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ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ กับที่ดินใช้ต่อเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
 

1. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  
ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่องซึ่ง

ใช้ปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ รวมถึงบริเวณท่ีต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับ
อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นําทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทน
นอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือให้ผู้อ่ืนนํา ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
ทรัพย์สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1  โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
1.2  ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าเป็นที่ดินซึ่งใช้

เป็นที่ปลูกสร้างโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ และที่ดินอันเป็นบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติ ใช้ประโยชน์
ไปด้วยกันกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ    
 

2. ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี  
 2.1  พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน  
 2.2  ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทยที่ ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง  
 2.3  ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอันมิใช่เพ่ือ

เป็นผลกําไรส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา  
 2.4  ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์  
 2.5  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อ่ืน

อยู่นอกจากคนเฝ้าใน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน  
 2.6  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติ ที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิ ได้ใช้เป็นที่

เก็บสินค้าหรือประกอบ การอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ฉบับ  ลงวันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเว้นพ้ืนที่อ่างเก็บน้ํา เขื่อนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ซึ่งเป็นที่
ต่อเนื่อง  
 
        3. การขอลดหย่อนภาษี  

การขอลดหย่อนภาษี การขอยกเว้น การงดเว้น การขอปลดภาษี การขอลดค่าภาษี  จะทําได้ 
ดังกรณีต่อไปนี้ 

- ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ  ถูกรื้อถอนหรือทําลาย  ให้ลดยอดค่ารายปีของ
ทรัพย์สินนั้นตามส่วนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทําขึ้น แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ 
นั้นต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้  

- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งทําข้ึนในระหว่างปีนั้น  ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือ     
สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ นั้นได้มีข้ึนและสําเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์คํานวณค่ารายปี  



   
 

- ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่สําคัญที่มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล  เครื่องกระทําหรือ
เครื่องกําเนิดสินค้า  เพ่ือใช้ดําเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ใน
การประเมินให้ลดค่ารายปีลงเหลือ หนึ่งในสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น รวมทั้งส่วนควบดังกล่าว แล้วด้วย  

- เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนได้รับความเสียหาย  เพราะโรงเรือนว่างลงหรือ
ชํารุด จึงจําเป็นต้องซ่อมแซมส่วนสําคัญ  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นมีสิทธิขอลดภาษีได้   ทั้งนี้เป็นไป
ตามดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที ่ ที่จะลดค่าภาษีตามส่วนที่เสียหายหรือปลดภาษีท้ังหมดก็ได้  

- ถ้าเจ้าของโรงเรือนมีเหตุเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาย่อมได้รับการยกเว้น งดเว้น ปลด
ภาษ ีหรือลดค่าภาษี แล้วแต่กรณี  
  

4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ “ผู้รับประเมิน”  ซ่ึงหมายถึง  เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสีย

ภาษี  เว้นแต่  ถ้าท่ีดินและ อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นคนละเจ้าของกันให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
อาคารโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี   
 

5. ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ  
ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   
 

6. การค านวณภาษี การประเมินค่ารายปี และอัตราภาษี 
   ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากค่ารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น  

บ้านให้เช่า มีค่ารายปี 12,000 บาท ค่าภาษีจะเท่ากับ 12,000X12.5/100 เป็นเงิน 1,500 บาท ค่ารายปี
ของทรัพย์สิน หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ เช่น บ้านให้เช่าเดือนละ 1,000 
บาท ค่ารายปีของบ้านหลังนี้ก็คือ 12,000 บาท (หมายถึง ค่าเช่าทั้งปีของบ้านหลังนี้ 1,000 X 12 = 
12,000 บาท) การประเมินค่ารายปีมีหลักเกณฑ์การประเมินตามลําดับ ดังนี้ 

1. กรณีท่ีทรัพย์สินนั้นมีการให้เช่าและค่าเช่าสมควร ให้นําค่าเช่ามาคิดเป็นรายปี 
2. กรณีทรัพย์สินให้เช่าและค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินประกอบ

กิจการเอง ให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา  หรือเทียบเคียงกับค่ารายปี
ของ ทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกันที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนที่ ทําเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่
ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้
กําหนดแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อ
เดือนตามทําเลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประเภทของทรัพย์สิน 

3. กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตามข้อ 2 ได้อาจประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินมา
ประกอบการประเมินได้ 

ค่าภาษ ี
1. ผู้รับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
    ค่าภาษ ี= ค่ารายปี X 12.5 % 
 
 



   
 

ค่ารายปี 
ค่ารายปี คือ จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ กรณีให้เช่าให้ถือค่าเช่าคือค่ารายปี

กรณีมีเหตุ 
- ค่าเช่ามิใช่จํานวนเงินอันสมควร 
- หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากดําเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ

ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ท่ี รมว.มท. กําหนด 
ลดค่ารายปี 
- มาตรา 11 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างฯ ถูกรื้อถอนทําลายโดยประการอื่น ให้ลดยอดค่ารายปีตามส่วน

ที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังมิได้ทําขึ้น และยังใช้ไม่ได้ 
- มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ทําข้ึนระหว่างปีถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและสําเร็จจนควรอยู่ได้แล้ว 

เป็นเกณฑ์คํานวณค่ารายปี 
- มาตรา 13 
1. เจ้าของโรงเรือนติดตั้งส่วนควบที่สําคัญข้ึนในโรงเรือนนั้น 
2. มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินค้า 
3. เพ่ือใช้ดําเนินการอุตสาหกรรม 
4. ลดค่ารายปีลงเหลือ 1 ใน 3 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า ที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด ทําเล ที่ตั้ง และ

บริการสาธารณะ ที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน 
สรุป : หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี 
1. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือค่ารายปี 
2. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าไม่สมควร หรือหาค่าเช่าไม่ได้ประเมินโดยเทียบเคียง 

- ค่ารายปีที่ล่วงมาแล้ว 
- ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า 

3. กรณีเทียบเคียงตาม 2. ไม่ได้อาจใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมินค่ารายปีได้ 
4. คํานึงภาระภาษีของประชาชน 
 

ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
1. การยื่นแบบพิมพ์  

ให้ผู้รับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2  ได้ที่สํานักงานเขตโดยกรอกรายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตาม
ความเป็นจริงให้ครบถ้วน รับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปี กํากับไว้ 
แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่   ณ สํานักงานเขตที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ การส่งแบบพิมพ์ จะนําส่ง
ด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ (ให้ถือวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวัน
ยื่นแบบพิมพ์)  

2. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ  

กรณีโรงเรือนรายใหม่   ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดินมาก่อน ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่ได้มีการใช้ประโยชน์ใน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.2  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ พร้อม
สําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้แก่  



   
 

- โฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  
- หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
- ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร, ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร  
- ใบให้เลขหมายประจําบ้าน  
- สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน, สําเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนท่ีพิกัดภาษี  
- บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี  
- หลักฐานการเปิดดําเนินกิจการ   เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท/ 

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม /  ทะเบียนพาณิชย์  
- สําเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
- หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
- ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน  
- ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร  
- ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
- ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ําประปา / ไฟฟ้า  
- สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี  
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง  พร้อมติดอากรแสตมป์ตาม

กฎหมาย)  
- หลักฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี   
หมายเหตุ ให้ผู้รับประเมิน   หรือ  เจ้าของโรงเรือนถ่ายสําเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดังกล่าวข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกํากับทุกฉบับ  
กรณีโรงเรือนรายเก่า  ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2  ภายใน

เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล   ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมการยื่น

แบบ ภ.ร.ด. 2  
 

3. การช าระภาษี  
ผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8)  ให้ชําระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัด

จากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน  โดยสามารถชําระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เย็น หรือชําระโดย
การส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คท่ีธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการชําระผ่าน
ทางธนาคารก็ได ้

 
4. การขอผ่อนช าระภาษี  

ผู้มีสิทธิขอผ่อนชําระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพ่ิมมีเงื่อนไข  ดังนี้  
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะขอผ่อนชําระค่าภาษีได้ โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนชําระนั้น  จะต้อง

มีจํานวนเงินค่าภาษีตั้งแต่ 9,000.- บาท ขึ้นไป  
2. ได้ยื่นแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ของ

ปีนั้น  
3. ได้แจ้งความจํานงขอผ่อนชําระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับ

แต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  



   
 

5. เงินเพิ่ม  
     กรณีผู้ช าระภาษียื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) แล้วยังไม่ช าระทันทีให้ด าเนินการดังนี้  

1. อัตราค่าปรับและเงินเพ่ิม กรณียื่นแบบเกินกําหนดเกินกําหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่ยื่น  
แบบภายใน ระยะเวลา 200 บาท  

2. เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชําระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
การประเมิน หากชําระเกินระยะเวลาที่กําหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ 

2.1  ถ้าชําระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน ให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง  

2.2  ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพ่ิมร้อยละ  5 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
2.3  ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
2.4  ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
ถ้ามิได้มีการชําระค่าภาษีและเงินเพ่ิมภายใน 4 เดือน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ

ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชําระค่าภาษีได้  
ถ้าค่าภาษีค้างอยู่  และมิได้ชําระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่ โดย

เหตุใด ๆ ก็ตาม เจ้าของเก่าและเจ้าของใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน  
 

6. การอุทธรณ์ภาษี  
เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจ

ในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม่ถูกต้อง  ให้ติดต่อ ก็มีสิทธิยื่นคํา
ร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม่ โดยกรอกในแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.9)  
และยื่นแบบดังกล่าว  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เย็น ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว ผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และไม่มีสิทธินํา
คดีสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม่ 
พิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งคําชี้ขาดไปยังผู้ยื่นคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษร  หากผู้รับประเมินยังไม่เห็นด้วย
หรือไม่พอใจในคําชี้ขาดดังกล่าว ย่อมมีสิทธินําคดีสู่ศาลเพ่ือแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง และขอให้
ศาลเพิกถอนการประเมินนั้นเสีย แต่ต้องทําภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งคําชี้ขาด และการยื่นฟ้องต้องเป็น
ที่พอใจศาลว่าผู้รับประเมินได้ชําระค่าภาษีท้ังสิ้นซึ่งถึงกําหนดชําระหรือจะถึงกําหนดชําระระหว่างคดียังอยู่ในศาล  

 
7. การขอคืนเงินค่าภาษี  

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้มีการลดจํานวนเงินที่ประเมินไว้ให้ยื่นคําขอรับเงินคืนได้ที่
สํานักงานเขต โดยแนบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องพร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงินประกอบด้วยกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลดค่า
ภาษีศาลจะพิพากษาคืนเงินส่วนที่ลดนั้นให้ภายใน  3  เดือน  

8. บทก าหนดโทษ  
- ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริง

ตามความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และ
ลงลายมือชื่อของตนกํากับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงาน เจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ การส่งแบบพิมพ์
จะนําส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ หาก
ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความข้างต้น เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 
บาท  โดยมีอายุความ 1 ปี 



   
 

- ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้ง
รายการเพ่ิมเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อ เรียกร้องไม่นําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคําถามเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซักถาม (ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้รับคําตอบจากผู้รับประเมินภายใน 10 วัน หรือได้รับคําตอบอันไม่
เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกหมายเรียกผู้รับประเมินมา ณ  สถานที่ซึ่งเห็น  สมควรและให้นํา
พยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้นมาแสดง กับให้มีอํานาจซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการนั้น) 
ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท โดยมีอายุความ 1 ปี 

- ผู้ใด  
    ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด้วยคําอันเป็น

เท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่ง
ทรัพย์สินของตนตามที่ควร  

    ข)  โดยความเท็จ   โดยเจตนาละเลย   โดยฉ้อโกง   โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควร   ผู้นั้นมีความผิด
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  โดยมีอายุความ 5 ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

การปฏิบัติงานตามห้วงเวลา 
 

กันยายน  -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ  จาก  ผ.ท.5 
   -  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
ตุลาคม   -  สํารวจ ,  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
ธันวาคม   -  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม  - กุมภาพันธ์ -  รับแบบ  ภ.ร.ด.2  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกต้อง 
   -  ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน / รับชําระภาษี 
มีนาคม – พฤษภาคม -  ประเมินค่ารายปี  และแจ้งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด.8  (ลงทะเบียน) 
   -  รับคําร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) / พิจารณาคําร้อง / 
       แจ้งผลการชี้ขาด 
   -  รับชําระค่าภาษี  (ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
   -  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ  ภ.ร.ด. 2  ภายในกําหนด  (2  ครั้ง) 
   -  แจ้งความดําเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  ภายในกําหนด  (ส่งให้นิติกร)   

   ตาม  ม.46  หรือ ม.48 (ข) 
มิถุนายน – สิงหาคม -  สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปัจจุบัน 
   -  รับชําระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา  (มีเงินเพิ่ม) 
   -  มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด  (3  ครั้ง) 
   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
กันยายน  -  มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดําเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน  (นิติกร)  ตาม  ม.44 
   -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
ตุลาคม    -  มีคําสั่งยึด  อายัด  เพ่ือขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม 
 
ก.  ขั้นเตรียมการ 

1.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี   กันยายน 
      ในปีงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 2.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ     ตุลาคม 
 3.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ 
 4.  จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ก่อนธันวาคม 
      ทรัพย์สิน และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 
ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
 1.  รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.2)  และตรวจสอบความถูกต้อง มกราคม – กุมภาพันธ์ 
 2.  ประเมินค่ารายปีและกําหนดค่าภาษี / มีหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี มกราคม – เมษายน 
      (ภ.ร.ด.8)  
  

 



   
 

กรณีปกติ 
 -  รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที  หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม 
 กรณีพิเศษ 

(1) ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด(เกิน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
-  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      กุมภาพันธ์ – กันยายน 

(2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
1.  รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่    มกราคม – พฤษภาคม 
2.  ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่   กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
3.  ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ     มีนาคม – กรกฎาคม 
4.  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      มีนาคม – กันยายน 
5.  ปฏิบัติตามคําสั่งศาล  (กรณีนําคดีไปสู่ศาล) 
 

ค.  ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
 1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.2)  ภายในกําหนดเวลา 
 -  เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดให้ยื่นแบบ   กุมภาพันธ์ 
    (ภ.ร.ด.2)  ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ 
 -  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดี มีนาคม – พฤษภาคม 
    แก่ผู้ไม่ยื่นแบบ     
 -  รับชําระภาษี       เมษายน – กันยายน 
 -  ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ     มีนาคม - กันยายน 
 หมายเหตุ  ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก  ให้ดําเนินการตาม  ม.48 (ข) 
  

2.  ยื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  แล้วแต่ไม่ยอมชําระภาษี 
 -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชําระภาษี 
  ครั้งที ่ 1       พฤษภาคม   
  ครั้งที ่ 2                 มิถุนายน  

                 (ดําเนินการให้สอดคล้องกับการแจ้งผลการประเมินภาษี) 
  ครั้งที ่ 3       กรกฎาคม 
 -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      พฤษภาคม – กันยายน 
 -  ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 

   กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชําระภาษี     ตุลาคมเป็นต้นไป 
 
 

 
 
 
 
 



   
 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 
 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

1. สํารวจ  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3. รับแบบ  ภ.ร.ด.2  (ลงทะเบียน) 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น 
5. รับชําระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจําวัน 

 หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้  
1. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.ร.ด.2 
3. รับคําร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ร.ด.9  (ลงทะเบียนรับ) 
4. สํารวจผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  ภายในกําหนด 
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

  ผู้อ านวยการกองคลัง 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ  ภ.ร.ด.2  และเอกสารประกอบ 
2. แจ้งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด. 8  (ลงทะเบียน) 
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

 ปลัดอบต. 
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.ร.ด. 2 
3. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ  ภ.ร.ด. 2  ภายในกําหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 
6. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 

 คณะผู้บริหาร 
1. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี  (พิจารณาการประเมินใหม)่ 
2. ลงมติชี้ขาดตามคําร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3. มอบอํานาจแจ้งความดําเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2  ภายในกําหนด 
4. มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 

 
 

 



   
 

 
ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 
 
 

เจ้าของทรัพย์สินการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
(แบบ ภ.ร.ด. 2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 
 
 

เจ้าหน้าที่รับและตรวจแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด. 2) 
 
 
 

เจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมิน (แบบ ภ.ร.ด. 8) ให้ผู้รับประเมินทราบ 
ช าระค่าภาษีภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน 
 
 

        กรณีไม่พอใจในการประเมินภาษ ี
 
 

              ยื่นค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ 
                 ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 
 

เจ้าหน้าที่รับช าระภาษี 
ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 12) 

                                               ใช้ระยะเวลา 4 นาที / ราย 
  
 
 
 
 
 
 
 



   
 

ภาษีบ ารุงท้องที ่
 

 ภาษีบ ารุงท้องที่  หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบํารุงท้องที่โดยเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่เย็น  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภบท.5)  ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เย็น  
ภายในเดือนมกราคมปีแรก  ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน และทุกๆ 4 ปี จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
และประเมินใหม่ และชําระภาษีภายในเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี 
  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 1. ที่ดินที่ต้องเสียภาษี 
                   ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ พ้ืนที่ดิน รวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย       
   
 2. ที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี 

2.1  ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
2.2  ที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือ

สาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์  
2.3  ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้

หาผลประโยชน์ 
2.4  ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
2.5  ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้

ประกอบศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม ่หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
2.6  ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
2.7  ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือที่ใช้เป็นสนามบิน 

ของรัฐ 
2.8  ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว 
2.9  ที่ ดิ นของ เอกชนเฉพาะส่ วนที่ เ จ้ าของที่ ดิ นยิ นยอมให้ทางราชการจัด ใช้ เ พ่ื อ

สาธารณประโยชน์โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น 
2.10  ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทําการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ

สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือ        
ความตกลง 

2.11  ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

2.12  ที่ดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 
 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
                   ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเช่น ผู้เช่าที่ดินของรัฐ  
 



   
 

 4. ฐานภาษีและอัตราภาษี  
   ฐานภาษี  คือ ราคาปานกลางที่ดิน ที่คณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแต่งตั้งได้
กําหนดขึ้น ปกติให้เสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติ ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะ
ประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอย่าง
สูงไม่เกินไร่ละ 5 บาท และที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสียเพ่ิมขึ้น
อีก 1 เท่า  
 
ขั้นตอนการเสียภาษี             

การยื่นแบบพิมพ์ :  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษี
บํารุงท้องที่ในปีนั้นและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่เย็น โดยมีขั้นตอนการเสียภาษี ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ  
1. ในปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน  ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนยื่นแบบแสดงรายการ

ที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ภายในเดือนมกราคมของปี และให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น  
2. บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้

เปลี่ยนแปลงไป หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้มีการลดหย่อนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป 
หรือมีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินผู้นั้นแจ้งเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่มีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง 
นั้น ๆ  

2. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ    

กรณีที่ดินรายใหม่ หรือปีที่มีการตีราคาปานกลาง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคม
ของปี ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน กรณี ที่ได้กรรมสิทธิ์ ใหม่
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมสําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ได้แก่  

- หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน ตามที่กฎหมายกําหนดโฉนดที่ดิน เช่น โฉนด , น.ส.3 
, ส.ค.1 ฯลฯ  

- สําเนาทะเบียนบ้าน  
- บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู้เสีย 

ภาษ ี 
- หนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตาม 

กฎหมาย)  
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีปีที่ผ่านมาหรือครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)  

 กรณีท่ีดินรายเก่า  ให้เจ้าของที่ดินชําระเงินค่าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  และเพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วในการติดต่อ โปรดนําใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้ายมาแสดงด้วย  

 
 
 



   
 

3. การขอลดหย่อนภาษี  
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้

ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  ในกรณีเป็นที่ดินในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เย็น  ให้ลดหย่อนจํานวน  ๓ ไร่ ทั้งนี้ตามที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่เย็น   

ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง และใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อน
สําหรับส่วนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น  

ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกันตาม
เกณฑ ์ที่กําหนดไว้  ให้ได้รับการลดหย่อนสําหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่จังหวัดเดียว  

ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปีล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ 
หรือทําการเพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจพิจารณา
ยกเว้นหรือลดภาษีบํารุงท้องที่ให้ได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด   

ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับยกเว้นไม่
ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ได้เฉพาะที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  
 

4. เงินเพิ่ม  
ให้เจ้าของที่ดินเสียเงินเพิ่ม นอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ในกรณีและอัตราดังนี้  
1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ  10  ของจํานวน

เงิน ที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมิน
จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่  

2.  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้อง  ทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่        
ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีบํารุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอ
แก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน  

3.  ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ  โดยทําให้จํานวนเงินที่จะต้อง    
เสียภาษีบํารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่าของภาษีบํารุงท้องที่ท่ีประเมินเพ่ิมเติม  

4.  ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี  ของจํานวน
เงินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้นําเงินเพ่ิมตาม (1)  (2) หรือ (3)  มา
คํานวณเพื่อเสียเงินเพ่ิมตาม (4) ด้วย 

ทั้งนี้ เงินเพิ่ม ให้ถือว่าเป็นภาษีบํารุงท้องที่  
 

5. การช าระภาษี  
1. ในปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน ให้ยื่นหลักฐานการแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.9)   

พร้อมชําระเงินภายในเดือนเมษายน  
กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมให้ชําระภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ

ประเมิน  
2.  กรณีอ่ืน ๆ ให้ชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
 
 
 



   
 

6. การขอผ่อนช าระภาษี  
ถ้าภาษีบํารุงท้องที่ท่ีต้องชําระมีจํานวนตั้งแต่ 3,000.- บาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อน

ชําระเป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบ
กําหนดเวลาชําระภาษี และให้ชําระงวดที่ 1 ก่อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี  งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแต่วัน
สุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่ 1  งวดที่ 3 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่ 2  
 

7. การขอคืนเงินค่าภาษี  
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล  ให้มีการลดจํานวนเงินที่ได้

ประเมินไว้ให้แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็ว เพ่ือมาขอรับเงินคืนโดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง  ผู้ใดเสียภาษีบํารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน
โดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้เสียภาษี  

 
8. การเร่งรัดภาษีค้างช าระ  

ภาษีบํารุงท้องที่จํานวนใดที่เจ้าพนักงานประเมิน ได้แจ้งหรือประกาศการประเมินแล้วถ้ามิได้
ชําระภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือเป็นภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ ซึ่งทรัพย์สินของผู้ค้างชําระ อาจถูกยึด อายัดหรือ
ขายทอดตลาด เพ่ือนําเงินมาชําระภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ  

 
9. การอุทธรณ์  

เจ้าของที่ดินมีได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่แล้ว  เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง  มี
สิทธิ์อุทธรณ์ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้  โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  

เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามลําดับถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบํารุงท้องที่   เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดให้รอคําวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคําพิพากษาของศาล ดังนั้น แม้จะยื่นอุทธรณ์เจ้าของที่ดินก็ต้องชําระภาษี
บํารุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากผลการอุทธรณ์จะต้องคืนเงินภาษีบํารุงท้องที่ก็ยื่นคําร้อง
ขอรับเงินคืนได ้

เพ่ือเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคล  
ใดๆ มาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดง ผู้อุทธรณ์ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกดังกล่าว
หรือไม่ยอมให้ถ้อยคําโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยกอุทธรณ์นั้นเสีย  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประการใดแล้วให้แจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงาน
ประเมิน และผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ยกอุทธรณ์ด้วยเหตุที่ผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
เรียกหรือไม่ยอมให้ถ้อยคําโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

  
10. บทก าหนดโทษ  

1.  ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคํา
อันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท้องที่ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  



   
 

2.  ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขต หรือ ไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ  

3.  ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงาน ซึ่งปฏิบัติการตามคําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้เข้าไปทําการ
สํารวจที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดจํานวนเนื้อที่ที่ดิน ในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของ
ที่ดิน หรือผู้ใดขัดขวาง นายอําเภอ หรือ นายกเทศมนตรี ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่
ค้างชําระ โดยกระทําการเพ่ือไม่ให้นายอําเภอ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ภายหลังจากที่เจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
เรียกของนายอําเภอหรือนายกฯเพ่ือมาให้ถ้อยคํา หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ และในกรณีเจ้าของ
ที่ดิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ทําตามคําสั่งที่ให้ปฏิบัติการเท่าที่จําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่
ค้างชําระ หรือผู้ใดขัดขวาง เจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้อง แก่
การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในเวลากลางวันหรือเวลาทําการ เพื่อสอบถามบุคคล ตรวจสอบ 
ตรวจค้นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร เพ่ือให้ทราบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ปฏิบัติ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ ผู้ใดขัดขวางกรณีดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 
1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

4.  ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนายอําเภอหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในการปฏิบัติการตามหน้าที่
เพ่ือเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ ซึ่งได้ให้เจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือส่งบัญชี หรือ
เอกสารมาตรวจสอบ หรือเจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เก่ียวข้องฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการเท่าที่จําเป็น เพ่ือประโยชน์ในการ
เร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่หรือผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานประเมินที่มีหนังสือสั่งให้ผู้มีหน้าที่ที่เสียภาษีบํารุง
ท้องที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคําหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ   หรือผู้อุทธรณ์หรือบุคคลใดๆ 
ฝ่าฝืนคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีหนังสือเรียกเพ่ือมาให้ ถ้อยคําหรือส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงใน
การพิจารณาอุทธรณ์  ผู้ใดฝ่าฝืนต่อคําสั่งกรณีดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 
1,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  

5.   ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้านายอําเภอหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แล้วแต่
กรณีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจําคุก ให้มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงิน
ค่าปรับตามจํานวนที่นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายใน 30 วัน  คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาดถ้า
ผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้
ดําเนินคดีต่อไป  
 
 

 
 
 
 
 

 
 



   
 

การปฏิบัติงานตามห้วงเวลา 
 
กันยายน  -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก  ภ.บ.ท.5 และ   
     ก.ค. 1 
   -  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
ตุลาคม   -  สํารวจ ,  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
พฤศจิกายน  -  ประกาศแจ้งการเสียภาษีประจําปี 
ธันวาคม   -  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม    -  รับแบบ  ภ.บ.ท. 5  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกต้อง 
   -  แจ้งผลการประเมิน / รับชาํระภาษี 
มกราคม – มีนาคม -  แจ้งผลการประเมินตาม มาตรา 33 
มกราคม – เมษายน -  รับชําระภาษี 
พฤษภาคม – กันยายน -  สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปัจจุบัน ตาม เกณฑ์ค้างรับ (ก.ค.2) 
   -  รับชําระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีชําระเกินกําหนดเวลา  (มีเงินเพ่ิม) 
   -  มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด   
   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
 
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม 
 
ก.  ขั้นเตรียมการ 
 1.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี   กันยายน 
      ในปีงบประมาณ  (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 2.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ     ตุลาคม 
 3.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
 4.  จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  
     และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า   ก่อนธันวาคม 
 
ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 

รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.บ.ท.5)  และตรวจสอบความถูกต้อง มกราคมของปีแรก 
ที่มีการตีราคาปานกลาง
ของที่ดินตามมาตรา ๑๖  

       -  รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที  หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – เมษายน 
             -  แจ้งประเมินภาษี       มกราคม – มีนาคม 

ของปีแรกท่ีมีการตีราคา
ปานกลางของที่ดินตาม
มาตรา 33 

   -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      พฤษภาคม – กันยายน 

 
 



   
 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 
 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

1.  สํารวจ  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2.  ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3.  รับแบบ  ภ.บ.ท.  5  (ลงทะเบียน) 
4.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น 
5.  รับชําระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจําวัน 

 หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ 
1. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.บ.ท. 5 
3. รับคําร้องอุทธรณ์ และขอลดหย่อนภาษี (ลงทะเบียนรับ) 
4. สํารวจผู้ไม่มายื่นแบบ  ภายในกําหนด 
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

  ผู้อ านวยการกองคลัง 
1.  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และเอกสารประกอบ 
2.  แจ้งผลการประเมินตามแบบ  (ลงทะเบียน) 
3.  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
4.  แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

 ปลัดอบต. 
1.  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
2.  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.บ.ท.5 
3.  ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4.  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ  ภายในกําหนด 
5.  ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 
6.  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
7.  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภายใน

 กําหนด 
8.  ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

  
คณะผู้บริหาร 

1.  พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี  (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2.   ลงมติชี้ขาดตามคําร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3.   มอบอํานาจแจ้งความดําเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภายในกําหนด 
4.   มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 

 
 
 



   
 

 
ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 
 
 

เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.ท.บ. 5)  
ภายใน เดือนมกราคม ของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน  

 
 
 
 

เจ้าพนักงานประเมินท าการตรวจสอบและประเมินค่าภาษี  
แจ้งการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ ภายในเดือน มีนาคม  

ของปีแรกหลังจากตีราคาปานกลางที่ดิน  
 
 
 
 

ช าระค่าภาษี ต่อเจ้าพนักงานภายในเดือนเมษายนของทุกปี  
                ใช้ระยะเวลาในการรับช าระภาษี ออกใบเสร็จรับเงิน  

     4 นาที / ราย 
 
 
 
 
 

อุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน ภายใน 30 วัน  
นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 
 

 
 
 
 
 

 
 



   
 

ภาษีป้าย 
 ป้าย  หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ
อ่ืนเพื่อหารายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วย
อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
 
 1. ป้ายท่ีต้องเสียภาษี  
   ป้ายที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่  ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้า
หรือประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือ
โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  
 
 2. ป้ายท่ีไม่ต้องเสียภาษี  
   (1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ  
   (2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า  
   (3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว  
   (4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  
   (5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคาร
ซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่
รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
   (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน  
   (7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการ นั้น ๆ และหน่วยงานที่นํารายได้ส่งรัฐ  
   (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือ
การสหกรณ ์และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   (9) ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
   (10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
   (11) ป้ายของวัดหรือผู้ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ  
   (12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
   (13) ป้ายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2535) ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย สําหรับ  
   (ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   
   (ข) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน  
   (ค) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อย
ตารางเซนติเมตร  



   
 

 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คือ  เจ้าของป้าย  แต่ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) สําหรับป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่า
ผู้ครอบครองป้ายนั้น เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้น ติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่  เสียภาษีป้ายตามลําดับและให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือ ไปยังบุคคลดังกล่าว 
 
        4. ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ  
   ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี  ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี  
ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง  หรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี  และให้คิด
ภาษีป้ายเป็นรายงวด  งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 
ทั้งนี้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืน และมีพ้ืนที่เกิน 2 
ตารางเมตรต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้าย เป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ายและให้
ข้อความดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีป้าย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอก
ประเทศไทย ให้ตัวแทน หรือผู้แทนในประเทศ มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย แทนเจ้าของป้าย ถ้า
เจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้
ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อ่ืน ผู้จัดการทรัพย์สิน  ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย เจ้าของป้ายผู้ใด  
   (1)   ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให้เสียเป็นรายงวด  
   (2)   ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพ้ืนที่ ข้อความ ภาพและเครื่องหมายอย่าง
เดียวกับป้ายเดิมท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว ป้ายชํารุดไม่ต้องชําระเฉพาะปีที่ติดตั้ง   
   (3)   เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษี
ป้ายแล้วอันเป็น เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิม ป้ายที่เพ่ิมข้อความชําระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนที่เพ่ิมป้ายที่ลด
ขนาดไม่ต้องคืน เงินภาษีในส่วนที่ลด ถ้าเปลี่ยน ขนาดต้องชําระใหม่ ให้เจ้าของป้ายตาม   (1)  (2)  หรือ (3) ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายป้ายเดิมแล้วแต่กรณี  
 
        5. ฐานภาษีและอัตราภาษี  
   ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อที่ของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน  ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขต
กําหนดได้ การคํานวณพื้นที ่ป้ายให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็นป้ายที่ไม่
มีขอบเขตกําหนดได้ ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสําหรับกําหนดส่วนที่กว้าง
ที่สุดและยาวที่สุด แล้วคํานวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึ่ง ให้นับเป็น 500 
ตารางเซนติเมตร ถ้าต่ํากว่าปัดทิ้ง ประกอบกับประเภทของป้าย คํานวณเป็นค่าภาษีป้าย ที่ต้องชําระ โดยกําหนด
อัตราภาษีป้ายดังนี้  
   (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืนให้
คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
   (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  



   
 

    (ก)  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่  
    (ข)  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ  
   (4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสีย
ภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะ
จํานวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  
   (5) ป้ายทุกประเภท  เมื่อคํานวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ํากว่าป้าย
ละ 200 บาทให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
  (6) กรณีป้ายที่ติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน 

 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม -  มีนาคม  คิดภาษี    100% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน -    มิถุนายน   คิดภาษี     75% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน   คิดภาษี     50% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม   คิดภาษี     25% 

  
ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ได้ที่สํานักงานเขตโดยไม่คิด
มูลค่า กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของตนพร้อมวัน เดือน ปี ส่งคืน
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีป้ายนั้นได้ติดตั้งหรือแสดงไว้ ทั้งนี้จะนําส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน 
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานเขตที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ สําหรับป้ายที่แสดงไว้ที่
ยานพาหนะท่ีต้องเสียภาษี ให้ยื่น ณ สํานักงานเทศบาลตําบลขามใหญ่  ซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทํา
ในท้องที่นั้น  
   1. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบฯ  
   กรณีป้ายใหม่ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมสําเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง ได้แก่  
   - ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทําป้าย  
   - สําเนาทะเบียนบ้าน  
   - บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู้เสีย
ภาษ ี 
   - กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท , 
ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20  
   - หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง  พร้อมติดอากรแสตมป์ตาม
กฎหมาย)  
   - หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา  
   กรณีป้ายเก่า ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี
ครั้งสุดท้าย  
   กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกับ
การยื่นแบบ ภ.ป. 1  
 
 



   
 

 2. การช าระภาษี  
   ผู้รับประเมินได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป. 3) ให้ชําระเงินภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมินโดยชําระภาษีได้ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เย็น การชําระภาษีป้ายจะ
กระทําโดยส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายแก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เย็นก็ได้  การชําระ
ภาษีป้ายโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ได้ทําการส่งดังกล่าวเป็นวันชําระภาษีป้าย  
 
 3. การขอผ่อนช าระภาษี  
   ถ้าภาษีป้ายที่ต้องชําระมีจํานวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อน
ชําระเป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบ
กําหนดเวลาชําระภาษี และให้ชําระงวดที่ 1 ก่อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือนนับแต่วัน
สุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่ 1  และงวดที่ 3 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่ 2 
 
 4. เงินเพิ่ม  
   ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย เสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังนี้  
   (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของ
จํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย  
   (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง  
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน  
   (3) ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนเงินที่
ต้องเสียภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้นําเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาคํานวณเป็นเงินเพ่ิม  
 
 5. การอุทธรณ์  
   เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินนั้นไม่
ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยต้องยื่นอุทธรณ์
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันหรือไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือเรียกไม่ยอมให้ถ้อยคํา หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้วินิจฉัยอุทธรณ์
เสร็จและแจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคําวินิจฉัย
ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการยกอุทธรณ์ดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม
การอุทธรณ์นั้นไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นว่าให้รอคําวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือคําพิพากษาของศาลเสียก่อน  
 
 6. การขอคืนเงินค่าภาษี  
   ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้มีการลดจํานวนเงินที่ได้
ประเมินไว้ให้แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ใดเสีย



   
 

ภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน  
1 ปีนับแต่วันที่ได้ชําระเงินค่าภาษี  
  
 7. บทก าหนดโทษ  
   ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็น
เท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  
   ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 
50,000 บาท  
   ผู้ใดไม่ปฏิบัติดังนี้ คือ ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืน  และมีพ้ืนที่เกิน 2 ตาราง
เมตร ต้องมีชื่อและที่อยู่เจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย  ต้องระวางโทษปรับ    
วันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด  
   ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย คือ ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน30 วันนับแต่วันรับโอน หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้าย (ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสีย
ภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท 
ถึง 10,000 บาท  
   ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่ให้เข้าไปในสถานที่ประกอบการค้า
หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย หรือบริเวณที่ต่อเนื่องกับสถานที่ดังกล่าว หรือ
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาทําการเพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้ปฏิบัติการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับ
ภาษีป้ายมาตรวจสอบ ภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 
1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  
   ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

การปฏิบัติงานตามห้วงเวลา 
 

กันยายน  -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ  จาก  ผ.ท.5 
   -  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
ตุลาคม   -  สํารวจ ,  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
ธันวาคม   -  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า 
มกราคม – มีนาคม    -  รับแบบ  ภ.ป.1  (ลงทะเบียนเลขท่ีรับ) ,  ตรวจสอบความถูกต้อง 
   -  ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) 
มกราคม – พฤษภาคม -  รับชําระค่าภาษี  (ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
   -  รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4) 
กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม   -  ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ 

- ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5) 
เมษายน – กันยายน -  สํารวจบัญชีผู้ค้างชําระภาษีปัจจุบัน 
   -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม  
   -  มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด  (3  ครั้ง) 
   -  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
ตุลาคมเป็นต้นไป  -  มีคําสั่งยึด  อายัด  เพ่ือขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 
 
 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนกิจกรรม 
 
ก.  ขั้นเตรียมการ 
 1.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ กันยายน 
     (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
 2.  สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ     ตุลาคม 
 3.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ 

4.  จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ    ธันวาคม  
        
     เพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)       

 
ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
 1.  กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 
  - รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกต้อง   มกราคม – มีนาคม 
  - ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)  มกราคม – เมษายน 

 2.  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 
  - รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกต้อง   เมษายน – ธันวาคม 
 
 
 



   
 

 3.  การชําระค่าภาษี 

  กรณีปกติ 
  - รับชําระภาษี(ชําระในวันยื่นแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม 
  กรณีพิเศษ       กุมภาพันธ์ – กันยายน 
  (1)  ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 
       - รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
  (2)  ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
  1. รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่(แบบ ภ.ป.4)  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
  2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่   กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
  3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)   มีนาคม – กรกฎาคม 
  4. รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม     มีนาคม – กันยายน 
  5. ปฏิบัติตามคําสั่งศาล (กรณีนําคดีไปสู่ศาล)    
 
หมายเหตุ  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบการประเมิน การชําระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้ปฏิบัติ
ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 
 
ค.  ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
 1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ป.1)  ภายในกําหนดเวลา 
 -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ         กุมภาพันธ์ 
    (เม่ือใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกําหนดให้ยื่นแบบ) 
 -  หนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกําหนดเวลา 
  ครั้งที ่ 1             เมษายน   
  ครั้งที ่ 2                     พฤษภาคม  

-  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ)   เมษายน – กรกฎาคม 
    เพ่ือดําเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ     
 -  รับชําระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25    เมษายน – กันยายน 
  

2.  ยื่นแบบ  ภ.ป.1  แล้วแตไ่ม่ยอมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 
 -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชําระภาษี 
  ครั้งที ่ 1        พฤษภาคม   
  ครั้งที ่ 2                       มิถุนายน  

          ครั้งที ่ 3                  กรกฎาคม 
 -  รับชําระภาษีและเงินเพ่ิม      พฤษภาคม – กันยายน 
 -  ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) ตุลาคมเป็นต้นไป 

กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชําระภาษี 
 
 
      



   
 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 
 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

1. สํารวจ  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3. รับแบบ  ภ.ป.1  (ลงทะเบียน) 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น 
5. รับชําระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจําวัน 

 หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ 
1. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.ป.1 
3. รับคําร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ป.4 
4. สํารวจผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในกําหนดเวลา 
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

  ผู้อ านวยการกองคลัง 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ  ภ.ป.1  และเอกสารประกอบ 
2. แจ้งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ป..3   
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชําระภาษี 
4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษ ี

 ปลัดอบต.  
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.ป.1 
3. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ  ภ.ป.1  ภายในกําหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาชําระภาษีภายในกําหนด 
6. ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อําเภอ) เพ่ือดําเนินคดีต่อผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1
 ภายในกําหนดเวลา 
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 

 คณะผู้บริหาร 
1. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี  
2. ลงมติชี้ขาดตามคําร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ (ภ.ป.5) 
3. มอบอํานาจแจ้งความดําเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ป.1  ภายในกําหนดเวลา 
4. มีคําสั่งยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
 
 
 

 



   
 

 

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย  
 
 
 
 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย แบบ ภ.ป. 1  
ภายใน เดือนมีนาคมของทุกปี  

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่รับและตรวจแบบแจ้งรายการเกี่ยวกับป้าย (แบบ ภ.ป. 1)  
ประเมินค่าภาษีป้าย เมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่า ป้ายละ 200 บาท 

ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท  
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมิน (แบบ ภ.ป. 8) ให้ผู้รับประเมนิ  
ช าระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน  
    ใช้ระยะเวลาในการรับช าระภาษี ออกใบเสร็จรับเงิน 

      4 นาที / ราย 
 

 
 
 
 
 
 

อุทธรณ์การประเมินภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  
 

 
 

                                                                                           



   
 

 


