ภาษีบํารุงท้ องที
การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที
ภาษีบาํ รุ งท้องที หมายถึง ภาษีทีจดั เก็บจากเจ้าของทีดิน ตามราคาปานกลางทีดินและตามบัญชีอตั ราภาษี
บํารุ งท้องที
ทีดินทีตอ้ งเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที ได้แก่ ทีดินทีเป็ นของบุคคลหรื อคณะบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลซึงมี
กรรมสิ ทธิ,ในทีดิน หรื อสิ ทธิครอบครองอยูใ่ นทีดินทีไม่เป็ นกรรมสิ ทธิของเอกชน
ทีดินทีตอ้ งเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที ได้แก่ พื0นทีดิน และพื0นที ทีเป็ นภูเขาและมีน0 าํ ด้วย โดยไม่เป็ นทีดินที
เจ้าของทีดินได้รับการยกเว้นภาษีหรื ออยูใ่ นเกณฑ์ลดหย่อน
ทีดินทีเจ้ าของทีดินไม่ ต้องเสี ยภาษีบํารุงท้องที ได้ แก่
1. ทีดินทีเป็ นทีต0งั พระราชวังอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2. ทีดินทีเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรื อทีดินของรัฐทีใช้ในกิจการของรัฐ หรื อสาธารณะโดยมิได้
หาผลประโยชน์
3. ทีดินของราชการส่ วนราชการท้องถินทีใช้ในกิจการของราชการส่ วนท้องถินหรื อสาธารณะโดยมิได้
หาผลประโยชน์
4. ทีดินทีใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรื อกุศลสาธารณะ
5. ทีดินทีใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึง ทีดินทีเป็ นกรรมสิ ทธิ,ของวัด หรื อทีศาลเจ้าโดยมิได้
หาผลประโยชน์
6. ทีดินทีใช้เป็ นสุ สาน หรื อฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
7. ทีดินทีใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้ า หรื อการท่าเรื อของรัฐ หรื อใช้เป็ นสนามบินของรัฐ
8. ทีดินทีใช้ตอ่ เนืองกับโรงเรื อน ทีตอ้ งเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีดินแล้ว
9. ทีดินของเอกชนเฉพาะส่ วนทีเจ้าของทีดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพือสาธารณะประโยชน์
10. ทีดินทีต0งั ขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรื อองค์การระหว่าง
ประเทศอืน ในเมือประเทศไทยมีขอ้ ผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรื อความตกลง
11. ทีดินทีเป็ นทีต0งั ของสถานทูตหรื อสถานกงศุล ทั0งนี0ให้เป็ นไปตามหลักถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั ิตอ่ กัน
12. ทีดินตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
ผู้มีหน้ าทีเสี ยภาษีบํารุงท้องที
ผูท้ ีเป็ นเจ้าของทีดินในวันที 1 มกราคมของปี ใด มีหน้าทีเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องทีสาํ หรับปี นั0น
กําหนดระยะเวลาการยืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษี
ให้เจ้าของทีดินซึงมีหน้าทีเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องทียนื แบบแสดงรายการทีดิน (ภบท.5) ณ สํานักงานของ
องค์กรปกครองท้องถิน ท้องทีซ ึงทีดินนั0นตั0งอยู่ ภายในเดือนมกราคมของปี แรก ทีมีการตีราคาปานกลางของทีดิน
แบบแสดงรายการทีได้ยืนไว้น0 นั ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี นั0น

หลักฐานทีใช้ ประกอบการเสี ยภาษี
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสื อรับรองห้างหุน้ ส่ วนบริ ษทั
4. หลักฐานทีแสดงถึงการเป็ นเจ้าของทีดิน เช่น โฉนดทีดิน น.ส.3
5. ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีครั0งสุ ดท้าย ( ถ้ามี)
6. หนังสื อมอบอํานาจกรณี ทีให้ผอู ้ ืนมาทําการแทน
ขั+นตอนในการติดต่ อขอชําระภาษี
1. การยืน แบบแสดงรายการทีดิน กรณี ผทู ้ ีเป็ นเจ้าของทีดินในวันที 1 มกราคม ของปี ทีมีการตีราคาปาน
กลางของทีดิน
1) ผูท้ ีมีหน้าทีเสี ยภาษีหรื อเจ้าของทีดินยืน แบบแสดงรายการทีดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที
ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปี ทีมีการประเมินราคาปานกลางทีดิน
2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภบท.9 หรื อ
ภบท.10) ให้ผมู ้ ีหน้าทีเสี ยภาษีหรื อเจ้าของทีดินทราบภายในเดือนมีนาคม
3) ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีหรื อเจ้าของทีดินจะต้องเสี ยภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณี ได้รับ
ใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งการประเมิน
2. การยืน แบบแสดงรายการทีดิน กรณี เป็ นเจ้าของทีดินรายใหม่ หรื อจํานวนเนื0อทีดินเดิมเปลียนแปลง
ไป
1) เจ้าของทีดินทีได้มีการเปลียนแปลงจํานวนเนื0อทีดิน หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับโอนทีดินขึ0นใหม่ ต้องมา
ยืน แบบแสดงรายการทีดินหรื อยืน คําร้องขอเปลียนแปลงจํานวนเนื0อทีดินต่อพนักงานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วัน
2) เมือเจ้าหน้าทีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็ นหลักฐาน
3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีดินทราบว่าจะต้องเสี ยภาษีในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
3. การยืน แบบเสดงรายการทีดินกรณี เปลียนแปลงการใช้ทีดินอันเป็ นเหตุให้การลดหย่อนเปลียนแปลง
ไป หรื อมีเหตุอย่างอืนทําให้อตั ราภาษีบาํ รุ งท้องทีเปลียนแปลงไป
1. กรณี เจ้าของทีดินยืน คําร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานทีตอ้ งใช้ตอ่ เจ้าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน
2. เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้
3. เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีดินทราบว่าจะต้องเสี ยภาษีในปี ต่อไปจํานวน
เท่าใด

4. การขอชําระภาษีบาํ รุ งท้องทีในปี ถัดไปจากปี ทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดินให้
ผูร้ ับประเมินนําใบเสร็ จรับเงินของปี ก่อน พร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายน ของ
ทุกปี
เงินเพิม
เจ้าของทีดินผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที ต้องเสี ยเงินเพิมและอัตราดังต่อไปนี0
1. ไม่ยนื แบบแสดงรายการทีดินภายในเวลาทีกาํ หนด ให้เสี ยเงินเพิม ร้อยละ 10 ของค่าภาษีบาํ รุ งท้องที
เว้นแต่กรณี ทีเจ้าของทีดินได้ยนื แบบแสดงรายการทีดินก่อนทีเจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้ทราบได้
ถึงการละเว้นนั0น ให้เสี ยเงินเพิม ร้อยละ 5 ของค่าภาษีบาํ รุ งท้องที
2. ยืน แบบแสดงรายการทีดินไม่ถูกต้อง ทําให้จาํ นวนเงินทีจะต้องเสี ยภาษีลดน้อยลงเสี ยเงินเพิม ร้อยละ
10 ของค่าภาษีบาํ รุ งท้องที ทีประเมินเพิม เติม เว้นแต่กรรี เจ้าของทีได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ทีดินให้ถูกต้องก่อนทีเจ้าพนักงานประเมิน แจ้งการประเมิน
3. ชี0เขตแจ้งจํานวนเนื0อทีดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จาํ นวนเงินทีจะต้องเสี ยภาษีลด
น้อยลงต้องเสี ยเงินเพิม อีก 1 เท่า ของภาษีบาํ รุ งท้องที ทีประเมินเพิม เติม
4. ไม่ชาํ ระภาษีบาํ รุ งท้องที ภายในเวลาทีกาํ หนด ให้เสี ยเงินเพิม ร้อยละ 24 ต่อปี ของจํานวนเงินทีตอ้ ง
เสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที เศษของเดือนให้นบั เป็ น หนึงเดือน และไม่นาํ เงินเพิม เติมจากข้อ 1 – ข้อ 4 มา
คํานวณด้วย
บทกําหนดโทษ
1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็ นเท็จ นําพยานหลักฐานเท็จมา
แสดง เพือหลีกเลียง หรื อพยายามหลีกเลียงการเสี ยภาษี ต้องระวางโทษจําคุก 6 ปี หรื อปรับไม่เกิน
2,000 บาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
2. ผูใ้ ดจงใจไม่มา หรื อไม่ยอมชี0เขตแดน หรื อไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื0อทีดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1
เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
3. ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าพนักงานซึงปฏิบตั ิการสํารวจเนื0อทีดิน หรื อปฏิบตั ิหน้าทีเพือการเร่ งรัดภาษีทีคา้ งชําระ
หรื อขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบตั ิการตามหน้าที ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน
หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
4. ผูใ้ ดฝ่ าฝื นคําสัง ของเจ้าพนักงานซึงสัง ให้มาให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งบัญชีเอกสารมาตรวจสอบหรื อสัง ให้
ปฏิบตั ิการเท่าทีจาํ เป็ นเพือประโยชน์ในการเร่ งรัดภาษีทีคา้ งชําระ หรื อไม่มาให้ถอ้ ยคํา หรื อไม่ส่ง
เอกสารอันควรแก่เรื องมาแสดงตามหนังสื อเรี ยก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน
1,000 บาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
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ภาษีป้าย
การจัดเก็บภาษีป้าย
1. ป้ายทีต้ องเสี ยภาษี
1.1 ป้ ายทีตอ้ งเสี ยภาษีป้าย ได้แก่ ป้ ายแสดงชือ ยีห อ้ หรื อเครื องหมายทีใช้ในการประกอบ
การค้า หรื อประกอบกิจการอืนเพือหารายได้ ไม่วา่ จะแสดง หรื อโฆษณาไว้ทีวตั ถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ
หรื อเครื องหมาย ทีเขียน แกะสลัก จารึ ก หรื อทําให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
1.2 ไม่เป็ นป้ ายทีได้รับการยกเว้นภาษีป้าย
2. ป้ายทีได้ รับการยกเว้ นไม่ เสี ยภาษีป้ายไ ด้ แก่
2.1 ป้ ายทีแสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริ เวณของโรงมหรสพนั0น เพือโฆษณามหรสพ
2.2 ป้ ายทีแสดงไว้ทีสินค้า หรื อทีสิ งห่อหุม้ หรื อบรรจุสินค้า
2.3 ป้ ายทีแสดงไว้ในบริ เวณงานทีจดั ขึ0นเป็ นครั0งคราว
2.4 ป้ ายทีแสดงไว้ทีคนหรื อสัตว์
2.5 ป้ ายทีแสดงไว้ภายในอาคารทีใช้ประกอบการค้า หรื อประกอบกิจการอืน หรื อภายในอาคาร
ซึงเป็ นทีรโหฐาน ทั0งนี0เพือหารายได้ และแต่ละป้ ายมีพ0นื ทีไม่เกินทีกาํ หนดในกฎกระทรวง (กฎหระทรวง
ฉบับที 8 (พ.ศ.2542) กําหนดว่า ต้องเป็ นป้ ายทีมีพ0นื ทีไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ต0งั แต่วนั ที 21
พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึงป้ ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
2.6 ป้ ายของราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค หรื อราชการส่ วนท้องถิน ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
2.7 ป้ ายขององค์การทีจดั ตั0งขึ0นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั0งองค์การของรัฐบาล หรื อตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั0น ๆ และหน่วยงานทีนาํ รายได้ส่งรัฐ
2.8 ป้ ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพือ
การเกษตรและสหกรณ์ และบริ ษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.9 ป้ ายของโรงเรี ยนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน หรื อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทีแสดงไว้ ณ อาคารหรื อบริ เวณของโรงเรี ยนเอกชน หรื อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั0น
2.10 ป้ ายของผูป้ ระกอบการเกษตร ซึงค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
2.11 ป้ ายของวัด หรื อผูด้ าํ เนินกิจการประโยชน์แก่ศาสนา หรื อกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
2.12 ป้ ายของสมาคม หรื อ มูลนิธิ
2.13 ป้ ายทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
3. ผู้มีหน้ าทีเสี ยภาษี
ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีป้าย ได้แก่
3.1 เจ้าของป้ าย

3.2 ในกรณี ทีไม่มีผอู ้ ืนยืน แบบแสดงรายการเสี ยภาษีป้าย หรื อเมือพนักงานเจ้าหน้าทีไม่อาจหาตัว
เจ้าของป้ ายนั0นได้ ให้ถือว่าผูค้ รอบครองป้ ายนั0นเป็ นผูเ้ สี ยภาษี ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครอง
ป้ ายนั0นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารป้ ายนั0นเป็ นผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีป้าย ถ้าไม่
อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายนั0นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อทีดินทีป้ายนั0น
ติดตั0งหรื อแสดงอยู่ เป็ นผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีป้ายนั0นตามลําดับ
4. ระยะเวลาการยืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษีป้าย
4.1 เจ้าของป้ ายทีมีหน้าทีเสี ยภาษีป้ายต้องยืน แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี
4.2 ในกรณี ทีติดตั0งหรื อแสดงป้ ายหลังเดือนมีนาคม หรื อติดตั0งแสดงป้ ายใหม่ แทนป้ ายเดิม หรื อ
เปลียนแปลงแก้ไขป้ ายอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายเพิม ขึ0น ให้เจ้าของป้ ายยืน แบบแสดงรายการเสี ย
ภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีติดตั0งหรื อแสดงป้ าย หรื อนับแต่วนั เปลียนแปลงแก้ไขแล้วแต่
กรณี
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
1. อักษรไทยล้วน
3 บาท
2. อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ / ภาพ / เครื องหมายอืน
20 บาท
3. ป้ ายดังต่อไปนี0
40 บาท
ก. ไม่มีอกั ษรไทย
ข. อักษรไทยบางส่ วนหรื อทั0งหมดอยูใ่ ต้ หรื อตํากว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ ายทีเปลียนแปลงแก้ไขพื0นทีป้าย ข้อความ ภาพ หรื อเครื องหมายบางส่ วนในป้ ายได้เสี ยภาษีป้าย
อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสี ยภาษีเพิมขึ0น ให้คิดอัตราตาม ข้อ 1 ,2 หรื อ 3 แล้วแต่กรณี และให้เสี ยเฉพาะเงิน
ภาษีทีเพิม ขึ0น
5. ป้ ายใดเสี ยตํากว่า 200 บาท ให้เสี ยตํากว่า 200 บาท
5. หลักฐานทีใช้ ประกอบการเสี ยภาษี
5.1 กรณี ป้ายทีติดตั0งใหม่ ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีป้ายทีติดตั0งใหม่ ได้แก่
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม
4. หนังสื อรับรองหุน้ ส่ วนบริ ษทั
5. ใบอนุญาตติดตั0งป้ ายหรื อใบเสร็ จรับเงินจากร้านทําป้ าย

5.2 กรณี ป้ายรายเก่า ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีป้ายทีเคยยืน แบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนํา
ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีป้ายครั0งก่อนมาแสดงด้วย
6. ขั+นตอนการชําระภาษี
6.1 เจ้าของป้ ายหรื อผูซ้  ึงเจ้าของป้ ายมอบหมายยืน แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน
1. สํานักงานท้องถินทีป้ายนั0นติดตั0ง หรื อแสดงอยูใ่ นเขตราชการนั0นติดตั0ง
2. สํานักงานท้องถิน ซึงการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทําในเขตราชการส่ วนท้องถินนั0น
3. สถานทีอืนทีทอ้ งถินนั0นกําหนด
6.2 พนักงานเจ้าหน้าทีดาํ เนินการเป็ น 2 กรณี ดังนี0
1. กรณี ทีผเู ้ สี ยภาษีป้ายประสงค์จะชําระภาษีป้ายในวันทียนื แบบแสดงรายการเสี ยภาษีป้าย ถ้า
พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทนั ทีให้แจ้งผูเ้ สี ยภาษีป้ายว่าจะต้องเสี ยภาษีเป็ นจํานวนเงิน
เท่าใด
2. กรณี ผเู ้ สี ยภาษีป้ายไม่พร้อมชําระภาษีในวันทียนื แบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจ้าหน้าที
จะมีหนังสื อแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจํานวนเงินภาษีทีจะต้องชําระแก่ผเู ้ สี ยภาษี
6.3 ผูเ้ สี ยภาษีตอ้ งนําเงินมาชําระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีแจ้งการประเมินมิฉะนั0นจะต้องเสี ยเงิน
เพิม
6.4 การชําระภาษีป้าย
- เจ้าของป้ ายมีหน้าทีชาํ ระภาษีป้ายเป็ นรายปี ยกเว้นป้ ายทีแสดงปี แรก
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งการประเมิน
(2) สถานทีชาํ ระภาษี
- สถานทีได้ยนื แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
- หรื อสถานทีอืน ทีพนักงานเจ้าหน้าทีกาํ หนด
(3) การชําระภาษี วิธีอืน
- ธนาณัติ หรื อตัว\ แลกเงินของธนาคารสัง จ่ายส่ วนท้องถิน
- ส่ งโดยไปรษณี ยล์ งทะเบียน
- ส่ งไปยังสถานทีตาม (2)
(4) การผ่อนชําระหนี0
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ0นไป
2. ผ่อนชําระเป็ น 3 งวด เท่า ๆ กัน
3. แจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อก่อนครบกําหนดเวลาชําระหนี0
- ป้ ายติดตั0งปี แรก
- คิดภาษีป้ายเป็ นรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
- เริ มเสี ยตั0งแต่งวดทีติดตั0ง จนถึงงวดสุ ดท้ายของปี

7. เงินเพิม
ไม่ยนื แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาทีกาํ หนด ให้เสี ยเงินเพิม ร้อยละ สิ บ ของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณี
เจ้าของป้ ายได้ยนื แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนทีเจ้าพนักงานเจ้าหน้าทีจะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั0น ให้เสี ย
เงินเพิม ร้อยละ ห้า ของค่าภาษีป้าย
ยืน แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทําให้จาํ นวนเงินทีตอ้ งเสี ยภาษีป้ายลดน้อยลง เสี ยเงินเพิม ร้อยละสิ บ
ของค่าภาษีป้ายทีประเมินเพิมเติม
เว้นแต่กรณี ทีเจ้าของป้ ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้อง
ก่อนทีพนักงานเจ้าหน้าทีแจ้งการประเมิน
ไม่ชาํ ระภาษีป้ายภายในเวลาทีกาํ หนด เสี ยเงินเพิม ร้อยละสอง ต่อเดือน ของค่าภาษีป้าย เศษของเดือนให้
นับเป็ น หนึงเดือน ทั0งนี0ไม่ให้นาํ เงินเพิม ตามข้อ 8.1 และ 8.2 มาคํานวณเป็ นเงินเพิม ตามข้อนี0ดว้ ย
8. บทกําหนดโทษ
ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําเท็จ นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพือ
หลีกเลียงการเสี ยภาษี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับตั0งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรื อทั0งจําทั0ง
ปรับ
ผูใ้ ดจงใจไม่ยนื แบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั0งแต่ 5,000 บาท – 50,000 บาท
ผูใ้ ดไม่แจ้งการรับโอนป้ ายหรื อไม่แสดงรายการเสี ยภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั0งแต่ 1,000 บาท – 10,000
บาท
ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง ของพนักงานเจ้าหน้าทีซ ึงสัง ให้มา
ให้ถอ้ ยคําหรื อให้ส่งบัญชีเอกสารเกียวกับป้ ายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรื อปรับตั0งแต่ 1,000 บาท – 20,000 บาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
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ภาษีโรงเรือนและทีดิน
ภาษีโรงเรือนและทีดิน
หมายถึง ภาษีทีจดั เก็บจากโรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างอย่างอืน ๆ กับทีดินทีใช้ประโยชน์ต่อเนืองไปกับ
โรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างนั0น
ทรัพย์สินทีตอ้ งเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีดิน ได้แก่ โรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้าง และทีดินซึงใช้ตอ่ เนืองกับ
โรงเรื อนและสิ งปลูกสร้างนั0น และในปี ทีผา่ นมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั0น เช่น ให้เช่า ใช้เป็ นทีทาํ การ
ค้าขาย ทีไว้สินค้าทีประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรื อผูอ้ ืนอยูอ่ าศัย หรื อใช้ประกอบกิจการ
อืน ๆ เพือหารายได้และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทีได้ รับยกเว้นภาษีไม่ ต้องเสี ยภาษีโรงเรือนและทีดิน ได้ แก่
1. พระราชวังอันเป็ นส่ วนของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลทีใช้ในกิจการของรัฐบาล หรื อสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยทีใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรี ยนสาธารณะซึงกระทํากิจการทีไม่ใช่เพือเป็ นผลกําไร
ส่ วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
4. ทรัพย์สินซึงเป็ นศาสนสมบัติอนั ใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรื อเป็ นทีอยูข่ องสงฆ์
5. โรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างอย่างอืน ๆ ซึงปิ ดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยูเ่ อง หรื อให้ผอู ้ ืนอยู่
นอกจากคนเฝ้ าในโรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างอย่างอืน ๆ หรื อในทีดินซึงใช้ตอ่ เนืองกัน
6. โรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างการเคหะแห่งชาติ ทีผเู ้ ช่าซื0ออยูอ่ าศัยเอง และมิได้เป็ นทีเก็บสิ นค้าหรื อ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรื อประกอบกิจการอืนเพือหารายได้
7. โรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างอย่างอืน ๆ ซึงเจ้าของอยูเ่ องหรื อให้ผแู ้ ทนอยูเ่ ฝ้ ารักษา และซึงมิได้ใช้เป็ นที
ไว้สินค้าหรื อประกอบการอุตสาหกรรม
ผู้มีหน้ าทีเสี ยภาษีโรงเรือนและทีดิน
1. เจ้าของทรัพย์สิน
2. เจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้าง และเจ้าของทีดินเป็ นคนละเจ้าของ
สร้างเป็ นผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษี สําหรับทรัพย์สินนั0นทั0งหมด

เจ้าของโรงเรื อนและสิ งปลูก

ระยะเวลาการยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพือเสี ยภาษี
เจ้าของทรัพย์สินต้องยืน แบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีดิน (ภรด.2) ณ สํานักงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ทีโรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างนั0น ตั0งอยูภ่ ายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

หลักฐานทีใช้ ประกอบการเสี ยภาษี
1. กรณี เป็ นการเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีดินรายใหม่ เช่น
1) สําเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษี
2) สําเนาโฉนดทีดิน – สัญญาซื0 อขายโรงเรื อน
3) สัญญาเช่าโรงเรื อน / สัญญาเช่าทีดิน
4) ทะเบียนพาณิ ชย์ - ทะเบียนการค้า - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม
5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
6) หนังสื อรับรองห้างหุน้ ส่ วน / บริ ษทั – งบดุล
7) ใบอนุญาตตั0งหรื อประกอบกิจการโรงงาน
8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรื อใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
9) หลักฐานอืน ๆ ทีแสดงการเริ มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
10) แผนทีต0งั ของทีดิน และโรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างทีเสี ยภาษี
11) หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี มีผอู ้ ืนมายืน ภรด.2 แทน)
12) ในกรณี ทีโรงเรื อนมีผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ,ร่วมกันหลายคน ให้ผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ,ร่วมลงลายมือชือใน
แบบ ภรด.2 ในบานะผูร้ ับประเมินทุกคน หรื อจะมอบอํานาจให้คนใดคนหนึงก็ได้ การ
มอบต้องทําเป็ นหนังสื อและติดแสตมป์ ตามกฎหมาย
2. กรณี เป็ นผูเ้ สี ยภาษีรายเก่าทีเคยเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีดินมาแล้ว ขั+นตอนในการชําระภาษี
1)
ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีดินยืน แบบแสดงรายการทรัพย์สินเสี ยภาษีโรงเรื อน
และทีดิน (ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สํานักงานขององค์กรปรกครองส่ วน
ท้องถิน ทีทรัพย์สินนั0นตั0งอยู่
2)
พนักงานเจ้าหน้าทีจะทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบแสดงรายการเสี ยภาษี
โรงเรื อนและทีดิน
3)
พนักงานเจ้าหน้าทีประเมินค่ารายปี และค่าภาษีทีจะต้องเสี ย
4)
พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8 ) ให้ผมู ้ ีหน้าทีเสี ยภาษีทราบว่าจะต้องเสี ย
ภาษีเป็ นจํานวนเงินเท่าใด
5)
ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเมือได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนําเงินค่าภาษีไปชําระภายใน
30 วัน นับจากวันถัดจากวันทีได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั0นจะต้องเสี ยเงินเพิม

เงินเพิม
1. ถ้าชําระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วนั ทีพน้ กําหนดเวลาทีบญั ญัติไว้ในมาตรา 38 ให้เพิม ร้อยละ 2.5 แห่ง
ค่าภาษีทีคา้ งชําระ
2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิม ร้อยละ 5 แห่งค่าภาษีทีคา้ งชําระ
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิม ร้อยละ 7.5 แห่งค่าภาษีทีคา้ งชําระ
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิม ร้อยละ 10 แห่งค่าภาษีทีคา้ งชําระ
บทกําหนดโทษ
1. ผูใ้ ดละเลยไม่แสดงข้อความอันเป็ นจริ ง เว้นแต่จะเป็ นด้วยเหตุสุดวิสัย ท่านว่าผูน้ 0 นั มีความผิดต้อง
ระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท
2. ผูใ้ ดรู ้อยูแ่ ล้ว จงใจละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหมายเรี ยกของพนักงานเจ้าหน้าที ไม่แจ้งรายการเพิม เติม
ละเอียดยิง ขึ0นเมือเรี ยกร้อง ไม่นาํ พยานหลักฐานมาแสดง หรื อไม่ตอบคําถามเมือพนักงานเจ้าหน้าที
ซักถาม ท่านว่าผูน้ 0 นั มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
3. ผูใ้ ดรู ้อยูแ่ ล้วหรื อจงใจยืน ข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อให้ถอ้ ยคําเท็จ หรื อตอบคําถามด้วยคําอันเป็ นเท็จ
หรื อนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 500 บาท
หรื อทั0งจําทั0งปรับ
4. ผูใ้ ดเจตนาฉ้อโกง ละเลย โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึงอย่างใดทั0งสิ0 นทีจะหลีกเลียง หรื อหลีกเลียง
การคํานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์ของตนตามทีควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่
เกิน 500 บาท
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