
สวัสดีคะ  
เรามารู้จัก ภาษีบ ารุงท้องท่ีกัน  

 

ถ้าเรามีท่ีดิน จะมีสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ก็ตาม หรือไม่ได้ท าประโยชน์เลย เราจ าเป็นต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่กัน ดังนั้นเราจึง
มาท าความเข้าใจเรื่องภาษีบ ารุงท้องที่กันคะ                      

 ภาษีบ ารุงท้องที่คืออะไร 

 ความหมายของภาษีบ ารุงท้องมีดังนี้  

เป็นภาษี ที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ที่ดินที่ต้อง
เสีย ภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิใน
ที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิของเอกชน  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และ
พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 

ดังนั้นลักษณะของที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์ หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ว่าง
เปล่าหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่หรือไม่ และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัย ให้ผู้อ่ืนเช่า หรือใช้ประโยชน์เอง ก็ตาม
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่นั้น นอกจากพ้ืนที่ที่ดินทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและแม่น้ าด้วย  

 ที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี  

 ที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี บ ารุงท้องที่ ได้แก่  
        (1)ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
        (2) ที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือสาธารณะ โดยมิได้ หา
ผลประโยชน ์ 
        (3) ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หาผล ประโยชน์  
        (4) ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ  
        (5) ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบ ศาสนกิจศาสนา
ใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์  
        (6) ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน  
        (7) ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือท่ีใช้เป็นสนามบินของรัฐ  
        (8) ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว  
        (9) ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์โดย เจ้าของที่ดิน
มิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น  
        (10) ที่ดินที่เปน็ที่ตั้งท่ีท าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือ องค์การ
ระหว่างประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง  
        (11) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งท่ีท าการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน     

        (12) ที่ดินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง               
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 การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 

  ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี(ภ.บ.ท.5) ณ งานผลประโยชน์กองคลัง
ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของที่ดิน ยื่น
แบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจ านวนเนื้อที่ดินได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ให้เจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้นและช าระได้ไม่เกินวันที่ 
30 เมษายนของทุกปี และรอบระยะเวลา 4 ปีให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคา ปานกลางของที่ดินแบบแสดงรายการที่ได้ยื่น
ไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในนั้น  

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี บ ารุงท้องที่  
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี 
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเช่น ผู้เช่าที่ดินของรัฐ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินใน
วันที่ ๑ มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี  
 

ฐานภาษีและอัตราภาษี  
  ฐานภาษีคือ ราคาปานกลางที่ดินที่คณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งได้ก าหนดขึ้น ปกติให้เสีย ภาษีตาม
บัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติ ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้า
เจ้าของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอย่างสูงไม่เกินไร่ละ 5 บาท และท่ีดินที่ทิ้งไว้ว่าง เปล่า
หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า  
 

ภาษีบ ารุงท้องที่ลดหย่อนภาษีได้  
  ที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือเขตสุขาภิบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ ไม่ได้  
ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่า ไม่ได้รับการลดหย่อนส าหรับส่วนของที่ดิน ที่มีสิ่งปลูก
สร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัเดียวกัน
และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตนให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  การลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ในมาตรานี้ ให้ได้รับการลดหย่อนส าหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่จังหวัด
เดียว ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปีล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือท าการเพาะปลูก
ไม่ได้ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีอ านาจพิจารณายกเว้นหรือ
ลดภาษีบ ารุงท้องที่ให้ได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับ
ประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ได้เฉพาะที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

 การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนด  
  กรณีท่ีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ของ
จ านวนเงินค่าภาษี กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 
2 ต่อเดือนของจ านวนเงินค่าภาษี  
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ขั้นตอนการยื่นเสียภาษีบ ารุงท้องที่  
 
 การยื่นแบบพิมพ์ 
  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ทุกๆ 4 ปี หากไม่ยื่นภายในก าหนด เสียเงินเพ่ิมร้อย
ละ 10 ของภาษีที่ต้องช าระ ยื่นช าระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากไม่ยื่นช าระภายในก าหนดต้องเสียเงินเพ่ิมร้อย
ละ 2 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องช าระ  
 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงและยื่นเพื่อเสียภาษี  
  1. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนด ส.ป.ก.หรือ น.ส.๓  
  2. ใบเสร็จที่ช าระไว้ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)  
  3. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน  
  4. กรณีเจ้าของที่ดินไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ให้ท าหนังสือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน ไปด าเนินการแทนก็ได้  
  โดยผู้แทนต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนและหลักฐานดังกล่าวข้างต้นไปด้วย  
  5. แบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.๕)  
 

ค่าธรรมเนียม  
  1. การขอช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ  
 

เงินเพ่ิม  
 ให้เจ้าของที่ดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ในกรณีและอัตราดังนี้  
  (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
นั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  
  (2) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิม
ร้อยละสิบของภาษีบ ารุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้อง
ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน  
  (3) ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม  
  (4) ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม (1) (2) หรือ (3) มาค านวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม 
(4) ด้วยเงินเพิ่มให้ถือว่าเป็นภาษีบ ารุงท้องที่  

การช าระภาษี  
  (1) ในปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ให้ยื่นหลักฐานการแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.9) พร้อมช าระเงิน
ภายในเดือนเมษายน กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมให้ช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน  
  (2) กรณีอ่ืน ๆ ให้ช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
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การขอผ่อนช าระภาษี  
  ถ้าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ต้องช าระมีจ านวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนช าระเป็นสามงวด 
งวดละ เท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี และให้
ช าระงวดที่หนึ่งก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่หนึ่ง งวดที่
สามภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่สอง  
 

 การขอคืนเงินค่าภาษี  
  ในกรณีที่มคี าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดของศาล ให้มีการลดจ านวนเงินที่ได้ประเมินไว้ให้แจ้งผู้มี
หน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็ว เพื่อมาขอรับเงินคืนโดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ใดเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ได้เสียภาษี  
 

 การเร่งรัดภาษีค้างช าระ  
  ภาษีบ ารุงท้องที่จ านวนใดที่เจ้าพนักงานประเมิน ได้แจ้งหรือประกาศการประเมินแล้วถ้ามิได้ช าระภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ถือเป็นภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ ซึ่งทรัพย์สินของผู้ค้างช าระ อาจถูกยึด อายัดหรือขายทอดตลาด เพ่ือน าเงินมา
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ  
 

 การอุทธรณ์  
   เจ้าของที่ดินมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ 2 กรณี คือกรณีไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางของที่ดิน และกรณีที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องการยื่นอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยยื่นต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้  
  (1) ในกรณีท่ีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับการตีราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินได้พิจารณาก าหนดไว้ตามประกาศ เจ้าของที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์การตีราคาปานกลางของที่ดินได้ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ได้มีการประกาศราคาปานกลางของที่ดิน  
  (2) ในกรณีท่ีเจ้าของที่ดินได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้วหากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องก็สามารถ
อุทธรณ์การประเมินได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ทั้ง 2 กรณีดังกล่าวนี้ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ส านักงานเขตท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มี
อ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามที่เจ้าของที่ดินยื่นมาแล้วแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงาน
ประเมิน และผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยกอุทธรณ์ด้วยเหตุที่ผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอม
ให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุอันสมควร การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล ดังนั้น แม้จะยื่นอุทธรณ์เจ้าของที่ดินก็ต้องช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หากผลการอุทธรณ์จะต้องคืนเงินภาษีบ ารุงท้องที่ก็ยื่นค าร้องขอรับเงิน
คืนได้  
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 บทก าหนดโทษ  
  (1) ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
  (2) ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อท่ีดิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
  (3) ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงาน ซึ่งปฏิบัติการตามค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้เข้าไปท าการส ารวจที่ดินหรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดจ านวนเนื้อท่ีที่ดินในการยื่นแบบแสดง รายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน หรือผู้ใดขัดขวาง นายอ าเภอ 
หรือ นายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ โดยกระท าการเพ่ือไม่ให้นายอ าเภอ
หรือนายกเทศมนตรีเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภายหลังจากท่ีเจ้าของที่ดินหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของนายอ าเภอหรือนายกฯเพ่ือมาให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมา
ตรวจสอบ และในกรณีเจ้าของที่ดิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ท าตามค าสั่งที่ให้ปฏิบัติการเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ
เร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ หรือผู้ใดขัดขวาง เจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในเวลากลางวันหรือเวลาท าการ เพ่ือสอบถามบุคคล 
ตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร เพ่ือให้ทราบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ปฏิบัติ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่  
ผู้ใดขัดขวางกรณีดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  
  (4) ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้าง
ช าระ ซึ่งได้ให้เจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือเจ้าของที่ดินหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่หรือผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้า
พนักงานประเมินที่มีหนังสือสั่งให้ผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชีหรือ
เอกสารมาตรวจสอบ หรือผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใดๆ ฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีหนังสือเรียกเพ่ือมาให้ ถ้อยค า
หรือส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงในการพิจารณาอุทธรณ์  
ผู้ใดฝ่าฝืนต่อค าสั่งกรณีดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
  (5) ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้านายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับ
โทษถึงจ าคุก ให้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่นายอ าเภอหรือ
นายกเทศมนตรีก าหนดภายในสามสิบวัน คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด  
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดี
ต่อไป  
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 เรามารู้จัก ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กันเถอะ 
 
 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างนั้นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ท าการค้าขาย ที่ไว้
สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อ่ืนอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือหารายได้ 
และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย 
 
หลักการส าคัญ 
1. ต้องมีทรัพย์สิน ได้แก่ 

- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และ 
- ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

2. ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 9,10 
  
ข้อสังเกต 

- ค่าภาษี : ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
- ค่ารายปี : จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีให้เช่า ให้ถือค่าเช่าคือค่ารายปี 
- เงินเพิ่ม : เป็นมาตรการทางแพ่ง เพ่ือให้มีการช าระภาษีภายในก าหนด ตามมาตรา 43 ซึ่งพนักงานเก็บภาษี 

สามารถเรียกเก็บผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้เอง 
- ค่าปรับ : เป็นโทษทางอาญา ซึ่งมีก าหนดไว้ในมาตรา 46,47 และ 48 โดยพนักงานสอบสวนฝ่าย 

ปกครองเป็นผู้มีหน้าที่เปรียบเทียบปรับ และท้องถิ่นไปขอรับเงินค่าปรับมาเป็นรายได้ของตนเอง 
- พนักงานเจ้าหน้าที่ คือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบฯ ประเมินภาษีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ 

กฎหมายก าหนด 
- พนักงานเก็บภาษี คือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บ รับช าระ รวมทั้งเร่งรัดให้ช าระภาษี และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ได้แก ่

1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศ 

ไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง 
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระท ากิจการที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นผลก าไร 

ส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยู่เอง หรือไห้ผู้อ่ืนอยู่ 

นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน 
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6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่อาศัยเอง และมิได้ใช้เป็นที่เก็บ สินค้าหรือ 

ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ 
7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ 

ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม 
 
การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี 

1. เมื่อปรากฎว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรือช ารุด ต้องซ่อมแซมส่วนส าคัญ 
2. ผู้รับประเมินยื่นค าร้อง 
3. ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีท้ังหมดก็ได้ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1. เจ้าของทรัพย์สิน 
2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มี

หน้าที่เสียภาษีส าหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด 
 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี 
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณ ส านักงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 
การค านวณภาษี การประเมินค่ารายปี และอัตราภาษี 

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากค่ารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่า มีค่ารายปี 
12,000 บาท ค่าภาษีจะเท่ากับ 12,000X12.5/100 เป็นเงิน 1,500 บาท ค่ารายปีของทรัพย์สิน หมายถึง จ านวนเงินซึ่ง
ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ เช่น บ้านให้เช่าเดือนละ 1,000 บาท ค่ารายปีของบ้านหลังนี้ก็คือ 12,000บาท 
(หมายถึง ค่าเช่าทั้งปีของบ้านหลังนี้ 1,000 X 12 = 12,000 บาท) 
การประเมินค่ารายปีมีหลักเกณฑ์การประเมินตามล าดับ ดังนี้ 

1. กรณีท่ีทรัพย์สินนั้นมีการให้เช่าและค่าเช่าสมควร ให้น าค่าเช่ามาคิดเป็นรายปี 
2. กรณีทรัพย์สินให้เช่าและค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินประกอบกิจการเอง ให้

ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา หรือเทียบเคียงกับค่ารายปีของ ทรัพย์สินในบริเวณ 
ใกล้เคียงกันที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนที่ ท าเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึง
กันในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือนตามท าเลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
ประเภทของทรัพย์สิน 

3. กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตามข้อ 2 ได้อาจประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการ
ประเมินได้ 
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ค่าภาษ ี

1. ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  

ค่าภาษี = ค่ารายปี X 12.5 % 
 
ค่ารายปี 
ค่ารายปี คือ จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ กรณีให้เช่าให้ถือค่าเช่าคือค่ารายปีกรณีมีเหตุ 

- ค่าเช่ามิใช่จ านวนเงินอันสมควร 
- หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากด าเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินค่าราย

ปีตามหลักเกณฑ์ที่ รมว.มท. ก าหนด 
ลดค่ารายป ี
- มาตรา 11 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างฯ ถูกรื้อถอนท าลายโดยประการอื่น ให้ลดยอดค่ารายปีตามส่วนที่ถูก 
ท าลายตลอดเวลาที่ยังมิได้ท าขึ้น และยังใช้ไม่ได้ 
- มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ท าข้ึนระหว่างปีถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและส าเร็จจนควรอยู่ได้แล้ว เป็นเกณฑ์ 
ค านวณค่ารายปี 
- มาตรา 13 

1. เจ้าของโรงเรือนติดตั้งส่วนควบที่ส าคัญข้ึนในโรงเรือนนั้น 
2. มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่องกระท าหรือเครื่องก าเนิดสินค้า 
3. เพ่ือใช้ด าเนินการอุตสาหกรรม 
4. ลดค่ารายปีลงเหลือ 1 ใน 3 

 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ประเมินเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า ที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด ท าเล ที่ตั้ง และบริการ 
สาธารณะ ที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน 
 
สรุป : หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี 

1. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือค่ารายปี 
2. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าไม่สมควร หรือหาค่าเช่าไม่ได้ประเมินโดยเทียบเคียง 

- ค่ารายปีที่ล่วงมาแล้ว 
- ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า 

3. กรณีเทียบเคียงตาม 2. ไม่ได้อาจใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมินค่ารายปีได้ 
4. ค านึงภาระภาษีของประชาชน 
 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี 
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณ ส านักงานของ องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
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หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี 

เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะน าผู้มีหน้าที่เสียภาษีน าหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง รายการเพื่อ
เสียภาษ ี(ภรด. 2) เท่าท่ีจ าเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น 
1. กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่ เช่น 

1) ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
2) ส าเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
3) สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน 
4) ทะเบียนพาณิชย์- ทะเบียนการค้า - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
6) หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท- งบดุล 
7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า 
9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
10) แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี 
11) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภรด. 2 แทน) 
12) ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ 

ภรด.2 ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน หรือจะมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ การมอบต้องท าเป็นหนังสือและปิดแสตมป์ตาม
กฎหมาย 
2. กรณีเป็นผู้เสียภาษีรายเก่าที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินมาแล้วขั้นตอนในการช าระภาษี 

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

2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3) พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย 
4) พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงิน 

เท่าใด 
5) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเม่ือได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัด 

จากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 
 
เงินเพิ่ม 

มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว จะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 วันนับ
แต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพ่ิม ดังนี้ 

1. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง 
 
 

 



-10- 
บทก าหนดโทษ 

1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริง  ตามความรู้เห็นของตนให้
ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตนก ากับไว้ เว้นแต่
จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติมรายละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อ
เรียกร้อง ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม  หรือไม่ มาตอบค าถามเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

3. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดีหรือโดยความเท็จ โดย
เจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการค านวณค่า
รายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
การอุทธรณ์การประเมินภาษี 

เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่าค่าภาษีสูง 
เกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่ก าหนด (ภรด. 9) ภายใน 15 วัน นับแต่ 
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และเมื่อได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิน าเรื่องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 
 

            

ภาษีป้าย 

การจัดเก็บภาษีป้าย 

 1. ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย 

  1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย  ได้แก่  ป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  
หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้  ไม่ว่าจะแสดง   หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ  ด้วยอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมาย  ที่
เขียน  แกะสลัก  จารึก  หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 
 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  ได้แก่ 
  2.1 เจ้าของป้าย 
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ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 
 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม  ของทุกปี 

 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม   หรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15  
วัน  นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย   หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

การช าระภาษีป้าย 
 เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีป้ายเป็นรายปี  ภายใน  15  วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

เงินเพิ่ม 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

 1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้นแต่
กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อย
ละ  5  ของค่าภาษี 

 2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง  ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง  ให้เสียเงินเพ่ิม
ร้อยละสิบของค่าภาษีของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม  เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีให้
ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

 3. ไม่ช าระภาษีป้ายภายในก าหนดเวลาที่ก าหนด   ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  2  ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 

การค านวณพื้นที่ป้าย   อัตราค่าภาษีป้าย  และการค านวณภาษีป้าย 
การค านวณพื้นที่ป้าย 

ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ 
พ้ืนที่ป้าย =  ส่วนที่กว้างที่สุด  x  ส่วนที่ยาวที่สุดของขอบเขตป้าย 

ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ 

ถือตัวอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก าหนดส่วนที่กว้างที่สุด  ยาวที่สุด   

ค านวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 
(ตัวอย่าง) 

                              180 ซ.ม. 

 

                     320  เซนติเมตร 

พ้ืนที่ป้าย   =    180  x  320   

   =   57,600   ตารางเซนติเมตร 
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อัตราภาษีป้าย 
 อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา  ดังนี้ 
อัตราภาษีป้าย  (ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร) 

ลักษณะ บาท 

1) อักษรไทยล้วน 

2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ /ภาพ /เครื่องหมายอ่ืน 

3) ป้ายดังต่อไปนี้ 

ก. ไม่มีอักษรไทย 
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้  หรือต่ ากว่าอักษร

ต่างประเทศ 
       4)  ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย  ข้อความภาพ  หรือเครื่องหมาย
บางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน  ให้
คิดอัตราตาม  1)  2)  หรือ  3)    

       5)  ป้ายใดเสียต่ ากว่า  200  บาท  ให้เสีย  200  บาท 

3 

20 

40 

 

การค านวณภาษีป้าย  ให้ค านวณโดยน าพื้นที่ป้าย  หารด้วย  500  คูณด้วยอัตราภาษีป้าย   เช่น  ป้ายที่ต้องเสียภาษี  มี
พ้ืนที่   37,600  ตารางเซนติเมตร    เป็นป้ายประเภทที่  1    ป้ายนี้เสียภาษี    ดังนี้ 

 

ภาษีป้าย   =   พ้ืนที่ป้าย (ตารางเซนติเมตร)   หาร   500   คูณ  อัตราภาษ ี

  =  37,600  /  500  * 3 

  =  220.20  บาท 

ดังนั้น   ป้ายนี้จะต้องเสียภาษี   220.20   บาท                                                                                                                                                       

ป้ายใดค านวณภาษีแล้วเสียต่ ากว่า   200  บาท   ให้เสีย   200  บาท 

การค านวณภาษีป้าย   1 ด้าน   เท่ากับ  1  ป้าย  

 

 

 


