ภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
ป้ า ย หมายความว่ า ป้ า ยแสดงชื่ อ ยี่ ห้ อ หรื อ
เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ
อื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ

รับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับป้าย (ภ.ป.๑)
การรับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับป้าย
มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีป้าย กล่าวคือ
กฎหมายกาหนดว่าให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของ
ป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ ดังนี้
๑. สานักงานท้องถิ่นที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายในเขต
นั้น
๒. สานักงานท้องถิ่นที่การจดทะเบียนพาหนะได้
กระท าในเขตนั้ น กรณี เสี ย ภาษี ป้ า ยที่ ติ ด ตั้ ง หรื อ แสดง
ยานพาหนะ
๓. สถานที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดโดยการ
ประกาศหรือโฆษณาให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

การประเมินค่าภาษีป้าย
การประเมินค่าภาษีป้าย เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
การประเมินถือหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
ดังนี้
๑. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา ๓ บาทต่อ ๕๐๐
ตารางเซนติเมตร
๒. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับ
ภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา ๒๐ บาทต่อ ๕๐๐ ตาราง
เซนติเมตร
๓. ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา ๔๐ บาทต่อ ๕๐๐ ตาราง
เซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใดหรือไม่
(ข) ป้ายที่มีอกั ษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือ
ต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
๔. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา ๑๔ (๓)ให้คิด
อัตราตาม (๑), (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะจานวน
เงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
๕. ป้าย ตาม (๑), (๒) หรือ (๓) เมื่อคานวณพื้นที่ของป้าย
แล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ากว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสียภาษี
ป้ายละ ๒๐๐ บาท

การคานวณภาษีป้าย ตามอัตราภาษีป้าย
๑. ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได้ คือ ป้ายซึ่ง
มีขนาด ลักษณะ และพื้ นที่ที่สามารถมองเห็นได้มีการกาหนดเป็ น
แผ่นไว้ การคานวณพื้นที่ของป้ายลักษณะกฎหมายให้คิดเป็นตาราง
เซนติเมตรให้เอาส่วนที่กว้างที่สุดคูณด้วยส่วนที่ยาวที่สุด

๒. สาหรับป้ายที่ไม่มีขอบเขตกาหนดได้ คือ ป้าย
ที่แสดงข้อความ ชื่อ ยี่ห้อ โดยไม่มีขอบเขต เช่น เขียนไว้ที่
กาแพง ผนังอาคาร การคานวณพื้นที่ของป้ายลักษณะนี้ ให้
คิดเป็นตารางเซนติเมตร เท่ากับโดยให้วัดจากตัวอักษร ภาพ
หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสาหรับกาหนดความ
กว้างที่สุดและยาวที่สุด และคานวณพื้นที่เช่นเดียวกับข้อ (๑)

การดาเนินคดีต่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
ป้ายภายในกาหนดเวลา
มาตรา ๓๕ แห่ ง พ.ร.บ. ภาษี ป้ า ยฯ ก าหนดว่ า
“ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายป้ายต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท” เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก็
ควรรายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เรี ย กตั ว มาท าการ
สอบสวนข้อเท็จจริง การดาเนินคดีสามารถกระทาได้
๒ ทาง คือ
๑. เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้นั้นกระทา
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบปรับได้ โดยผู้ต้องหา
ต้องนาเงินค่าปรับมาชาระภายใน ๓๐ วัน
๒. กรณีตามข้อ ๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่
ได้ รั บ มอบหมายเห็ น ว่ า ไม่ ค วรเปรี ย บเที ย บ หรื อ เมื่ อ
เปรียบเทียบแล้วผู้ต้องหาไม่ยอมหรือยอมแต่ไม่ชาระค่าปรับ
ตามกาหนด ให้รวบรวมหลักฐานไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครอง (กรณีท้องถิ่นอยู่ในส่วนภูมิภาค) หรือพนักงาน
สอบสวนฝ่ายต ารวจ (สาหรับ ในกรุงเทพฯ) การด าเนิ น คดี
ดังกล่าวนี้ ไม่เป็นการทุเลาหรือยกเว้นการเสียภาษีป้าย ผู้ที่
ถูกดาเนินคดีแล้วยังจะต้องมายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
และชาระภาษีตามกฎหมายต่อไปด้วย

การแจ้งการประเมิน
หลังจากประเมินภาษีป้ายแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งการประเมินให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อให้นาเงินมา
ชาระค่าภาษีตามเวลาที่กฎหมายกาหนด คือ ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินและต้องแจ้งเป็นหนังสือโดย
ใช้แบบพิมพ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้

การรับชาระเงินค่าภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องชาระเงินค่าภาษีตามที่
เจ้าพนักงานประเมิน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน โดยอาจนาเงินมาชาระ ณ สานักงานท้องถิ่นที่
ประเมิ น หรื อ ณ สถานที่ ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก าหนดไว้
ล่วงหน้า การชาระค่าภาษีป้า ย อาจจะใช้วิธีการส่งเงินทาง
ธนาณั ติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

การเรียกเงินเพิ่มจากผู้ชาระภาษีเกินกาหนดเวลา
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากค่าภาษีใน
กรณีและอัตราดังต่อไปนี้
๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในเวลาที่กาหนด
ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่มายื่น
แบบก่อนที่พ นักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ
ให้เสียเงินเพิ่ ม
ร้อยละ ๕
๒. ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้องทาให้เสียภาษีป้าย
ต่ากว่าที่ควรเป็น ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษีที่ต้องประเมิน
เพิ่ม เว้นแต่เจ้าของป้ายมาแก้ไขรายการเองก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งการ
ประเมิน
๓. ไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลาเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒
ต่อเดือนของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนของจานวน
เงิน ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ป้ า ย เศษของเดื อ นให้ นั บ เป็ น หนึ่ งเดื อ น แต่ ไม่
นาเอาเงินเพิ่มตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ข้างต้นมาคานวณเงินเพิ่มซ้า

คู่มือประชาชน
ภาษีป้าย

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
โทร. ๐-๕๓๖๘-๑๒๓๑ ต่อ 1๕

การร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
ขอให้ปลดภาษี หรือขอลดค่าภาษี
เมื่ อ ผู้ รั บ ประเมิ น ได้ รั บ ทราบการแจ้ ง รายการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.๘) แล้ว ปรากฏว่าผู้รับการประเมินรายใดไม่
พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องยื่นคาร้อง
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม่ พิจารณาการ
ประเมินนั้นใหม่ โดยใช้แบบพิมพ์ ภ.ร.ด.๙ ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งรายการประเมิน ภ.ร.ด.๘
การยื่นคาร้องขออุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน) ทา
ให้ ห มดสิ ท ธิ ที่ จ ะขอให้ มี ก ารพิ จ ารณาประเมิ น ใหม่ และ
กฎหมายถื อ ว่ า จ านวนเงิ น ซึ่ ง ประเมิ น ไว้ นั้ น เป็ น จ านวน
เด็ดขาด

๓. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ แสดงพยานหลักฐาน
เท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปี
และผู้ใดโดยความเท็จโดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยกลอุบาย โดย
มีวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการ
คานวณค่ารายปี มีความผิดและต้องรับโทษตามมาตรา ๔๘ คือ จาคุก
ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ มีอายุ
ความ ๕ ปี องค์การบริหารส่วนตาบล ในฐานผู้เสียหายต้องไปแจ้ง
ความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่า
การอ าเภอที่ เกิ ด เหตุ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสอบสวนเรี ย กตั ว ผู้ ก ระท า
ความผิดมาสอบสวนดาเนินคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
๒๔๗๕ นี้ เป็นความผิดต่ออาอาญาแผ่นดิน และมีความผิดที่ไม่อาจ
ยอมความได้ ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือจะมอบอานาจให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือนิติกรไปดาเนินการแทนก็ได้

คู่มือประชาชน
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน

การดาเนินคดีอาญาและอายุความ
๑. ผู้รับประเมินที่ไม่ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน
ภายในกาหนดเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด เป็นผู้
มีความผิดตามมาตรา ๒๐ มีโทษตามมาตรา ๔๖ คือ กาหนด
โทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท มีอายุความ ๑ ปี
๒. ผู้ รั บ ประเมิ น ที่ จ งใจละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ห ม ายเรี ย กของพ นั ก งานเจ้ า ห น้ า ที่ ไม่ แจ้ ง รายการ
รายละเอี ย ดเมื่ อ เรี ย กร้ อ ง ไม่ น าพยานหลั ก ฐานมาแสดง
หรือไม่ตอบคาถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม ตามความ
ในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ เป็นความผิดและมีโทษตาม
มาตรา ๔๗ คือ กาหนดโทษปรับไม่ เกิ น ๕๐๐ บาท มี อายุ
ความ ๑ ปี

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
โทร. ๐-๕๓๖๘-๑๒๓๑ ต่อ 1๕

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น หมายความว่ า ภาษี ที่
จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่ง
ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
โรงเรือ น หมายถึ ง บ้ าน ตึ ก แถว อาคาร ร้า นค้ า
บริษัท สานักงาน ธนาคาร โรงพยาบาล โรงเรือน โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ แฟลต หรืออพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม หอพัก
คลังสินค้า ฯลฯ
สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้า
ถังเก็บน้ามัน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดที่ดินเป็น
การถาวร

ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น ๆ หมายถึง
๑. ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่น ๆ และ

๒. บริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับ

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

ขั้นตอนการชาระภาษี
๑. ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒)

เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่
ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
๒. การชาระค่าภาษี
ผู้ รั บ การประเมิ น จะต้ อ งไปช าระค่ า ภาษี ภ ายใน ๓๐ วั น
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะต้องไป

ยื่นคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน
๓. การคานวณเงินเพิ่ม
หากผู้มีหน้าทีเ่ สียภาษีไม่ชาระภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ถือเป็น ค่าภาษีค้างชาระ ซึ่งต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
ถ้าชาระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกาหนดให้เพิ่ม
ร้อยละ ๒.๕ ของภาษีที่ค้างชาระ
ถ้าเกินหนึง่ เดือนแต่ไม่เกินสองเดือนให้เพิ่มร้อยละ ๕
ของภาษีที่ค้างชาระ
ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือนให้เพิ่มร้อยละ ๗.๕
ของภาษีที่ค้างชาระ
ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือนให้เพิ่มร้อยละ ๑๐
ของภาษีที่ค้างชาระ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
๒. สาเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน
๓. สัญญาเช่าโรงเรือน – สัญญาเช่าที่ดิน
๔. ทะเบียนพาณิชย์ – ทะเบียนการค้า – ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๕. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
๖. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน / บริษัท – งบดุล
๗. ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน
๘. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน
๙. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน
๑๐. แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างที่เสียภาษี
๑๑. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สินแทน)

๑๒. ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
หลายคนให้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบแสดง
รายการทรัพย์สินในฐานะผู้รบั ประเมินทุกคนหรือจะมอบ
อานาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้
การมอบอานาจต้องทาเป็นหนังสือและปิดอาการ
แสตมป์ตามกฎหมาย

การคานวณเงินเพิ่ม
๑. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่

กาหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของจานวนที่ต้องเสียภาษี
บ ารุงท้ องที่ เว้น แต่ ในกรณี ที่ เจ้าของที่ ดิ น ได้ ยื่ น แบบแสดง
รายการที่ดินก่อนที่พนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการ
ละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ของจานวนเงินที่ต้องเสีย
ภาษีบารุงท้องที่
๒. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้องการทาให้
จานวนที่ต้ องเสียภาษี บารุงท้อ งที่ ลดน้อ ยลงให้ เสี ยเงินเพิ่ ม
ร้อยละ ๑๐ ของภาษีบารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่
กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้
ถูกต้องที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
๓. ชี้เขตแจ้งจานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้า
พนั ก งานส ารวจ ท าให้ จ านวนเงิน ที่ จ ะต้ อ งเสี ย ภาษี บ ารุ ง
ท้ อ งที่ ล ดน้ อ ยลง ให้ เสี ย เงิน เพิ่ ม อี ก ๑ เท่ า ของภาษี บ ารุ ง
ท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
๔. ไม่ชาระภาษีบารุงท้องที่ภายในเวลาที่
กาหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ ต่อปี ของจานวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีบารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้
ไม่ให้นาเงินเพิ่มตามข้อ (๑), (๒) หรือ (๓) นามาคานวณเพื่อ
เสียเงินเพิ่มในกรณีดังกล่าว

บทกาหนดโทษ
๑. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ

ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยคาอันเป็นเท็จ หรือนาพยานหลักฐาน
เป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
บารุงท้อ งที่ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่ เกิ น ๖ เดือ น หรือปรับไม่ เกิ น
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๒. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้ง
จานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๓. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามอานาจ
หน้ า ที่ ในการส ารวจที่ ดิ น เพื่ อ เร่ งรั ด ภาษี บ ารุ งท้ อ งที่ แ ละในการ
ประเมินภาษีบารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔. ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งตามอานาจ
หน้าที่ในการเร่งรัดภาษีบารุงท้องที่ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่
และในการพิ จารณาการอุทธรณ์ การประเมิ นภาษีบ ารุงท้ องที่ ต้อ ง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ

คู่มือประชาชน
ภาษีบารุงท้องที่

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
โทร. ๐-๕๓๖๘-๑๒๓๑ ต่อ 1๕

ภาษีบารุงท้องที่
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ หมายถึ ง ภาษี ที่ จั ด เก็ บ จาก
เจ้ าของที่ ดิ น ตามราคาปานกลางที่ ดิ น และตามบั ญ ชีต าม
อัตราภาษีบารุงท้องที่
ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความ
รวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้าด้วย
ที่ดินที่ ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็ น
ของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดิน
ที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่
๑. เจ้าของที่ดิน
๒. ผู้จดั การมรดกหรือทายาท ผู้จัดการทรัพย์สิน

ผู้ พิ ทั ก ษ์ ผู้ ค รองครองทรัพ ย์ หรือ ผู้ รั บ มอบ
อานาจ
๓. ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
๔. เจ้าของร่วม

หลักเกณฑ์ในการยกเว้นภาษีบารุงท้องที่
ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปีที่ล่วงมาแล้ว การ
เพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติหรือเพาะปลูก
ไม่ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือการที่เพาะปลูกไม่ได้มี
สาเหตุจากภัยพิบัติอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันไม่ได้ เช่น
น้าท่วม ฝนแล้ง แผ่นดินไหว เป็นต้น
ความเสียหายหรือการที่เพาะปลูกไม่ได้จะต้อง
เกิดขึ้นโดยทัว่ ๆ ไป ไม่ใช่เป็นการเฉพาะราย

หลักเกณฑ์ในการลดอัตราภาษีบารุงท้องที่
๑. ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้

เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วย
ตนเอง ให้เสียสูงไม่เกินไร่ละ ๕ บาท สาหรับ “ไม้ล้มลุก” นั้น ได้แก่
พืชที่ปลูกมีอายุชั่วคราวชั่วฤดูหนึ่ง เช่น พริก มะเขือ ผักต่าง ๆ ฯลฯ
นอกจากนี้การเพาะปลูกข้าวถือว่าเป็นการประกอบกสิกรรมประเภท
ไม้ล้มลุกเหมือนกัน
๒. ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควร
แก่สภาพของที่ดินให้เสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า

ขั้นตอนการชาระภาษี
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน ภ.บ.ท.๕ ภายในเดือน มกราคม ของปีที่การตีราคา
ปานกลางที่ดิน
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการประเมินและคานวณ
ค่าภาษีบารุงท้องที่ และจะแจ้งการประเมินให้เจ้าของโรงเรือน หรือ
เรียกว่า “ผู้รับประเมิน” ทราบโดยปกติการประเมินนั้นจะใช้เป็นการ
ประเมินภาษีบารุงท้องที่ สาหรับในปีต่อไปจนครบรอบระยะเวลา
๔ ปี และจะต้องแจ้งการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบในเดือน
มีนาคม
๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ ต้องนาเงินมาชาระต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน เดื อนเมษายนของทุกปี แต่ถ้าหากได้รับ
การแจ้งประเมินหลังเดือนมีนาคม ก็ให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนาเงิน
มาชาระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน – บัตรประจาตัว

ประชาชน
๒. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน
๓. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย
๔. หนังสือมอบอานาจกรณีให้ผู้อื่นมาทาการแทน

