบบและวธีิการท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดอืนมนีาคมของป ใหเจาของปายมหีนาท่ีเสยีภาษีปายโดยเสยีเปนรายป ยกเวน

ปายท่ีเร่ิมติดต้ังหรือแสดงในปแรกใหเสยีภาษีปายต้ังแตวันเร่ิมติดต้ัง หรือแสดงจนถงึวันสิ้นป และใหคดิภาษีปาย

เปนรายงวด งวดละสามเดอืนของป โดยเร่ิมเสยีภาษีปายต้ังแตงวดท่ีติดต้ังปายจนถงึงวดสุดทายของป ท้ังน้ีเปนไป

ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ปายท่ีติดต้ังบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น และมพีื้นท่ีเกนิสองตารางเมตร

ตองมชีื่อและท่ีอยูของเจาของปาย เปนตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาดานลางของปายและใหขอความดังกลาว

ไดรับยกเวนภาษีปาย ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง ในกรณท่ีีเจาของปายอยูนอกประเทศไทย ให

ตัวแทน หรือผูแทนในประเทศ มหีนาท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย แทนเจาของปาย ถาเจาของปายตาย เปนผู

ไมอยูเปนคนสาบสูญ เปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมอืนไรความสามารถใหผูจัดการ มรดก ผูครอบครอง

ทรัพยมรดกไมวาจะเปนทายาทหรือผูอื่น ผูจัดการทรัพยสนิ ผูอนุบาลหรือผูพทัิกษแลวแตกรณ ี มหีนาท่ีปฏบัิติการ

แทนเจาของปาย เจาของปายผูใด  

                    (1)   ติดต้ังหรือแสดงปายอันตองเสยีภาษีภายหลังเดอืนมนีาคม ใหเสยีเปนรายงวด  

                    (2)   ติดต้ังหรือแสดงปายใหมแทนปายเดมิ และมพีื้นท่ี ขอความ ภาพและเคร่ืองหมายอยาง

เดยีวกับปายเดมิท่ีไดเสยีภาษีปายแลว ปายชํารุดไมตองชําระเฉพาะปท่ีติดต้ัง   

                    (3)   เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางสวนในปายท่ีไดเสยีภาษีปาย

แลวอันเปน เหตุใหตองเสยีภาษีปายเพิ่ม ปายท่ีเพิ่มขอความชําระตามประเภทปายเฉพาะสวนท่ีเพิ่มปายท่ีลดขนาด

ไมตองคนื เงนิภาษีในสวนท่ีลด ถาเปลี่ยน ขนาดตองชําระใหม ใหเจาของปายตาม   (1) (2)  หรือ (3) ยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสบิหาวัน      นับแตวันท่ีติดต้ังหรือแสดงปายหรือนับแตวัน

เปลี่ยนแปลง  แกไขขอความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายปายเดมิแลวแตกรณ ี 

 

            5. ฐานภาษแีละอัตราภาษ ี 

                     ฐานภาษีและอัตรา คอืเนื้อท่ีของปายและประเภทของปายรวมกัน ถาเปนปายท่ีมขีอบเขตกําหนด

ได การคาํนวณพื้นท่ี ปายใหเอาสวนกวางท่ีสุดคูณดวยสวนยาวท่ีสุดเปนขอบเขตของปาย ถาเปนปายท่ีไมมขีอบเขต

กําหนดได ใหถอืเอาตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีอยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนดสวนท่ีกวางท่ีสุดและยาว

ท่ีสุด แลวคํานวณเปนตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถาเกนิคร่ึง ใหนับเปน 500 ตาราง

เซนติเมตร ถาตํ่ากวาปดท้ิง ประกอบกับประเภทของปาย คํานวณเปนคาภาษีปาย ท่ีตองชําระ โดยกําหนดอัตรา

ภาษีปายดังน้ี  

                     (1) ปายท่ีมอัีกษรไทยลวน คดิอัตรา 3 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร  
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                     (2) ปายท่ีมอัีกษรไทยปนกบัอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเคร่ืองหมายอื่นใหคดิ

อัตรา 20 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร  

                     (3) ปายดังตอไปน้ี ใหคดิอัตรา 40 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร  

                           ( ก) ปายท่ีไมมอัีกษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด หรือไม  

                           ( ข)   ปายท่ีมอัีกษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือตํ่ากวาอักษรตางประเทศ  

                     (4) ปายท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขพื้นท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางสวนในปายท่ีไดเสยี

ภาษีแลว อันเปนเหตุใหตองเสยีภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหคดิอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณ ีและใหเสยีเฉพาะ

จํานวนเงนิภาษีท่ีเพิ่มขึ้น  

                     (5) ปายทุกประเภทเมื่อคํานวณพื้นท่ีของปายแลว ถามอัีตราท่ีตองเสยีภาษีตํ่ากวาปายละ    200 

บาทใหเสยีภาษีปายละ 200 บาท  
 

ข้ันตอนการย่ืนเสยีภาษ ี

                ใหผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีปาย ( ภ.ป.1) ไดท่ีสํานักงานเขตโดยไม

คดิมูลคา กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเปนจริงใหครบถวน ลงลายมอืชื่อของตนพรอมวันเดอืน ป สงคนื

พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีปายน้ันไดติดต้ังหรือแสดงไว ท้ังน้ีจะนําสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน 

หรือสงทางไปรษณยีลงทะเบียนก็ได ใหเจาของปายหรือผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปายหรือผูท่ีไดรับมอบหมายยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีสํานักงานเขตท่ีปายน้ันติดต้ังหรือแสดงอยู สําหรับปายท่ีแสดงไวท่ี

ยานพาหนะท่ีตองเสยีภาษี ใหยืน่ ณ สํานักงานเขตซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะไดกระทําในทองท่ีน้ัน  

 

         1. เอกสารหลักฐานทีต่องใชประกอบการย่ืนแบบฯ  

                  กรณปีายใหม ใหเจาของปายยื่นแบบเสยีภาษี พรอมสําเนาหลักฐานและลงลายมอืช่ือรับรองความ

ถูกตอง ไดแก  

                 - ใบอนุญาตติดต้ังปาย, ใบเสร็จรับเงนิคาทําปาย  

                 - สําเนาทะเบียนบาน  

                 - บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ/บัตรประจาํตัวผูเสยีภาษี  

                 - กรณเีจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสอืรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท, ทะเบียน

พาณชิยและหลักฐานของสรรพากร เชน ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  

                 - หนังสอืมอบอํานาจ (กรณไีมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)  

                 - หลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา  

                กรณปีายเกา ใหเจาของปายยื่นแบบเสยีภาษีปาย (ภ.ป. 1) พรอมใบเสร็จรับเงนิการเสยีภาษีคร้ัง

สุดทาย                 กรณเีจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสอืรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทพรอม

กับการยื่นแบบ ภ.ป. 1  
 

        2. การชําระภาษ ี 

               ผูรับประเมนิไดรับหนังสอืแจงการประเมนิภาษี (ภ.ป. 3) ใหชําระเงนิภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับ

แจงการประเมนิโดยชําระภาษีไดท่ีสํานักงานเขต ซึ่งปายน้ันต้ังอยูหรือท่ีกองการเงนิ สํานักการคลัง ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร ( เสาชิงชา) การชําระภาษีปายจะกระทําโดยสงธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงนิของธนาคารท่ีส่ังจายแก

กรุงเทพมหานครก็ได โดยสงทางไปรษณยีลงทะเบียน และใหถอืวาวันท่ีไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย  
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          3. การขอผอนชําระภาษ ี 

               ถาภาษีปายท่ีตองชําระมจีํานวนต้ังแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปายจะขอผอนชําระเปนสาม

งวดงวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจาํนงเปนหนังสอืใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอนครบกําหนดเวลาชําระ

ภาษี และใหชําระงวดท่ีหนึง่กอนครบกาํหนดเวลาชําระภาษี งวดท่ีสองภายในหน่ึงเดอืนนับแตวันสุดทายท่ีตองชําระ

งวดท่ีหน่ึงและงวดท่ีสามภายในหน่ึงเดอืนนับแตวันสุดทายท่ีตองชําระงวดท่ีสอง  

       4. เงนิเพิ่ม  

              ใหผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปาย เสยีเงนิเพิ่มนอกจากเงนิท่ีตองเสยีภาษีปายในกรณแีละอัตราดังน้ี  

              (1) ไมยืน่แบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสยีเงนิเพิม่รอยละสบิของจํานวนเงนิท่ี

ตองเสยีภาษีปาย เวนแตกรณท่ีีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะไดแจงให

ทราบถงึการละเวนนัน้ ใหเสยีเงนิเพิม่รอยละหาของจํานวนเงนิท่ีตองเสยีภาษีปาย  

              (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงนิท่ีจะตองเสยีภาษีลดนอยลง ใหเสยีเงนิ

เพิ่มรอยละสบิของภาษีปายท่ีประเมนิเพิ่มเติมเวนแตกรณท่ีีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายให

ถูกตองกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมนิ  

              (3) ไมชําระภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสยีเงนิเพิม่รอยละสองตอเดอืนของจํานวนเงนิท่ีตองเสยี

ภาษีปายเศษของเดอืนใหนับเปนหน่ึงเดอืน ท้ังน้ีไมใหนําเงนิเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปนเงนิเพิ่ม  

 

       5. การอุทธรณ  

               เมื่อผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปายไดรับแจงการประเมนิแลวหากเห็นวาการประเมนิน้ันไมถูกตองมสีทิธิอุทธรณ

การประเมนิตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นอุทธรณผานพนักงานเจาหนาท่ี ท่ีฝายรายไดสํานักงานเขต

ทองท่ีซึ่งยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมนิ ถาผู

อุทธรณไมยื่นอุทธรณภายใน 30 วันหรือไมปฏบัิติตามหนังสอืเรียกไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือ

หลักฐานท่ีเกีย่วของโดยไมมเีหตุอันสมควร ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

มอบหมายมอํีานาจยกอุทธรณน้ันเสยีได เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดวนิิจฉัยอุทธรณเสร็จและแจงคํา

วนิิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสอืไปยังผูอุทธรณ หากผูอุทธรณไมเห็นพองดวยกับคําวนิิจฉัยของผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ผูอุทธรณมีสทิธิอุทธรณคําวนิิจฉัยของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยฟองเปนคดตีอศาล

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวนิิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณท่ีีเปนการยกอุทธรณดังไดกลาวขางตน 

อยางไรก็ตามการอุทธรณน้ันไมเปนการทุเลาการเสยีภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครวาใหรอคําวนิิจฉัยอุทธรณหรือคําพพิากษาของศาลเสยีกอน  

 

         6. การขอคนืเงนิคาภาษ ี 

              ในกรณท่ีีมคีําวนิิจฉยัอุทธรณหรือมคีําพพิากษาถงึท่ีสุดของศาลใหมกีารลดจาํนวนเงนิท่ีไดประเมนิไวให

แจงผูมหีนาท่ีเสยีภาษีทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงนิคนืภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรับแจง ผูใดเสยีภาษีปายโดยไมมี

หนาท่ีตองเสยีภาษีหรือเสยีเกนิกวาท่ีควรตองเสยีมสีทิธิไดรับเงินคืนโดยยื่นคํารองขอคนืภายใน 1 ปนับแตวันท่ีได

ชําระเงนิคาภาษี  
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       7. บทกําหนดโทษ  

 

             ผูใดรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จหรือ

นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลกีเลี่ยงหรือพยายามหลกีเลี่ยงการเสยีภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ

หน่ึงปหรือปรับต้ังแตหาพันบาทถงึหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตอง

ระวางโทษปรับตัง้แตหาพันบาทถงึหาหมื่นบาท ผูใดไมปฏบัิติดังน้ีคอืปายท่ีติดต้ังบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น 

และมพีื้นท่ีเกนิสองตารางเมตรตองมชีื่อและท่ีอยูเจาของปายเปนตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาดานลางของปาย 

ตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาท่ีกระทําความผดิ ผูใดไมแจงการรับโอนปายคอื

ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสอืตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสบิวันนับแตวันรับโอน หรือไมแสดงการเสยี

ภาษีปาย ( ใหผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปายแสดงหลักฐานการเสยีภาษีปายไว ณ ท่ีเปดเผยในสถานท่ีประกอบการคาหรือ

ประกอบกจิการ) ตองระวางโทษปรับต้ังแตหน่ึงพันบาทถงึหน่ึงหมื่นบาท  

            ผูใดขัดขวางการปฏบัิติการของพนักงานเจาหนาท่ี โดยไมใหเขาไปในสถานท่ีประกอบการคาหรือประกอบ

กจิการอื่นเพื่อหารายไดของผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปาย หรือบริเวณท่ีตอเนื่องกับสถานท่ีดังกลาว หรือสถานท่ีท่ี

เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีปายในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบวา

ผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปายไดปฏบัิติการถูกตองตามพระราชบัญญัติหรือไมปฏบัิติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่ง

ออกคําส่ังเปนหนังสอืเรียกผูมหีนาท่ีเสยีภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีปายมา

ตรวจสอบ ภายในกําหนดเวลาอันสมควรตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดอืนหรือปรับต้ังแตหน่ึงพันบาทถงึสอง

หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ในกรณท่ีีผูกระทําความผดิซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตเิปนนติบุิคคล กรรมการ

ผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลน้ันตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผดิน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะ

พสูิจนไดวาตนมไิดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผดิของนิติบุคคลน้ัน  
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ข ัน้ตอนการช ําระภาษปีาย  
 

 

 

 

ย่ืนแบบแสดงรายการภาษปีาย แบบ ภ.ป. 1  

ภายใน เดอืนมีนาคมของทุกป  

 

 

 

 

 

เจาหนาที่รับและตรวจแบบแจงรายการเก่ียวกับปาย (แบบ ภ.ป. 1)  

ประเมนิคาภาษปีาย เม่ือคํานวณพืน้ที่ของปายแลวถามีอัตราที่ตองเสยีภาษตํ่ีากวา ปายละ 200 บาท 

ใหเสยีภาษปีายละ 200 บาท  

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่แจงรายการประเมนิ (แบบ ภ.ป. 8) ใหผูรับประเมนิ  

ชําระคาภาษ ีภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันไดรับแจงการประเมนิ  

 

 

 

 

 

 

อุทธรณการประเมินภาษ ีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมนิ  
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