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จะตองดําเนินการจัดเก็บเอง ประกอบดวย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย โดยการ
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ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ทันตามกําหนดระยะเวลา และมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนตอไป   

   องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานดาน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย ใหสามารถเพิ่มความรูความเขาใจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี
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คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได 
 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ มีนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดใหทั่วถึงและเปนธรรม โดย
คํานึงถึงสภาวะดานสังคม เศรษฐกิจ เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาเปนแนวทางในการจัดเก็บภาษี 
โดยมิใหเกิดผลกระทบตอการชําระภาษีของประชาชนในตําบลตาเซะ  

การบริหารการจัดเก็บภาษี เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล มีการ
บริหารจัดการดานการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายไดเปนไปอยางถูกตอง ยอมสะทอนใหเห็นวาองคการ
บริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน การที่จะปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดอยางถูกตอง
นั้นจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  

การรวบรวม เรียบเรียง เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของการเตรียมความพรอมหรือความพยายามใน
การจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลตาเซะ เพื่อใหบุคลากรไดมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่
มุงผลสัมฤทธิ์สูกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  มีประชาชนเขามามีสวนรวมทุกกระบวนการของ
การปฏิบัติราชการ เพื่อสั่งคมอยูดีมีสุข การปฏิบัติงานมีหลักการปฏิบัติราชการ ๓ ดาน  

 ดานแรก เขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หนังสือสั่งการ กอนการลงมือปฏิบัติงาน  
     ดานที่สอง ตองเขาถึงหลักเกณฑขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติราชการ   
     ดานที่สาม ตองพัฒนาคน พัฒนาตน และพัฒนากลไกการปฏิบัติงาน ใหสามารถดําเนินการ

ควบคูกันไปอยางเปนระบบ  

ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได ซึ่งถือเปนภารกิจหลักที่
องคการบริหารสวนตําบลจะตองดําเนินการ จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานของฝายพัฒนาจัดเก็บรายไดขึ้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดโดยนําคูมือปฏิบัติงาน ไปเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของ
ฝายพัฒนาจัดเก็บรายไดเพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษาหาความรู และแนวทางการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง สามารถลดการตอบคําถาม ลดเวลาการสอนงาน ลดเวลาการทํางาน และลดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน หรือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอก ไดทราบกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหการจัดเก็บภาษี
ทุกประเภทดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองทันตามเวลา และเก็บรายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดขึ้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายสูงสุดและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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ภาษีบํารุงทองที่ 

หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน และเงือ่นไขในการปฏิบัติ 
 

ภาษีบํารุงทองท่ี หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจาของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตรา
ภาษีบํารุงทองท่ี  
  

      

ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที ่
 ไดแก ที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตองเสียภาษีทองที่  ไดแกพื้นที่หรือพื้นที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย  โดยไมเปนที่ดินที่
เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน 

กรณีเปนเจาของที่ดินใหม หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ดินจะตองยื่นแบบแสดงรายการภายใน 
30 วัน นับตั้งแตวันที่การเปลี่ยนแปลง 

ที่ดินที่เจาของที่ดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองที ่ไดแก 
  1. ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  2. ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือท่ีดินของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย
มิไดหาผลประโยชน 
  3. ที่ดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะโดยมิไดหา
ผลประโยชน 
  4. ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
  5. ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบ
ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน 
  6. ที่ดินที่ใชเปนสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน 
  7. ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรัฐ 
  8. ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือน ที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว 
  9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการใชเพื่อสาธารณะประโยชน 
  10. ที่ดินที่ตั้งขององคการสหประชาชาต ิทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองคการ
ระหวางประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
  11. ที่ดินที่เปนที่ตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 
  12. ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ 
 ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่  1  มกราคม ของทุกป  มีหนาที่เสียภาษีสําหรับปนั้น 
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การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที ่
 ใหเจาของที่ดินมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะ (กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินแบบ
แสดงรายการที่ยื่นไวนั้นใชไดทุกป ในรอบระยะเวลา  4  ป 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นชําระภาษีบํารุงทองที่ ดังนี ้
1. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนเจาของที่ดิน  เชน  โฉนด หรือ น.ส.3 
2. ใบเสร็จที่ชําระไวครั้งสุดทาย (ถามี) 
3. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของที่ดิน  (กรณีเจาของที่ดินไมสามารถไปดวยตนเองไดใหทํา

หนังสอืมอบใหบุคคลอื่นไปดําเนินการแทนก็ได   โดยผูแทนตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐาน
ดังกลาวขางตน  ไปดวย 

   กรณีท่ีเปนการเสียภาษีในปที่ไมใชปที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5  ใหนํา ภบท.5  ทอนที่
มอบใหเจาของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินภาษีครั้งสุดทายมาดวย 

ขั้นตอนในการติดตอขอชําระภาษี 

     กรณรีายเกา (ระยะเวลา 2 นาที) 
1. ผูชําระภาษีแจงชื่อ/ใบเสร็จรับเงินปที่ผานมา 
2. ใหเจาหนาที่คนหาขอมูลและตรวจสอบจากทะเบียน (ภบท.10) 
3. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 

  กรณีประเมินใหม (ระยะเวลา 15 นาท)ี   
       1.  ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)  พรอมดวยหลักฐานที่
ตองใชตอเจาหนาที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
       2.  เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.9)  หรือ 
ภบท.10) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือน
มีนาคม 
       3.  ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณี
ไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

กรณีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป            

1. เจาของที่ดินที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเปนผูไดรับโอนท่ีดินขึ้นใหม ตองมายื่นแบบ 

แสดงรายการที่ดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 

วัน นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณี 

       2.  เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
       3.  เจาหนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
 
 
 



  

5 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอน
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป 
       1.  เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 
       2.  เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให 
       3.  เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
       4.  การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับ
ประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 

 
 

อัตราภาษีและการคํานวณภาษี 
  อัตราภาษี 
  1. อัตราภาษีบํารุงทองที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัต ิแบงเปน 34 อัตรา 
  2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไรละ 30,000 บาทใหเสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 
บาทแรก เสียภาษ ี70 บาท 
  3. สวนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตอ 25 บาท 
  4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุก 
   - เสียกึ่งอัตรา 
   - ดวยตนเอง ไมเกินไรละ 5 บาท 
   - ที่ดินวางเปลา เสียเพิ่ม 1 เทา 
 

 การคํานวณภาษี 
  ภาษีบํารุงทองที่ คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่
กําหนดขึน้เพื่อใชในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 
  เนื้อท่ีดินเพื่อคํานวณภาษี (ไร)      = เนื้อท่ีถือครอง - เนื้อท่ีเกณฑลดหยอน 
  คาภาษีตอไร    = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ทาย พ.ร.บ.ฯ 
 

เงินเพิ่ม 
  เจาของที่ดินผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ตองเสียเงินเพิ่มในกรณแีละอัตราดังตอไปนี้ 
  1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุง
ทองที่เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบ
ถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองที่ 
  2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง 
ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีเจาของที่ดินไดมาขอแกไข
แบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนท่ีเจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 
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  3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสีย
ภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม 
  4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอปของจํานวนเงินที่
ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงินเพิ่มตาม ขอ 1 - ขอ 4 มารวม
คํานวณดวย 
 
การลดหยอน/การยกเวน/การลดภาษี 

การลดหยอนภาษี มาตรา 22 
  บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกัน และใช
ที่ดินนั้นเปนที่อยูอาศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ตาม
เกณฑ ดังตอไปนี้ 
 1.  เขตองคการบริหารสวนจังหวัด ใหลดหยอน 3 - 5 ไร 
 2.  เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอน 200 - 400 ตารางวา 
 3.  เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยาใหลดหยอน 50-100 ตารางวา 
 4.  ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอน ดังตอไปนี้ 
   - ทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอน 50 - 100 ตารางวา 
   - ทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอน 100 ตารางวา - 1 ไร 
   - ทองที่ชนบท ใหลดหยอน 3 - 5 ไร 
  บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับลดหยอนรวมกัน ตามหลักเกณฑขางตน 
การลดหยอนใหลดหยอนสําหรับที่ดินในจังหวัดเดียวกัน 

การยกเวน การลดภาษ ีมาตรา 23 
  1. ปที่ลวงมาท่ีดินทีใ่ชเพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ 
  2. เพาะปลูกไมไดดวยเหตุพนวิสัย 
  3. ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวน หรือลดภาษีไดตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที ่
 ใหเจาของที่ดินมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องคการ
บริหารสวนตําบลตาเซะ (กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินแบบ
แสดงรายการที่ยื่นไวนั้นใชไดทุกป ในรอบระยะเวลา  4  ป 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นชําระภาษีบํารุงทองที่ ดังนี ้
1. หลักฐานที่แสดงถงึการเปนเจาของที่ดิน  เชน  โฉนด หรือ น.ส.3 
2. ใบเสร็จที่ชําระไวครั้งสุดทาย (ถามี) 
3. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของที่ดิน  (กรณีเจาของที่ดินไมสามารถไปดวยตนเองไดใหทํา

หนังสอืมอบใหบุคคลอื่นไปดําเนินการแทนก็ได   โดยผูแทนตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐาน
ดังกลาวขางตน  ไปดวย 
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   กรณีท่ีเปนการเสียภาษีในปที่ไมใชปที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5  ใหนํา ภบท.5  ทอนที่
มอบใหเจาของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินภาษีครั้งสุดทายมาดวย 
            

การอุทธรณ  การฟองศาล 
ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุง

ทองที่แลว เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได   โดยยื่นอุทธรณผานเจา
พนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจง
ประเมินแลวแตกรณีการอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัดใหขอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาลผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวา
ราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ คําแจงวินิจฉัยอุทธรณ 

 

การขอคืนภาษีบํารุงทองที่ 
  ผูที่เสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสียผูนั้นมีสิทธิขอรับเงิน
คืนภายใน 1 ปไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที่   
     

บทกําหนดโทษ 
  1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 6 ป หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  2. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 
เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  3. ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเนื้อที่ดิน  หรือปฏิบัติหนาที่เพื่อการเรงรัดภาษี
บํารุงทองที่คางชําระหรือขัดขวางเจาพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 1 เดือน  หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

4. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือ
สั่งใหปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ หรือไมมาใหถอยคํา 
หรือไมสงเอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไม
เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการชําระภาษีบํารุงทองที ่
 
 
 
            
  
 
 
  --------------------------------------- 2 นาที  ---------------------------------------------------
- 

 
สรุป กระบวนงานบริการ  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  2  นาท ี
 

 
 เพื่อความสะดวกเอกสารที่ตองนํามา 
 
กรณีชําระปกติ             
1. ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา 
           
กรณีการประเมินใหม 
1. สําเนาทะเบียนบาน 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน               
3. สําเนาเอกสารสิทธิ์ 
4. สําเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน 
 
กรณีเปลี่ยนแปลงเจาของท่ีดิน 
1. ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา 
2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
3. บัตรประจําตัวประชาชน 
4. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
 
 
 

 
 
 

ยื�นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ออกใบเสร็จ 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน และเงือ่นไขในการปฏิบัติ 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ กับที่ดิน
ซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ 
 
ทรัพยสินที่ตองเสียภาษี  

 ไดแก โรงเรือน สิ่งปลูกสราง และที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้น  และในปที่
ผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น เชน ใหเชา ใชเปนที่ทําการคาขาย ที่ไวสินคา ที่ประกอบ
อุตสาหกรรม  ใหญาติ  บิดา  มารดา  บุตร หรือผูอื่นอยูอาศัย หรือใชประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได 
และไมเขาขอยกเวนตามกฎหมาย  

ทรัพยสินที่ไดรับยกเวนภาษี 
1. พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน 
2. ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใหในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสินของการรถไฟแหง

ประเทศไทย 
ที่ใชในกิจการรถไฟโดยตรง 

3. ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการอันมิใชเพื่อเปนผล
กําไรสวน 

บุคคล  และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
4. ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะศาสนกิจอยางเดียวหรือเปนที่อยูของสงฆ 
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ  ซึ่งปดไวตลอดป  และเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอื่นอยู

นอกจาก   
คนเฝาในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ  หรือในท่ีดินซึ่งใชตอเนื่องกัน 

6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติที่ผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดยมิไดใชเปนที่เก็บ
สินคาหรือ 

หรือประกอบการอุตสาหกรรม  หรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได 

ผูที่มีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ผูที่มีหนาที่เสียภาษโีรงเรือนและที่ดิน  คือ เจาของทรัพยสิน  แตถาท่ีดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สรางอยางอื่น ๆ  เปนของคนละเจาของกัน เจาของโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ตองเปนผูเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
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ขั้นตอนในการติดตอขอชําระภาษี 

          กรณีโรงเรือนรายเกา  (ระยะเวลา 3 นาที) 
ใหยื่นแบบแจงรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2) พรอมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)  

กรณีโรงเรือนรายใหม  (ระยะเวลา 12 นาที) 

ใหเจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ยังไมเคยยื่นแบบแจงรายการเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินมากอน  ยื่นแบบแจงรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธของปถัดจากปที่ไดมีการใชประโยชนใน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น โดยยื่นแบบแจงรายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่ พรอม
หลักฐาน  

 

การชําระภาษ ี
 ใหผูรับประเมินที่ไดรับแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) นําเงินไปชําระภายใน 30 วัน  นับแตวันถัด
จากวันที่ไดรับแจงการประเมินโดยชําระภาษีไดที่งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย ฝายพัฒนารายได 
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือ
เซ็คท่ีธนาคารรับรองทางไปรษณียลงทะเบียนก็ไดโดยสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลตาเซะ   และให
ถือเอาวันสงทางไปรษณียเปนวันรับชําระภาษ ี

ขอสังเกต 
ฐานภาษ ี      คือ   คารายปของทรัพยสิน 
คารายป หมายถึง   จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นให

เชา ใหถือวาคาเชาคือคารายป  แตถาเปนกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ทําใหพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคาเชานั้น
มิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได  หรือเปนกรณีที่หาคาเชาไมได เนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนิน
กิจการเองหรือดวยเหตุประการอื่น  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินคารายปไดโดยคํานึงถึงลักษณะ
ของทรัพยสิน ขนาด พื้นที่ ทําเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชน 

 

อัตราภาษี 
อัตราภาษีใหเสียในอัตรารอยละสิบสองจุดหาของคารายป 

การคํานวณภาษี  
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากคารายปของทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป เชน บาน

ใหเชา  มีคาราย ป 12,000 บาท คาภาษีจะเทากับ 12,000X12.5/100 เปนเงิน 1,500 บาท คาราย
ปของทรัพยสิน หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ เชน บานใหเชาเดือนละ 
1,000 บาท คารายปของบานหลังนี้ก็คือ 12,000บาท (หมายถึง คาเชาทั้งปของบานหลังนี้ 1,000 X 
12 = 12,000 บาท)  
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การประเมินคารายปมีหลักเกณฑการประเมินตามลําดับ ดังนี ้ 
            1. กรณีท่ีทรัพยสินนั้นมีการใหเชาและคาเชาสมควร ใหนําคาเชามาคิดเปนรายป  
            2. กรณีทรัพยสินใหเชาและคาเชาไมสมควรหรือหาคาเชาไมไดเนื่องจากเจาของทรัพยสิน
ประกอบกิจการเอง ใหประเมินคารายปโดยเทียบเคียงกับคารายปของทรัพยสินในปที่ผานมา หรือเทียบเคียง
กับคารายปของ ทรัพยสินในบริเวณใกลเคียงกันท่ีมีลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พื้นที่  ทําเล ที่ตั้ง  และบริการ
สาธารณะที่ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชนคลายคลึงกันในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งในเรื่องนี้
กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําราคาคาเชามาตรฐานกลาง
เฉลี่ยตอตารางเมตรตอเดือนตามทําเลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามประเภทของทรัพยสิน  

3. กรณีไมสามารถเทียบเคียงตามขอ 2 ไดอาจประเมินคารายปของทรัพยสินโดยใชมูลคา 
ทรัพยสินมาประกอบการประเมินได 
 

เงินเพิ่ม 
             ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเมื่อไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีไปชําระ
ภายใน 30 วัน  นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตองเสียภาษีเพ่ิม ดังนี้ 

1. ถาชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีที่คาง 
             2.  ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน  ใหเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีที่คาง 

  3.  ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน  ใหเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีที่คาง 
             4.  ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน  ใหเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีที่คาง 
                

การขอลดหยอนคาภาษ ี
             การลดหยอนภาษี  การขอยกเวนภาษี การงดเวน การขอปลดภาษี  จะกระทําไดตามกรณี  ดังนี้ 

   -  ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายใหลดคารายปของทรัพยสินนั้น
ตามสวนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไมไดทําขึ้น  แตในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ตอง
เปนที่ซึ่งยังใชไมได  (มาตรา 11) 
            -  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ  ซึ่งทําขึ้นในระหวางปนั้น  ใหถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่น ๆ   นั้นไดมีขึ้นและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปนเกณฑคํานวณคารายป   
(มาตรา 12) 
    -  ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบที่สําคัญมีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก  เครื่องกระทําหรือ
เครื่องกําเนิดสินคา เพื่อใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงสี โรงเลื่อยฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ 
ในการประเมินใหลดคารายปลงเหลือหนึ่งในสามของคารายปของทรัพยสินนั้น  รวมทั้งสวนควบดังกลาว
แลว  (มาตรา 13) 
             -   เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนไดรับความเสียหาย  เพราะทรัพยสินวางลง   หรือ
ทรัพยสินชํารุดจําเปนตองซอมแซมสวนสําคัญ เจาของโรงเรือนสิ่งปลูกสรางมีสิทธิขอลดคาภาษีได  โดยยื่น
คํารองตอพนักงานเจาหนาที ่  ทั้งนี้เปนไปตามดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ที่จะลดคาภาษีลงตามสวนที่
เสียหาย หรือปลดคาภาษีทั้งหมดก็ได 
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ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ใหผูรับประเมินยื่นแบบแจงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงาน
เจาหนาที่ในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยู ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

       

 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดังนี ้
1.  สําเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น 
2.  สําเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย  หรือสัญญาใหที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
3.  หลักฐานการเปดดําเนินกิจการ เชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย หนังสือรับรองการ

จดทะเบียนหางหุนสวน/บริษัท        
4.  ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน 

          5.  สัญญาเชาบาน 
          6.  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเองพรอมติดอากรแสตมป)    

          - กรณีท่ีเปนการเสียภาษีในรายเดิมใหยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) พรอมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษคีรั้ง
สุดทาย (ถามี)  

การอุทธรณการประเมินภาษี 
เมื่อผูรับประเมิน ไดรับแจงการประเมินแลวไมพอใจการประเมินของพนักงานเจาหนาที่ โดยเห็นวาการ

ประเมิน ไมถูกตองหรือเห็นวาคาภาษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นคํารองของใหพิจารณาการประเมินใหมตอ
ผูบริหารทองถ่ิน 
 โดยกรอกในแบบพิมพ (ภ.ร.ด.9) ยื่นแบบดังกลาวที่องคการบริหารสวนตําบลตาเซะ ภายใน 15 
วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน หากพนเวลาดังกลาว  ผูรับประเมินหมดสิทธิที่จะขอใหพิจารณาการ
ประเมินใหม และไมมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลเวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น 
 เมื่อผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลว  ผลเปนประการใดจะแจงคําชี้ขาดไปยังผูยื่นคํารองอุทธรณเปน
ลายลักษณอักษร  หากผูรับประเมินเห็นดวยหรือไมพอใจในคําชี้ขาดดังกลาว  ยอมมีสิทธินําคดีไปสูศาลเพื่อ
แสดงใหศาลเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองก็ได แตตองภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันรับแจงความใหทราบ
คําชี้ขาดนั้น 

บทกําหนดโทษ 
          มาตรา 46 ผูใดละเลยไมแสดงขอความที่กลาวไวในมาตรา 20  เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย 
ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 มาตรา 47 ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไม
แจงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกรอง ไมนําพยานหลักฐานมาแสดง  หรือไมตอบคําถามเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ซักถามตามความในมาตรา 21 และ 22  ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหารอยบาท 
 มาตรา 48  ผูใด 

(ก)  โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ  หรือใหถอยคําเท็จ  หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณ
คารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี 
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(ข)  โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่จะ 

หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดีทานวาผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหารอยบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 
 
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษโีรงเรือนและที่ดิน 
 

                 
 
            
  
 
 
 
  --------------------------------------- 3 นาที  ----------------------------------------------- 
- 

 
สรุป กระบวนงานบริการ  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  3  นาท ี

 
        เพื่อความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 
      1. ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา 
     2. สําเนาทะเบียนบาน 
      3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
     4. เอกสารสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื�นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ออกใบเสร็จ 
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ภาษีปาย 
 

หลักเกณฑ วิธีการ ขัน้ตอน และเงือ่นไขในการปฏิบัติ 
 

 ภาษีปาย หมายถึง  ปายที่แสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ ใช ในการประกอบการคา  
หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได  ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ  
 

ปายที่ตองเสียภาษ ี
1.  ปายที่ตองเสียภาษีปาย  ไดแก  ปายแสดงชื่อ ยี่หอ   หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบ

การคา หรือ ประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได  ไมวาจะไดแสดงหรือ
โฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ  ดวยอังษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธี      
ใด ๆ 

2. ไมเปนปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปาย 

ปายที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีปาย ไดแก 
  1. ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 
  2. ปายที่แสดงไวที่สินคา หรือที่สิ่งหอหุมหรือบรรจุสินคา 
  3. ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว 
  4. ปายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว 
  5. ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เปนที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได และแตละปายมีพื้นที่ไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2542) กําหนดวาตองเปนปายที่มีพื้นที่ไมเกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 
พฤษภาคม 2542) แตไมรวมถึงปาย ตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 
  6. ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
  7. ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล   หรือตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ 
  8. ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย             
         9.  ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่
แสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
  10. ปายของผูประกอบการเกษตร ซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
  11. ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ 
          12. ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
  13. ปายที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
กําหนดปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปาย คือ 
  1. ปายที่แสดงหรือติดตั้งไวที่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร 
  2. ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่ลอเลื่อน 
  3. ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไมเกินหารอย
ตารางเซนติเมตร 
 

ผูที่มีหนาที่เสียภาษีปาย 
1. ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ไดแก เจาของปาย 

  2. ในกรณีที่ไมมีผูอื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัว
เจาของปายนั้น ไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปาย
นั้นไดใหถือวาเจาของหรือ ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสีย ภาษี
ปายตามลําดับ 
 

 

ขั้นตอนในการติดตอขอชําระภาษี 
           กรณีปายรายเกา  (ระยะเวลา 3 นาที) 
          ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปายไวแลว ควรนําใบเสร็จรับเงินคา
ภาษีปายครั้งกอนมาแสดงดวย  
 กรณีประเมินใหม  (ระยะเวลา 12 นาท)ี 
 1.  ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) พรอมดวยหลักฐาน 
  2.  พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปน 2 กรณี ดังนี้ 
       2.1  กรณีท่ีผูเสียภาษีปายประสงคจะชําระภาษปีายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย ถา
พนักงาน    เจาหนาที่ตรวจสอบและประเมินภาษีปายไดทันทีใหแจงผูเสียภาษีปายวาจะตองเสียภาษีเปน
จํานวนเทาใด 
       2.2  กรณีผูเสียภาษีปายไมพรอมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย พนักงาน
เจาหนาที่จะมีหนังสือแจงการประเมิน (ภป.3) แจงจํานวนเงินภาษีที่จะตองชําระแกผูเสียภาษ ี
       2.3  ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
มิฉะนั้นจะตองเสียเงินเพิ่ม 

การชําระภาษีปาย 
           เจาของปายมีหนาที่ชําระภาษีปายเปนรายป ยกเวนปายที่แสดงปแรก 
         1. ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
         2. สถานที่ชําระภาษี 
           - สถานที่ที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจาหนาที่
กําหนด 
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         3.  การชําระภาษีวิธีอื่น 
     - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจายสวนทองถิ่น 
     - สงโดยไปรษณียลงทะเบียน 
     - สงไปยังสถานที่ตาม (2) 
 

การคํานวณพ้ืนที่ปาย อัตราคาภาษีปาย และการคํานวณภาษีปาย 
  1 การคํานวณพ้ืนที่ปาย 
   1.1 ปายที่มีขอบเขตกําหนดได 
 
 
 
    

1.2 ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได 
   ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตเพื่อกําหนด สวนกวางที่สุด 
ยาวที่สุด แลวคํานวณตาม 1.1 
   1.3 คํานวณพื้นที่เปนตารางเซนติเมตร 

  2. อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา ดังนี้ 
 

อัตราภาษีปาย (ตอ 500 ตารางเซนติเมตร) 

ลักษณะ บาท 
1) อักษรไทยลวน 
2) อักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 
3) ปายดังตอไปนี้ 

ก.  ไมมีอักษรไทย 
ข. อักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 

4)  ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปาย
ไดเสีย 
ภาษีปายแลวอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหคิดอัตราตาม 1)2) หรือ 3) 
แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 

5) ปายใดเสียต่ํากวา 200 ใหเสีย 200 

3 
20 
40 

 
3. การคํานวณภาษีปาย ใหคํานวณโดยนําพื้นท่ีปายคูณดวยอัตราภาษีปาย เชน ปายที่ตองเสียภาษี 

มีพ้ืนที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เปนปายประเภทที่ 2 ปายนี้เสียภาษ ีดังนี้ 

             10,000 หาร 500 คูณ 20 เทากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 
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เงินเพิ่ม 
  ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 
  1.  ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษี
ปายเวนแต กรณีที่เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบ
ถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละหาของคาภาษีปาย 
  2.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีปายลดนอยลง
ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไขแบบ
แสดงรายการภาษีปายใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน 
  3.  ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย เศษ
ของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม 1. และ 2.  มาคํานวณเปนเงินเพิ่มตามขอนี้ดวย 
 
 

ระยะเวลาการยื่นชําระภาษีปาย 

  เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีปายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกป  ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม   
หรือเปลี่ยนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพ่ิมขึ้น ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ปายภายใน 15 วัน      นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณ ี

 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นชําระภาษีปายที่ติดตั้งใหม ไดแก 
  1. บัตรประจําตัวประชาชน 
   2. สําเนาทะเบียนบาน  

3. ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
   4. หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท 
   5. ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย 
  

การอุทธรณการประเมิน 
เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการ

ประเมิน ตอผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงการประเมินผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันรับ
แจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 

การขอคืนเงินภาษีปาย 
  ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได
โดยยื่นคํารอง ขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีปาย 
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บทกําหนดโทษ 
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนํา 

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 1 ปหรือปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

2. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 
 50,000 บาท 
   3.  ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่
ประกอบกิจการตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
   4.  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งสั่งใหมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอัน
สมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการการจัดเก็บภาษีปาย 
 

    
 
            
  
 
 
  --------------------------------------- 3 นาที  ---------------------------------------------------
- 

 
สรุป กระบวนงานบริการ  3  ขั้นตอน  รวมระยะเวลา  3  นาท ี

 
        เพื่อความสะดวก เอกสารที่ตองนํามา 
 1. ใบเสร็จรับเงินของปที่ผานมา 
 2. สําเนาทะเบียนบาน 
  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 4. เอกสารสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ ์
 

 
 

ยื�นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ออกใบเสร็จ 
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วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได 
 

ผูรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 1. กํากับดูแลความเรียบรอยในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่
เปนรายไดของ อบต.ใหมีความถูกตอง เปนธรรม และมีความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน 
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีที่
เปนรายไดของ อบต. ของผูใตบังคับบัญชาเพื่อดูแลใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 
3. ฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรดานการจัดเก็บภาษี เพื่อให
เจาหนาที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขน 
4. ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ 
5. ใหคําปรึกษาหรือควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับภาษีที่เปนรายไดของ อบต. เพื่อใหการทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามที่ไดตั้งไว 
6. ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาปรับปรุง
และดําเนินการตอไป 
 

ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 1. ดําเนินการจัดเก็บรายไดของ อบต. ไดแก ภาษีโรงเรียน
และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย และรายไดอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย 
2. ดําเนินการสืบทรัพยสินของผูคางชําระภาษีที่อยูในพื้นท่ี 
3. การดําเนินคดีแกผูคางชําระภาษี 
4. ดําเนินการติดตามเรงรัดจัดเก็บภาษีกับผูคางยื่นแบบภาษี
และคางชําระภาษี 
5. รายงานการจัดเก็บภาษี 
6.หนาที่อื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 

 
 
  

**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ****  **  **  **  **  **    



  

  
  
  
  
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 


