
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หมายถึง ภาษทีี่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ กับทีด่ินที่ใชประโยชนตอเนื่องไปกับโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสรางนั้นทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง และที่ดินซึ่งใชตอเนื่อง
กับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้น และในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น เชน ใหเชา ใชเปนที่ทําการ
คาขาย ที่ไวสินคา ที่ประกอบอุตสาหกรรม ใหญาต ิบิดา มารดา บุตร หรือผูอ่ืนอยูอาศัย หรือใชประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อ
หารายได และไมเขาขอยกเวนตามกฎหมาย 
หลักการสําคัญ 

1. ตองมีทรัพยสิน ไดแก 
- โรงเรือนหรอืส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ และ 
- ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้น 

2. ไมเขาขอยกเวน ตามมาตรา 9,10 
ขอสังเกต 

- คาภาษ ี: ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายปของทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป 
- คารายป : จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนัน้สมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ในกรณีใหเชา ใหถือคาเชาคือคา 

รายป 
- เงินเพิ่ม : เปนมาตรการทางแพง เพื่อใหมีการชําระภาษีภายในกําหนด ตามมาตรา 43 ซ่ึงพนักงาน 

เก็บภาษีสามารถเรียกเก็บผูมหีนาที่เสียภาษไีดเอง 
- คาปรับ : เปนโทษทางอาญา ซ่ึงมีกําหนดไวในมาตรา 46,47 และ 48 โดยพนกังานสอบสวนฝาย 

ปกครองเปนผูมีหนาที่เปรียบเทียบปรับ และทองถ่ินไปขอรับเงินคาปรับมาเปนรายไดของตนเอง 
- พนักงานเจาหนาท่ี คือ ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหมหีนาที่รับแบบฯ ประเมินภาษีและปฏิบัติหนาทีอ่ื่น 

ตามที่กฎหมายกําหนด 
- พนักงานเก็บภาษ ีคือ ผูซ่ึงไดรับการแตงตัง้ใหมีหนาที่จดัเก็บ รับชําระ รวมทั้งเรงรัดใหชําระภาษ ี 

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกาํหนด 
ทรัพยสินที่ไดรับยกเวนภาษไีมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก 

1. พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน 
2. ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกจิการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศ 

ไทยที่ใชในกจิการของการรถไฟโดยตรง 
3. ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการที่ไมใชเพื่อเปนผลกําไร 

สวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
4. ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดยีวหรือเปนที่อยูของสงฆ 
5. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซ่ึงปดไวตลอดป และเจาของไมไดอยูเอง หรือไหผูอ่ืนอยู 

นอกจากคนเฝาในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ หรือในที่ดนิซึ่งใชตอเนื่องกัน 



 
6. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางของการเคหะแหงชาติที่ผูเชาซ้ืออยูอาศัยเอง และมิไดใชเปนที่เก็บ สินคาหรือ 

ประกอบการอตุสาหกรรม หรือประกอบกจิการอื่นเพื่อหารายได 
7. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซ่ึงเจาของอยูเองหรือใหผูแทนอยูเฝารักษา และซ่ึงมิไดใชเปนที่ 

ไวสินคาหรือประกอบการอตุสาหกรรม 
การลดคาภาษหีรือปลดภาษ ี

1. เมื่อปรากฎวาผูรับประเมนิไดเสียหายเพราะทรัพยสินวางลงหรือชํารุด ตองซอมแซมสวนสําคัญ 
2. ผูรับประเมินยื่นคํารอง 
3. ลดคาภาษีลงตามสวนที่เสยีหาย หรือปลดคาภาษีทั้งหมดก็ได 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1. เจาของทรัพยสิน 
2. เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางและเจาของที่ดินเปนคนละเจาของ เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางเปนผู

มีหนาที่เสียภาษีสําหรับทรัพยสินนั้นทั้งหมด 
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี 

เจาของทรัพยสินตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน (ภรด. 2) ณ สํานักงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน ที่โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้นตั้งอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
การคํานวณภาษี การประเมินคารายป และอัตราภาษ ี

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคดิจากคารายปของทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป เชน บานใหเชา มีคาราย 
ป 12,000 บาท คาภาษีจะเทากับ 12,000X12.5/100 เปนเงนิ 1,500 บาท คารายปของทรัพยสิน หมายถึง จํานวนเงิน 
ซ่ึงทรัพยสินนัน้สมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ เชน บานใหเชาเดือนละ 1,000 บาท คารายปของบานหลังนี้ก็คือ 12,000 
บาท (หมายถึง คาเชาทั้งปของบานหลังนี ้1,000 X 12 = 12,000 บาท) 
การประเมินคารายปมีหลักเกณฑการประเมินตามลําดับ ดังนี ้

1. กรณีที่ทรัพยสินนั้นมกีารใหเชาและคาเชาสมควร ใหนําคาเชามาคิดเปนรายป 
2. กรณีทรัพยสินใหเชาและคาเชาไมสมควรหรือหาคาเชาไมไดเนื่องจากเจาของทรพัยสินประกอบกิจการเอง ให 

ประเมินคารายปโดยเทยีบเคีu3618 .งกับคารายปของทรัพยสินในปทีผ่านมา หรือเทียบเคียงกับคารายปของ ทรัพยสินใน
บริเวณใกลเคยีงกันที่มีลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พื้นที ่ ทําเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพยสินนั้นไดรับ
ประโยชนคลายคลึงกันในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ซ่ึงในเรือ่งนี้กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรตอเดือนตามทาํเลในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และตามประเภทของทรัพยสิน 

3. กรณีไมสามารถเทียบเคียงตามขอ 2 ไดอาจประเมินคารายปของทรัพยสินโดยใชมลูคาทรัพยสินมา
ประกอบการประเมินได 
 
 



 
คาภาษ ี

1. ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป 
2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป 

คาภาษ ี= คารายป X 12.5 % 
คารายป 

คารายป คือ จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ กรณีใหเชาใหถือคาเชาคอืคารายปกรณมีี
เหต ุ

- คาเชามิใชจํานวนเงินอันสมควร 
- หาคาเชาไมได เนื่องจากดําเนินกจิการเองหรือดวยเหตุประการอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินคา 

รายปตามหลักเกณฑที ่รมว.มท. กําหนด 
ลดคารายป 

- มาตรา 11 โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางฯ ถูกร้ือถอนทําลายโดยประการอื่น ใหลดยอดคารายปตามสวนที่ถูก 
ทําลายตลอดเวลาที่ยังมิไดทาํขึ้น และยงัใชไมได 

- มาตรา 12 โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง ทําขึ้นระหวางปถือเอาเวลาซึ่งมีขึ้นและสําเร็จจนควรอยูไดแลว เปน
เกณฑคํานวณคารายป 

- มาตรา 13 
1. เจาของโรงเรือนติดตั้งสวนควบที่สําคัญขึ้นในโรงเรือนนั้น 
2. มีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินคา 
3. เพื่อใชดําเนนิการอุตสาหกรรม 
4. ลดคารายปลงเหลือ 1 ใน 3 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินเทยีบเคียงกับคารายปของทรัพยสินที่ใหเชา ที่มลัีกษณะของทรัพยสิน ขนาด ทําเล ที่ตั้ง และบริการ 

สาธารณะ ที่ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชนคลายคลึงกัน 
สรุป : หลักเกณฑการประเมินคารายป 

1. ทรัพยสินใหเชา คาเชาสมควรถือคาเชาคือคารายป 
2. ทรัพยสินใหเชา คาเชาไมสมควร หรือหาคาเชาไมไดประเมินโดยเทียบเคียง 
- คารายปที่ลวงมาแลว 
- คารายปของทรัพยสินที่ใหเชา 
3. กรณีเทยีบเคียงตาม 2. ไมไดอาจใชมูลคาทรัพยสิu3609 .มาประกอบการประเมินคารายปได 
4. คํานึงภาระภาษีของประชาชน 

 
 



 
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี 

เจาของทรัพยสินตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน (ภรด. 2) ณ สํานักงานของ องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินที่โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้นตั้งอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษ ี

เพื่อความสะดวกในการเสียภาษ ีควรแนะนําผูมีหนาที่เสยีภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง รายการ 
เพื่อเสียภาษ ี(ภรด. 2) เทาที่จําเปนเพยีงเพือ่ประโยชนในการจัดเก็บภาษีเทานั้น 

1. กรณีเปนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิรายใหม เชน 
1) สําเนาทะเบยีนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสียภาษ ี
2) สําเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
3) สัญญาเชาโรงเรือน/สัญญาเชาที่ดิน 
4) ทะเบยีนพาณิชย- ทะเบียนการคา - ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
5) ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 
6) หนังสือรับรองหางหุนสวน/บริษัท- งบดุล 
7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกจิการคา 
9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใชประโยชนของทรัพยสิน 
10) แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางที่เสียภาษ ี
11) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีผูอ่ืนมายืน่แบบ ภรด. 2 แทน) 
12) ในกรณีทีโ่รงเรือนมีผูถือกรรมสิทธิ์รวมกันหลายคน ใหผูถือกรรมสิทธิ์รวมลงลายมือช่ือในแบบ 

ภรด.2 ในฐานะผูรับประเมินทุกคน หรือจะมอบอํานาจใหคนใดคนหนึ่งก็ได การมอบตองทําเปนหนังสือและปดแสตมป
ตามกฎหมาย 

2. กรณีเปนผูเสียภาษีรายเกาที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ินมาแลวขั้นตอนในการชําระภาษ ี
1) ผูมีหนาที่เสยีภาษีโรงเรือนและที่ดนิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ  

(ภรด.2)  พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู 
2) พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและ 

ที่ดิน 
3) พนักงานเจาหนาที่ประเมนิคารายปและคาภาษีที่จะตองเสีย 
4) พนักงานเกบ็ภาษแีจงการประเมิน (ภรด.8) ใหผูมีหนาที่เสียภาษทีราบวาจะตองเสียภาษีเปนจาํนวน 

เงินเทาใด 
5) ผูมีหนาที่เสยีภาษีเมื่อไดรับแจงการประเมินแลวจะตอu3591 .นําเงินคาภาษีไปชําระภายใน 30 วนั  

นับแตวันถัดจากวันทีไ่ดรับแจงการประเมนิ มิฉะนัน้จะตองเสียเงินเพิม่ 
 



 
เงินเพิ่ม 

ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อไดรับแจงการประเมินแลว จะตองนําเงินคาภาษีไปชําระภายใน 30 วัน 
นับแตวันถัดจากวันทีไ่ดรับแจงการประเมนิ มิฉะนัน้จะตองเสียภาษีเพิม่ ดังนี ้

1. ถาชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวนัพนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีที่คาง 
2. ถาเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเพิม่รอยละ 5 ของคาภาษีที่คาง 
3. ถาเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน ใหเพิม่รอยละ 7.5 ของคาภาษีที่คาง 
4. ถาเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน ใหเพิม่รอยละ 10 ของคาภาษีที่คาง 

บทกําหนดโทษ 
1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพมิพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตามความเปนจริง ตามความรูเห็นของตน

ใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาวพรอมทั้งลงวันที ่ เดือน ป และลงลายมือช่ือของตนกํากับไว 
เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองรอยบาท 

2. ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติมรายละเอียดยิ่งขึน้ 
เมื่อเรียกรอง ไมนําพยานหลกัฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาทีซั่กถาม หรือไมาตอบคําถามเมื่อ 
พนักงานเจาหนาที่ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

3. ผูใดยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง 
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ด ี
หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งส้ินที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายาม 
หลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ด ี ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิ 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 
500  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
การอุทธรณการประเมินภาษ ี

เมื่อผูเสียภาษไีดรับแจงการประเมินแลว ไมพอใจในการประเมินของพนกังานเจาหนาที่ โดยเหน็วาคาภาษีสูง 
เกินไป หรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณไดโดยยื่นอุทธรณตามแบบที่กําหนด (ภรด. 9) ภายใน 15 วัน นับแต 
วันที่ไดรับแจงการประเมิน u3649 .ละเมื่อไดรับแจงผลการชี้ขาดแลวยังไมเปนที่พอใจก็มีสิทธินําเรื่องรองตอศาลได
ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษีบํารุงทองที่ 
 
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที ่

ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่จดัเก็บจากเจาของที่ดนิ ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบํารุง
ทองที่ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก ที่ดินที่เปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ตอง 
เสียภาษีบาํรุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย โดยไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวน
ภาษหีรืออยูในเกณฑลดหยอน 
ท่ีดินท่ีเจาของที่ดินไมตองเสยีภาษีบาํรุงทองท่ี ไดแก 

1. ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวงัอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
2. ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดนิของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดหา

ผลประโยชน 
3. ที่ดินของราชการสวนทองถ่ินที่ใชในกจิการของราชการสวนทองถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดหา 

ผลประโยชน 
4. ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
5. ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกจิศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบศาสนกจิ

ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน 
6. ที่ดินที่ใชเปนสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมไิดรับประโยชนตอบแทน 
7. ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรัฐ 
8. ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือน ที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิแลว 
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดนิยินยอมใหทางราชการใชเพื่อสาธารณะประโยชน 
10. ที่ดินที่ตั้งขององคการสหประชาชาต ิทบวงการชํานญัพิเศษของสหประชาชาตหิรือองคการระหวางประเทศ

อ่ืนในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
11. ที่ดินที่เปนที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 
12. ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารงุทองที่ 
ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที ่1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับปนั้น 

กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษ ี
ใหเจาของทีด่นิซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการทีด่ิน (ภบท.5) ณ สํานักงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน ทองที่ซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยูภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน 
แบบแสดงรายการที่ไดยืน่ไวนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ปนั้น 

 



 
ข้ันตอนในการติดตอขอชําระภาษี 

1. การยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที ่ 1 มกราคม ของปที่มีการตีราคาปานกลาง
ที่ดิน 

1) ผูมีหนาที่เสยีภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตอง 
ใชตอเจาหนาที่พนักงานประเมินภายในเดอืนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิ 

2) เจาพนักงานประเมินจะทาํการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.9หรือ  
ภบท.10) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงนิเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

3) ผูมีหนาที่เสยีภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษภีายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณ ี
ไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษภีายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดนิเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
1) เจาของที่ดนิที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเปนผูไดรับโอนที่ดินขึ้นใหม ตองมายื่น 

แบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดนิตอเจาพนกังานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับ
แตวนัไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณ ี

2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
3) เจาหนักงานประเมินจะแจงใหเจาของทีด่ินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณเีปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตใุหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไป หรือ
มีเหตุอยางอืน่ทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป 

1) เจาของที่ดนิยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนกังานประเมิน 
ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่มกีารเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

2) เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให 
3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของทีด่ินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดินให 

ผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 

เงินเพิ่ม 
เจาของที่ดินผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ตองเสียเงินเพิม่ในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่เวนแต

กรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษบีํารุงทองที่ 

2. ยื่นแบบแสดงรายการทีด่ินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงนิที่จะตองเสียภาษบีํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสยีเงนิ
เพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษบีํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเตมิ เวนแตกรณีเจาของที่ดนิไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดิน
ใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 



3. ช้ีเขตแจงจาํนวนเนื้อที่ดนิไมถูกตองตอเจาพนกังานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงนิที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของภาษบีํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเตมิ 

4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดอืน และไมนําเงินเพิ่มตาม ขอ 1 - ขอ 4 มารวมคํานวณดวย 
 
 
 

บทกําหนดโทษ 
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมา

แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลีย่งการเสียภาษีบาํรุงทองที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 ป หรือปรับไมเกิน 
2,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

2. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดนิ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิ 1 เดือน หรือปรับ
ไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

3. ผูใดขัดขวางเจาพนกังานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเนื้อที่ดนิ หรือปฏิบัติหนาที่เพื่อการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คาง
ชําระหรือขัดขวางเจาพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหนาที ่ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 
1,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

4. ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานซึ่งส่ังใหมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือส่ังให 
ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ หรือไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารอัน
ควรแกเร่ืองมาแสดงตามหนงัสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษปีาย 
 



การจัดเก็บภาษีปาย 
1. ปายท่ีตองเสียภาษ ี

1.1 ปายที่ตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบ 
การคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวทีว่ัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย 
ที่เขียนแกะสลกั จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ 

1.2 ไมเปนปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปาย 
2. ปายท่ีไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีปาย ไดแก 

2.1 ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 
2.2 ปายที่แสดงไวที่สินคา หรือที่ส่ิงหอหุมหรือบรรจุสินคา 
2.3 ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว 
2.4 ปายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว 
2.5 ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคาร 

ซ่ึงเปนที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได และแตละปายมีพืน้ที่ไมเกินทีก่ําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2542)  กําหนดวาตองเปนปายที่มีพื้นที่ไมเกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2542) แตไมรวมถึง
ปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

2.6 ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน ตามกฎหมายวา 
ดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดิน 

2.7 ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจดัตั้งองคการของรัฐบาล หรือตาม 
กฎหมายวาดวยการนั้นๆ และหนวยงานทีน่ํารายไดสงรัฐ 

2.8 ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2.9 ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ที่แสดงไว ณ  อาคารหรือบริเวณของโรงเรยีนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ 

2.10 ปายของผูประกอบการเกษตร ซ่ึงคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
2.11 ปายของวัด หรือผูดําเนนิกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ 

โดยเฉพาะ 
2.12 ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
2.13 ปายที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญัติภาษ ี

ปาย พ.ศ. 2510 กําหนดปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปายคอื 
(1) ปายที่แสดงหรือติดตั้งไวที่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนน หรือรถ 

แทรกเตอร 
(2) ปายที่ติดตัง้หรือแสดงไวที่ลอเลื่อน 
(3) ปายที่ติดตัง้หรือแสดงไวที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพืน้ที่ไม 



เกินหารอยตารางเซนติเมตร 
3. ผูมีหนาท่ีเสียภาษปีาย 

ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ไดแก 
3.1 เจาของปาย 
3.2 ในกรณีที่ไมมีผูอ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาทีไ่มอาจหาตวั 

เจาของปายนัน้ไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตวัผูครอบครองปายนั้นไดใหถือ
วาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรอืที่ดินที่ปายนั้นตดิตัง้หรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสีย ภาษีปายตามลําดับ 

4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย 
4.1 เจาของปายที่มีหนาทีเ่สียภาษีปายตองยืน่แบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.) ภายในเดือน 

มีนาคมของทุกป 
4.2 ในกรณีทีต่ิดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรอืแสดงปายใหมแทนปาย 

เดิม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสยีภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
ภายใน 15 วัน  นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณ ี

5. หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษีปาย 
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษ ีควรแนะนําผูมีหนาที่เสยีภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ 
เพื่อเสียภาษ ี(ภป.1) เทาที่จําเปนเพยีงเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเทานั้น 

5.1 กรณีปายทีต่ิดตั้งใหม ผูมีหนาที่เสียภาษปีายที่ติดตั้งใหม ไดแก 
1) บัตรประจําตัวประชาชน 
2) สําเนาทะเบยีนบาน 
3) ทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม 
4) หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท 
5) ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย 

5.2 กรณีปายรายเกา ผูมีหนาที่เสียภาษปีายที่เคยยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษีปายไวแลว ควรนํา 
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายครั้งกอนมาแสดงดวย 

6. ขั้นตอนการชําระภาษ ี
6.1 ผูมีหนาทีต่องเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) พรอมดวยหลักฐาน 
6.2 พนักงานเจาหนาทีด่ําเนนิการเปน 2 กรณี ดังนี ้

1) กรณีที่ผูเสียภาษีปายประสงคจะชําระภาษีปายในวนัยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษปีาย ถา 
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและประเมนิภาษีปายไดทนัทีใหแจงผูเสยีภาษีปายวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใด 

2) กรณีผูเสียภาษีปายไมพรอมจะชําระภาษใีนวนัยืน่แบบแสดงรายการภาษีปาย พนักงาน 
เจาหนาทีจ่ะมหีนังสือแจงการประเมิน (ภป.3) แจงจํานวนเงินภาษีที่จะตองชําระแกผูเสียภาษ ี

6.3 ผูเสียภาษตีองมาชําระเงนิคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินมิฉะนั้นจะตองเสียเงิน
เพิ่ม 



6.4 การชําระภาษีปาย 
- เจาของปายมหีนาที่ชําระภาษีปายเปนรายป ยกเวนปายที่แสดงปแรก 
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
(2) สถานที่ชําระภาษ ี
- สถานที่ที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว 
- หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจาหนาทีก่ําหนด 
(3) การชําระภาษีวิธีอ่ืน 
- ธนาณัต ิหรือตั๋วแลกเงนิของธนาคารสั่งจายสวนทองถ่ิน 
- สงโดยไปรษณียลงทะเบียน 
- สงไปยังสถานที่ตาม (2) 
(4) การผอนชําระหนี ้
1. ภาษีปาย 3,000 บาทขึ้นไป 
2. ผอนชําระเปน 3 งวดเทา ๆ กัน 
3. แจงความจํานงเปนหนังสือกอนครบกําหนดเวลาชําระหนี ้

- ปายติดตั้งปแรก 
- คิดภาษีปายเปนรายงวด 
- งวดละ 3 เดือน 
- เร่ิมเสียตั้งแตงวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดทายของป 
งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 % 
งวด 2 เมษายน - มถุินายน = 75 % 
งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 % 
งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 % 

7. เงินเพิ่ม 
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี ้
7.1 ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสยีเงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายเวน 

แตกรณีทีเ่จาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ให
เสียเงินเพิ่มรอยละหาของคาภาษีปาย 

7.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินทีจ่ะตองเสียภาษปีายลดนอยลงใหเสีย 
เงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายที่ประเมนิเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปาย
ใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน 

7.3 ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสยีเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย เศษของเดือนให
นับเปนหนึ่งเดอืน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคํานวณเปนเงินเพิ่มตามขอนี้ดวย 

8. บทกําหนดโทษ 



8.1 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคาํเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคาํอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเทจ็มา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลีย่งการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับตั้งแต 5,000  บาท 
ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

8.2 ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษปีายตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท - 50,000 บาท 
8.3 ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบกิจการตอง

ระวางโทษปรบัตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
8.4 ผูใดขัดขวางการปฏิบัตงิานของพนักงานเจาหนาที ่ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังให

มาใหถอยคําหรือใหลงบัญชีหรือเอกสารเกีย่วกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน  6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

9. การอุทธรณการประเมิน 
เมื่อผูเสียภาษไีดรับแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอ

ผูบริหารทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยืน่อทุธรณภายใน 30 วัน ตั้งแตนับแตวันทีไ่ดรับแจงการประเมินผู
อุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินจิฉัยของผูบริหารทองถ่ินตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวนัรับแจงคําวินจิฉัยอุทธรณ 
 


