
ภาษีบ ารุงท้องที ่
การจัดเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที่ 

 

ภาษีบ ารุงท้องที่   หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบญัชีอตัราภาษี
บาํรุงทอ้งท่ี 

 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่   ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน ท่ีดินท่ีตอ้ง
เสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ พื้นท่ีดิน และพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีนํ้ าดว้ย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 

 

ทีด่ินทีเ่จ้าของทีด่ินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่ได้แก่ 
1. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งพระราชวงัอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
2. ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์ 
3. ท่ีดินของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นกิจการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
4. ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
5. ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่วา่จะใชป้ระกอบศาสนกิจศาสนา
ใดศาสนาหน่ึง หรือท่ีศาลเจา้โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
6. ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นสุสาน หรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 
7. ท่ีดินท่ีใชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใชเ้ป็นสนามบินของรัฐ 
8. ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือน ท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้ 
9. ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจา้ของท่ีดินยนิยอมใหท้างราชการใชเ้พื่อสาธารณะประโยชน์ 
10. ท่ีดินท่ีตั้งขององคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการชาํนญัพิเศษของสหประชาชาติหรือองคก์ารระหวา่งประเทศอ่ืน
ในเม่ือประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัใหย้กเวน้ตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
11. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 
12. ท่ีดินตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีบ ารุงท้องที ่
ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคมของปีใด มีหนา้ท่ีเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีสาํหรับปีนั้น 

 

ก าหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
ใหเ้จา้ของท่ีดินซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ียืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) ณ สาํนกังานขององคก์ร 

/ ปกครองส่วน……. 
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินแบบ
แสดงรายการท่ีไดย้ืน่ไวน้ั้นใชไ้ดทุ้กปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 

อตัราภาษีและการค านวณภาษีอตัราภาษี 
1. อตัราภาษีบาํรุงทอ้งท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั แบ่งเป็น 34 อตัรา 
2. ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดงัน้ีราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70
บาท 
3. ส่วนท่ีเกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท 
4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้ม้ลุก 

- เสียก่ึงอตัรา 
- ดว้ยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
- ท่ีดินวา่งเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า 
 

การค านวณภาษี 
ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี คาํนวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินท่ีกาํหนดข้ึน

เพื่อใชใ้นการจดัเก็บภาษีคูณกบัอตัราภาษี 
เน้ือท่ีดินเพื่อคาํนวณภาษี (ไร่) = เน้ือท่ีถือครอง - เน้ือท่ีเกณฑล์ดหยอ่น 
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบญัชีอตัราภาษีฯ ทา้ย พ.ร.บ.ฯ 

 

หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบในการเสียภาษี 
1. บตัรประจาํตวัประชาชน 
2. สาํเนาทะเบียนบา้น 
3. หนงัสือรับรองหา้งหุน้ส่วนบริษทั 
4. หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจา้ของท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีคร้ังสุดทา้ย (ถา้มี) 
6. หนงัสือมอบอาํนาจกรณีท่ีให้ผูอ่ื้นมาทาํการแทนกรณีท่ีเป็นการเสียภาษีในปีท่ีไม่ใช่ปีท่ียื่นแบบ ภบท. 5 ให้นาํ 
ภบท.5 ท่อนท่ีมอบใหเ้จา้ของท่ีดิน หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีคร้ังสุดทา้ยมาดว้ย 

 

ขั้นตอนในการติดต่อขอช าระภาษี 
1. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการตีราคาปาน

กลางท่ีดิน 
1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร้อมดว้ยหลกัฐานท่ีตอ้งใชต่้อเจา้หนา้ท่ี
พนกังานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 
2) เจา้พนกังานประเมินจะทาํการตรวจสอบและคาํนวณค่าภาษีแลว้แจง้การประเมิน (ภบท.9หรือ ภบท.10) ใหผู้มี้ 

/ หนา้ท่ีเสียภาษี…….. 
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หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจาํนวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
3) ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินจะตอ้งเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  เวน้แต่กรณีไดรั้บใบแจง้การ
ประเมินหลงัเดือนมีนาคม ตอ้งชาํระภาษีภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

2. การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเป็นเจา้ของท่ีดินรายใหม่หรือจาํนวนเน้ือท่ีดินเดิมเปล่ียนแปลงไป 
1) เจา้ของท่ีดินท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงจาํนวนเน้ือท่ีดินหรือเป็นผูไ้ดรั้บโอนท่ีดินข้ึนใหม่ ตอ้งมายื่นแบบแสดง
รายการท่ีดินหรือยืน่คาํร้องขอเปล่ียนแปลงจาํนวนเน้ือท่ีดินต่อเจา้พนกังานประเมินภายในกาํหนด 30 วนั นบัแต่วนั
ไดรั้บโอนหรือมีการเปล่ียนแปลงโดยใชแ้บบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลว้แต่กรณี 
2) เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 
3) เจา้หนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจาํนวนเท่าใด 
 

3. การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอนัเป็นเหตุให้การลดหยอ่นเปล่ียนแปลงไป 
หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนทาํใหอ้ตัราภาษีบาํรุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลงไป 
1) เจา้ของท่ีดินยืน่คาํร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมดว้ยหลกัฐานท่ีตอ้งใชต่้อเจา้พนกังานประเมินภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 
2) เจา้พนกังานประเมินจะออกใบรับให้ 
3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจาํนวนเท่าใด 
4) การขอชําระภาษีบาํรุงท้องท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางาของท่ีดินให้ผูรั้บประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปชาํระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 

เงินเพิม่ 
เจา้ของท่ีดินผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีตอ้งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกาํหนด ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบาํรุงทอ้งท่ีเวน้แต่กรณีท่ี
เจา้ของท่ีดินไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินจะไดแ้จง้ให้ทราบถึงการละเวน้นั้น ให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 
2. ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกตอ้งทาํให้จาํนวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง  ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของค่าภาษีบาํรุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีเจา้ของท่ีดินไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการท่ีดิน
ใหถู้กตอ้งก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินแจง้การประเมิน 
3. ช้ีเขตแจง้จาํนวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานสํารวจ โดยทาํให้จาํนวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีลด
นอ้ยลงใหเ้สียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบาํรุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม 
4. ไม่ชาํระภาษีบาํรุงทอ้งท่ีภายในเวลาท่ีกาํหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบาํรุง
ทอ้งท่ี เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน และไม่นาํเงินเพิ่มตาม ขอ้ 1 - ขอ้ 4 มารวมคาํนวณดว้ย 
 
 

/ บทกาํหนดโทษ…… 
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บทก าหนดโทษ 

1. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ใหถ้อ้ยคาํเทจ็ ตอบคาํถามดว้ยถอ้ยคาํอนัเป็นเท็จ หรือนาํพยานหลกัฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
2. ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือยอมช้ีเขต หรือไม่ยอมแจง้จาํนวนเน้ือท่ีดิน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
3. ผูใ้ดขดัขวางเจา้พนกังานซ่ึงปฏิบติัการสํารวจเน้ือท่ีดิน หรือปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อการเร่งรัดภาษีบาํรุงทอ้งท่ีคา้งชาํระ
หรือขดัขวางเจา้พนกังานประเมินในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
1,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
4. ผูใ้ดฝ่าฝืนคาํสั่งของเจา้พนักงานซ่ึงสั่งให้มาให้ถ้อยคาํหรือส่งบญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให้
ปฏิบติัการเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบาํรุงทอ้งท่ีคา้งชาํระ หรือไม่มาให้ถอ้ยคาํ หรือไม่ส่งเอกสาร
อนัควรแก่เร่ืองมาแสดงตามหนงัสือเรียก ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้ง
จาํทั้งปรับ 
 

การลดหย่อน / การยกเว้น / การลดภาษี 
 การลดหย่อนภาษี มาตรา 22 

บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงเดียวกนัหรือหลายแปลงท่ีอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั และใช้ท่ีดินนั้น
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีตามเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี
(1) เขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหล้ดหยอ่น 3 - 5 ไร่ 
(2) เขตเทศบาลตาํบลหรือเขตสุขาภิบาล ใหล้ดหยอ่น 200 - 400 ตารางวา 
(3) เขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตาํบลและเขตเมืองพทัยา ใหล้ดหยอ่น 50 - 100 ตารางวา 
(4) ท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหล้ดหยอ่น ดงัต่อไปน้ี 

- ทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ใหล้ดหยอ่น 50 - 100 ตารางวา 
- ทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ใหล้ดหยอ่น 100 ตารางวา - 1 ไร่ 
- ทอ้งท่ีชนบท ใหล้ดหยอ่น 3 - 5 ไร่ 
บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจา้ของท่ีดินร่วมกนั ให้ไดรั้บลดหย่อนรวมกนั ตามหลกัเกณฑ์ขา้งตน้การ

ลดหยอ่นใหล้ดหยอ่นสาํหรับท่ีดินในจงัหวดัเดียวกนั 
 

การยกเว้น การลดภาษี มาตรา 23 
1. ปีท่ีล่วงมาท่ีดินท่ีใชเ้พาะปลูกเสียหายมากผดิปกติ หรือ 
2. เพาะปลูกไม่ไดด้ว้ยเหตุพน้วสิัย 
3. ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจยกเวน้ หรือลดภาษีไดต้ามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 

/ การอุทธรณ์…. 
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การอุทธรณ์ การฟ้องศาล 
ถา้เจา้ของท่ีดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางท่ีดิน หรือเม่ือไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบาํรุงทอ้งท่ีแลว้ 

เห็นวา่การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัได ้ โดยยื่นอุทธรณ์ผา่นเจา้พนกังานประเมิน
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวนัท่ีไดรั้บการแจง้ประเมินแลว้แต่กรณีการอุทธรณ์
ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดัให้ขอคาํวินิจฉยัอุทธรณ์หรือ
คาํพิพากษาของศาลผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาํวินิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อศาลภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีได้
รับคาํแจง้วนิิจฉยัอุทธรณ์ 
 

การขอคืนภาษีบ ารุงท้องที ่
ผูท่ี้เสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกวา่ท่ีควรจะตอ้งเสียผูน้ั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี
ไดโ้ดยยืน่คาํร้องขอคืนภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 
 

บัญชีอตัราภาษีบ ารุงท้องที่ 
ตามมาตรา 7 

 

ช้ัน ราคาปานกลางของทีด่นิ 
ภาษีไร่ละ 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

ไม่เกินไร่ละ 200 บาท 
เกินไร่ละ 200 บาท ถึงไร่ละ 400 บาท 
เกินไร่ละ 400 บาท ถึงไร่ละ 600 บาท 
เกินไร่ละ 600 บาท ถึงไร่ละ 800 บาท 
เกินไร่ละ 800 บาท ถึงไร่ละ 1,000 บาท 
เกินไร่ละ 1,000 บาท ถึงไร่ละ 1,200 บาท 
เกินไร่ละ 1,200 บาท ถึงไร่ละ 1,400 บาท 
เกินไร่ละ 1,400 บาท ถึงไร่ละ 1,600 บาท 
เกินไร่ละ 1,600 บาท ถึงไร่ละ 1,800 บาท 
เกินไร่ละ 1,800 บาท ถึงไร่ละ 2,000 บาท 
เกินไร่ละ 2,000 บาท ถึงไร่ละ 2,200 บาท 
เกินไร่ละ 2,200 บาท ถึงไร่ละ 2,400 บาท 
เกินไร่ละ 2,400 บาท ถึงไร่ละ 2,600 บาท 
เกินไร่ละ 2,600 บาท ถึงไร่ละ 2,800 บาท 
เกินไร่ละ 2,800 บาท ถึงไร่ละ 3,000 บาท 
เกินไร่ละ 3,000 บาท ถึงไร่ละ 3,500 บาท 

- 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 

50 
- 
- 
- 
- 

50 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50 

(1) ท่ีดินท่ีใชป้ระกอบ 
การกสิกรรมเฉพาะประเภท 
ไมล้ม้ลุก ใหเ้สียก่ึงอตัรา แต่ 
ถา้เจา้ของท่ีดินประกอบการ 
กสิกรรมประเภทไมล้ม้ลุก
นั้นดว้ยตนเองใหเ้สียอยา่งสูง
ไม่เกินไร่ละ5 บาท 
 
 
 
(2) ท่ีดินท่ีทิ้งไวว้า่งเปล่าหรือ 
ไม่ไดท้าํประโยชน์ตามควร
แก่สภาพของท่ีดิน 
ใหเ้สียเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเท่า 
 
 



17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

(11*) 
34 

 
 
 
 

เกินไร่ละ 3,500 บาท ถึงไร่ละ 4,000 บาท 
เกินไร่ละ 4,000 บาท ถึงไร่ละ 4,500 บาท 
เกินไร่ละ 4,500 บาท ถึงไร่ละ 5,000 บาท 
เกินไร่ละ 5,000 บาท ถึงไร่ละ 5,500 บาท 
เกินไร่ละ 5,500 บาท ถึงไร่ละ 6,000 บาท 
เกินไร่ละ 6,000 บาท ถึงไร่ละ 6,500 บาท 
เกินไร่ละ 6,500 บาท ถึงไร่ละ 7,000 บาท 
เกินไร่ละ 7,000 บาท ถึงไร่ละ 7,500 บาท 
เกินไร่ละ 7,500 บาท ถึงไร่ละ 8,000 บาท 
เกินไร่ละ 8,000 บาท ถึงไร่ละ 8,500 บาท 
เกินไร่ละ 8,500 บาท ถึงไร่ละ 9,000 บาท 
เกินไร่ละ 9,000 บาท ถึงไร่ละ 9,500 บาท 
เกินไร่ละ 9,500 บาท ถึงไร่ละ 10,000 บาท 
เกินไร่ละ 10,000 บาท ถึงไร่ละ 15,000 บาท 
เกินไร่ละ 15,000 บาท ถึงไร่ละ 20,000 บาท 
เกินไร่ละ 20,000 บาท ถึงไร่ละ 25,000 บาท 
เกินไร่ละ 25,000 บาท ถึงไร่ละ 30,000 บาท 
เกินไร่ละ 30,000 บาท ใหเ้สียภาษีไร่ละ ดงัต่อไปน้ี 
 
(1) สาํหรับราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาท 
แรกใหเ้สียภาษี 70 บาท 
(2) สาํหรับราคาปานกลางของท่ีดินส่วนท่ีเกิน 
30,000 บาท ใหเ้สียทุกๆ 10,000 บาท ต่อ 25 บาท
เศษของ 10,000 บาท ถา้ถึง 5,000 บาท ใหถื้อเป็น 
10,000 บาท  ถา้ไม่ถึง 5,000 บาท ใหปั้ดทิ้ง" 

30 
22 
25 
27 
30 
32 
35 
37 
40 
42 
45 
47 
50 
55 
60 
65 
70 

 

- 
50 
- 

50 
- 

50 
- 

50 
- 

50 
- 

50 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ 
(1) ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 
(ก) เศษของไร่ใหคิ้ดในอตัราลดลงตามส่วน 
(ข) เศษของหน่ึงตารางวาให้ปัดทิ้ง 
(2) เม่ือคาํนวณภาษีแลว้ เศษของ 10 สตางค ์ใหปั้ดทิ้ง 

 

/ ภาษีป้าย….. 
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ภาษีป้าย 
การจัดเกบ็ภาษีป้าย 

 

1. ป้ายทีต้่องเสียภาษี 
1.1 ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย ไดแ้ก่ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้ หรือประกอบ
กิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้ไม่วา่จะแสดง หรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย ท่ีเขียนแกะสลกั 
จารึก หรือทาํใหป้รากฏดว้ยวธีิใด ๆ 
1.2 ไม่เป็นป้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีป้าย  
 

2. ป้ายทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ 
2.1 ป้ายท่ีแสดงไว ้ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 
2.2 ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้ หรือท่ีส่ิงห่อหุม้หรือบรรจุสินคา้ 
2.3 ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว 
2.4 ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้คนหรือสัตว ์
2.5 ป้ายท่ีแสดงไวภ้ายในอาคารท่ีใชป้ระกอบการคา้  หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน 
ทั้งน้ีเพื่อหารายได ้และแต่ละป้ายมีพื้นท่ีไม่เกินท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2542) 
กาํหนดวา่ตอ้งเป็นป้ายท่ีมีพื้นท่ีไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึง
ป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน 
2.7 ป้ายขององคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาล หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นๆ 
และหน่วยงานท่ีนาํรายไดส่้งรัฐ 
2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ และบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว ้ณ อาคาร
หรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
2.10 ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตร ซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิดจากการเกษตรของตน 
2.11 ป้ายของวดั หรือผูด้าํเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
2.13 ป้ายท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาํหนดป้ายท่ีไดรั้บการ 

/ ยกเวน้ภาษี..... 
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ยกเวน้ภาษีป้ายคือ 
(1) ป้ายท่ีแสดงหรือติดตั้งไวท่ี้รถยนตส่์วนบุคคล รถจกัรยานยนต ์รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ 
 (2) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ลอ้เล่ือน 
(3) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นท่ีไม่เกินหา้ร้อยตาราง เซนติเมตร 
  

3. ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีป้าย     ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ไดแ้ก่ 
3.1 เจา้ของป้าย 
3.2 ในกรณีท่ีไม่มีผูอ่ื้นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นไดใ้ห้
ถือวา่ผูค้รอบครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั้นไดใ้ห้ถือวา่เจา้ของหรือผู ้
ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเ่ป็นผูมี้หนา้ท่ีเสีย ภาษีป้ายตามลาํดบั 
 

4. ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย 
4.1 เจา้ของป้ายท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
4.2 ในกรณีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขป้ายอนัเป็นเหตุให้ตอ้งเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้เจา้ของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 
15 วนั นบัแต่วนัติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนบัแต่วนัเปล่ียนแปลงแกไ้ขแลว้แต่กรณี 
  

5. การค านวณพืน้ทีป้่าย อตัราค่าภาษีป้าย และการค านวณภาษีป้าย 
5.1 การคาํนวณพื้นท่ีป้าย 
5.1.1 ป้ายท่ีมีขอบเขตกาํหนดได ้
 
 

ส่วนกว้างทีสุ่ด  X  ส่วนยาวทีสุ่ดของขอบเขตป้าย 
 

 

5.1.2 ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตกาํหนดไดถื้อตวัอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีอยูริ่มสุดเป็นขอบเขตเพื่อกาํหนด ส่วนกวา้ง
ท่ีสุด ยาวท่ีสุด แลว้คาํนวณตาม 5.1.1 
5.1.3 คาํนวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร 
5.2 อตัราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อตัรา ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 

/ อตัราภา …. 
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อตัราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 
 
 

ลกัษณะ บาท 
1) อกัษรไทยลว้น  
2) อกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมาย
อ่ืน 
3) ป้ายดงัต่อไปน้ี 
ก. ไม่มีอกัษรไทย 
ข. อกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต ้ หรือตํ่ากว่า
อกัษรต่างประเทศ 
4) ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขพื้นท่ีป้าย ขอ้ความ ภาพ หรือ
เคร่ืองหมายบางส่วนในป้ายไดเ้สีย 
ภาษีป้ายแลว้อนัเป็นเหตุให้ตอ้งเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้
คิดอตัรา ตาม 1) 2) หรือ 3) 
แลว้แต่กรณี และใหเ้สียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพิ่มข้ึน 
5) ป้ายใดเสียตํ่ากวา่ 200 บาท ใหเ้สีย 200 บาท 

3 
20 
 
40 
 

 

5.3 การคาํนวณภาษีป้าย ให้คาํนวณโดยนาํพื้นท่ีป้ายคูณดว้ยอตัราภาษีป้าย เช่น ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีมีพื้นท่ี 10,000 
ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทท่ี 2 ป้ายน้ีเสียภาษี ดงัน้ี 
 

 

10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากบั 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 
 

 

6. หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการเสียภาษีป้าย 
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนาํผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีนาํหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าท่ีจาํเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีเท่านั้น 
6.1 กรณีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ ไดแ้ก่ 

1) บตัรประจาํตวัประชาชน 
2) สาํเนาทะเบียนบา้น 
3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4) หนงัสือรับรองหุน้ส่วนบริษทั 
5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาํป้าย 

 
/ 6.2 กรณีป้าย…… 
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7. ขั้นตอนการช าระภาษี 
7.1 ผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมดว้ยหลกัฐาน 
7.2 พนกังานเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
1) กรณีท่ีผูเ้สียภาษีป้ายประสงค์จะชาํระภาษีป้ายในวนัยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ถา้พนกังานเจา้หน้าท่ี
ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายไดท้นัทีใหแ้จง้ผูเ้สียภาษีป้ายวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจาํนวนเท่าใด 
2) กรณีผูเ้สียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาํระภาษีในวนัยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะมีหนงัสือแจง้
การประเมิน (ภป.3) แจง้จาํนวนเงินภาษีท่ีจะตอ้งชาํระแก่ผูเ้สียภาษี 
7.3 ผูเ้สียภาษีตอ้งมาชาํระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินมิฉะนั้นจะตอ้งเสียเงินเพิ่ม 
7.4 การชาํระภาษีป้าย 
- เจา้ของป้ายมีหนา้ท่ีชาํระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเวน้ป้ายท่ีแสดงปีแรก 
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
(2) สถานท่ีชาํระภาษี 
- สถานท่ีท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว ้
- หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีกาํหนด 
(3) การชาํระภาษีวธีิอ่ืน 
- ธนาณติั หรือตัว๋แลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนทอ้งถ่ิน 
- ส่งโดยไปรษณียล์งทะเบียน 
- ส่งไปยงัสถานท่ีตาม (2) 
(4) การผอ่นชาํระหน้ี 
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทข้ึนไป 
2. ผอ่นชาํระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กนั 
3. แจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือก่อนครบกาํหนดเวลาชาํระหน้ี 
- ป้ายติดตั้งปีแรก 
- คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
- งวดละ 3 เดือน 
- เร่ิมเสียตั้งแต่งวดท่ีติดตั้ง จนถึงงวดสุดทา้ยของปี 
งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 % 
งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 % 
งวด 3 กรกฎาคม - กนัยายน = 50 % 
งวด 4 ตุลาคม - ธนัวาคม = 25 % 
 
 
 

/ 8. เงินเพ่ิม…. 
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8. เงินเพิม่ 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายจะตอ้งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 

8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกาํหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเวน้แต่กรณีท่ี
เจา้ของป้ายไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดแ้จง้ให้ทราบถึงการละเวน้นั้น ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละหา้ของค่าภาษีป้าย 
8.2 ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ทาํใหจ้าํนวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อย
ละสิบของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูก 
ตอ้งก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน 
8.3 ไม่ชาํระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกาํหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือนให้
นบัเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ีไม่ใหน้าํเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคาํนวณเป็นเงินเพิ่มตามขอ้น้ีดว้ย 

 

9. บทก าหนดโทษ 
9.1 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ให้ถอ้ยคาํเท็จ ตอบคาํถามดว้ยถอ้ยคาํอนัเป็นเท็จ หรือนาํพยานหลกัฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000
บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
9.2 ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท - 50,000 บาท 
9.3 ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว ้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการตอ้ง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
9.4 ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงสั่งให้มา
ใหถ้อ้ยคาํหรือใหล้งบญัชีหรือเอกสารเก่ียวกบัป้ายมาตรวจสอบภายในกาํหนดเวลาอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 

10. การอุทธรณ์การประเมิน 
เม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมิน (ภป.3) แลว้เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิอุทธรณ์การ

ประเมินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย โดยตอ้งยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การ
ประเมินผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาํวินิจฉยัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อศาลภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรับแจง้คาํวินิจฉัย
อุทธรณ์ 
 

11. การขอคืนเงินภาษีป้าย 
ผูเ้สียภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกวา่ท่ีควรจะตอ้งเสีย ผูน้ั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนไดโ้ดยยื่น

คาํร้องขอคืนภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีเสียภาษีป้าย 
 
 

/ ภาษีโรงเรือน… 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ กบัท่ีดินท่ีใช้
ประโยชน์ต่อเน่ืองไปกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 

ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ไดแ้ก่ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง และท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกบั
โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างนั้น และในปีท่ีผา่นมาไดมี้การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นนั้น เช่น ให้เช่า ใชเ้ป็นท่ีทาํการ
คา้ขาย ท่ีไวสิ้นคา้ ท่ีประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผูอ่ื้นอยูอ่าศยั หรือใชป้ระกอบกิจการอ่ืน 
ๆ เพื่อหารายได ้และไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 
 

หลกัการส าคัญ 
1. ตอ้งมีทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ 
- โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ และ 
- ท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 
2. ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ ตามมาตรา 9, 10 
 

ข้อสังเกต 
- ค่าภาษี: ผูรั้บประเมินชาํระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น ในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
- ค่ารายปี: จาํนวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรใหเ้ช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ ในกรณีใหเ้ช่า ใหถื้อค่าเช่าคือค่ารายปี 
- เงินเพิม่: เป็นมาตรการทางแพง่ เพื่อให้มีการชาํระภาษีภายในกาํหนด ตามมาตรา 43 ซ่ึงพนกังานเก็บภาษีสามารถ
เรียกเก็บผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีไดเ้อง 
- ค่าปรับ: เป็นโทษทางอาญา ซ่ึงมีกาํหนดไวใ้นมาตรา 46,47 และ 48 โดยพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครองเป็นผูมี้
หนา้ท่ีเปรียบเทียบปรับ และทอ้งถ่ินไปขอรับเงินค่าปรับมาเป็นรายไดข้องตนเอง 
- พนักงานเจ้าหน้าที ่คือ ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งใหมี้หนา้ท่ีรับแบบฯ ประเมินภาษีและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด 
- พนักงานเก็บภาษี คือ ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้มีหนา้ท่ีจดัเก็บ รับชาํระ รวมทั้งเร่งรัดให้ชาํระภาษี และปฏิบติั
หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 

ทรัพย์สินทีไ่ด้รับยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ได้แก่ 
1. พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน 
2. ทรัพยสิ์นของรัฐบาลท่ีใชใ้นกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพยสิ์นของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใช้
ในกิจการของการรถไฟโดยตรง 
3. ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระทาํกิจการท่ีไม่ใช่เพื่อเป็นผลกาํไรส่วนบุคคล  

/ และใชเ้ฉพาะ….. 
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และใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
4. ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นศาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะในศาสนกิจอยา่งเดียวหรือเป็นท่ีอยูข่องสงฆ ์
5. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปี และเจา้ของไม่ไดอ้ยูเ่อง หรือไห้ผูอ่ื้นอยูน่อกจากคนเฝ้า
ในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกนั 

6. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผูเ้ช่าซ้ืออยู่อาศยัเอง และมิไดใ้ช้เป็นท่ีเก็บ สินคา้หรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้
7. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเจา้ของอยูเ่องหรือให้ผูแ้ทนอยูเ่ฝ้ารักษา และซ่ึงมิไดใ้ชเ้ป็นท่ีไวสิ้นคา้
หรือประกอบการอุตสาหกรรม 
 

การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี 
1. เม่ือปรากฏวา่ผูรั้บประเมินไดเ้สียหายเพราะทรัพยสิ์นวา่งลงหรือชาํรุด ตอ้งซ่อมแซมส่วนสาํคญั 
2. ผูรั้บประเมินยืน่คาํร้อง 
3. ลดค่าภาษีลงตามส่วนท่ีเสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได ้
 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
1. เจา้ของทรัพยสิ์น 
2. เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างและเจา้ของท่ีดินเป็นคนละเจา้ของ เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นผูมี้
หนา้ท่ีเสียภาษีสาํหรับทรัพยสิ์นนั้นทั้งหมด 
 

ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษี 
เจา้ของทรัพยสิ์นตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ภรด. 2) ณ สํานกังานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 
  

การค านวณภาษี การประเมินค่ารายปี และอตัราภาษี 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดจากค่ารายปีของทรัพยสิ์น ในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บา้นให้เช่า มีค่ารายปี 
12,000 บาท ค่าภาษีจะเท่ากบั 12,000X12.5/100 เป็นเงิน 1,500 บาท ค่ารายปีของทรัพยสิ์น หมายถึง จาํนวนเงินซ่ึง
ทรัพยสิ์นนั้นสมควรให้เช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ เช่น บา้นให้เช่าเดือนละ 1,000 บาท ค่ารายปีของบา้นหลงัน้ีก็คือ 12,000
บาท (หมายถึง ค่าเช่าทั้งปีของบา้นหลงัน้ี 1,000 X 12 = 12,000 บาท) 
 

การประเมินค่ารายปีมีหลกัเกณฑ์การประเมินตามล าดับ ดังนี ้
1. กรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีการใหเ้ช่าและค่าเช่าสมควร ใหน้าํค่าเช่ามาคิดเป็นรายปี 
2. กรณีทรัพยสิ์นให้เช่าและค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ไดเ้น่ืองจากเจา้ของทรัพยสิ์นประกอบกิจการเอง ให้
ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกบัค่ารายปีของทรัพยสิ์นในปีท่ีผา่นมา หรือเทียบเคียงกบัค่ารายปีของ ทรัพยสิ์นใน 

 
/ บริเวณใกล…้. 
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บริเวณใกลเ้คียงกนัท่ีมีลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาด พื้นท่ี ทาํเล ท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บ
ประโยชน์คลา้ยคลึงกนัในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ซ่ึงในเร่ืองน้ีกระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดแนวทาง
ปฏิบติัให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัทาํราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉล่ียต่อตารางเมตรต่อเดือนตามทาํเลใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และตามประเภทของทรัพยสิ์น 

3. กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตามขอ้ 2 ไดอ้าจประเมินค่ารายปีของทรัพยสิ์นโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นมาประกอบการ 
ประเมินได ้
 

ค่าภาษี 
1. ผูรั้บประเมินชาํระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปี 
2. อตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
ค่าภาษี = ค่ารายปี X 12.5 % 
 

ค่ารายปี 
ค่ารายปี คือ จาํนวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรใหเ้ช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ กรณีใหเ้ช่าใหถื้อค่าเช่าคือค่ารายปีกรณีมีเหตุ 
- ค่าเช่ามิใช่จาํนวนเงินอนัสมควร 
- หาค่าเช่าไม่ได ้เน่ืองจากดาํเนินกิจการเองหรือดว้ยเหตุประการอ่ืน ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจประเมินค่ารายปี
ตามหลกัเกณฑท่ี์ รมว.มท. กาํหนด 
 

ลดค่ารายปี 
- มาตรา 11 โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างฯ ถูกร้ือถอนทาํลายโดยประการอ่ืน ให้ลดยอดค่ารายปีตามส่วนท่ีถูกทาํลาย
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดท้าํข้ึน และยงัใชไ้ม่ได ้
- มาตรา 12 โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ทาํข้ึนระหวา่งปีถือเอาเวลาซ่ึงมีข้ึนและสําเร็จจนควรอยูไ่ดแ้ลว้ เป็นเกณฑ์
คาํนวณค่ารายปี 
- มาตรา 13 
1. เจา้ของโรงเรือนติดตั้งส่วนควบท่ีสาํคญัข้ึนในโรงเรือนนั้น 
2. มีลกัษณะเป็นเคร่ืองจกัรกลไก เคร่ืองกระทาํหรือเคร่ืองกาํเนิดสินคา้ 
3. เพื่อใชด้าํเนินการอุตสาหกรรม 
4. ลดค่ารายปีลงเหลือ 1 ใน 3 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินเทียบเคียงกบัค่ารายปีของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า ท่ีมีลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาด ทาํเล ท่ีตั้ง และบริการ

สาธารณะ ท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บประโยชน์คลา้ยคลึงกนั 
 

/ สรุป : หลกัเกณฑ…์. 
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สรุป : หลกัเกณฑ์การประเมินค่ารายปี 

1. ทรัพยสิ์นใหเ้ช่า ค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือค่ารายปี 
2. ทรัพยสิ์นใหเ้ช่า ค่าเช่าไม่สมควร หรือหาค่าเช่าไม่ไดป้ระเมินโดยเทียบเคียง 
- ค่ารายปีท่ีล่วงมาแลว้ 
- ค่ารายปีของทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า 
3. กรณีเทียบเคียงตาม 2. ไม่ไดอ้าจใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นมาประกอบการประเมินค่ารายปีได ้
4. คาํนึงภาระภาษีของประชาชน 
 

ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษี 
เจา้ของทรัพยสิ์นตอ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ภรด. 2) ณ สํานกังานของ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 
 

หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการเสียภาษี 
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนาํผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีนาํหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดง  

รายการเพื่อเสียภาษี (ภรด. 2) เท่าท่ีจาํเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีเท่านั้น 
1. กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินรายใหม่ เช่น 

1) สาํเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 
2) สาํเนาโฉนดท่ีดิน - สัญญาซ้ือขายโรงเรือน 
3) สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าท่ีดิน 
4) ทะเบียนพาณิชย-์ ทะเบียนการคา้ - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
6) หนงัสือรับรองหา้งหุน้ส่วน/บริษทั- งบดุล 
7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ 
9) หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงการเร่ิมใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์น 
10) แผนท่ีตั้งของท่ีดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเสียภาษี 
11) หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีมีผูอ่ื้นมายืน่แบบ ภรด. 2 แทน) 
12) ในกรณีท่ีโรงเรือนมีผูถื้อกรรมสิทธ์ิร่วมกนัหลายคน ให้ผูถื้อกรรมสิทธ์ิร่วมลงลายมือช่ือในแบบ ภรด.2 ใน
ฐานะผูรั้บประเมินทุกคน หรือจะมอบอาํนาจใหค้นใดคนหน่ึงก็ได ้การมอบตอ้งทาํเป็นหนงัสือและปิดแสตมป์ตาม
กฎหมาย 

2. กรณีเป็นผูเ้สียภาษีรายเก่าท่ีเคยเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินมาแลว้ขั้นตอนในการชาํระภาษี 
1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์นเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภรด.2) พร้อม 
  / ดว้ยหลกัฐาน.... 
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ดว้ยหลกัฐาน ณ สาํนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู ่
2) พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
3) พนกังานเจา้หนา้ท่ีประเมินค่ารายปีและค่าภาษีท่ีจะตอ้งเสีย 
4) พนกังานเก็บภาษีแจง้การประเมิน (ภรด.8) ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจาํนวนเงินเท่าใด 
5) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเม่ือไดรั้บแจง้การประเมินแลว้จะตอ้งนาํเงินค่าภาษีไปชาํระภายใน 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บแจง้การประเมิน มิฉะนั้นจะตอ้งเสียเงินเพิ่ม 
 

เงินเพิม่ 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เม่ือไดรั้บแจง้การประเมินแลว้ จะตอ้งนาํเงินค่าภาษีไปชาํระภายใน 30 

วนันบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน มิฉะนั้นจะตอ้งเสียภาษีเพิ่ม ดงัน้ี 
1. ถา้ชาํระไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัพน้กาํหนดใหเ้พิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 
2. ถา้เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ใหเ้พิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 
3. ถา้เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ใหเ้พิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 
4. ถา้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ใหเ้พิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 
 

บทก าหนดโทษ 
1. ผูใ้ดละเลยไม่แสดงขอ้ความในแบบพิมพเ์พื่อแจง้รายการทรัพยสิ์นตามความเป็นจริง ตามความรู้เห็นของตนให ้
ครบถว้น และรับรองความถูกตอ้งของขอ้ความดงักล่าวพร้อมทั้งลงวนัท่ี เดือน ปี และลงลายมือช่ือของตนกาํกบัไว ้
เวน้แต่จะเป็นดว้ยเหตุสุดวสิัย ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
2. ผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ไม่แจง้รายการเพิ่มเติมรายละเอียดยิ่งข้ึนเม่ือเรียกร้อง 
ไม่นาํพยานหลกัฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคาํถามเม่ือพนกังานเจา้หน้าท่ีซักถาม หรือไม่ตอบคาํถามเม่ือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีซกัถามผูรั้บประเมินในเร่ืองใบแจง้รายการ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 
3. ผูใ้ดยืน่ขอ้ความเทจ็ หรือใหถ้อ้ยคาํเทจ็ หรือตอบคาํถามดว้ยคาํอนัเป็นเทจ็ หรือนาํพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเล่ียงหรือจดัหาทางใหผู้อ่ื้นหลีกเล่ียงการคาํนวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นของตนตามท่ีควรก็ดี หรือโดยความเท็จ 
โดยเจตนาละเลย โดยฉอ้โกงโดยอุบาย โดยวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใดทั้งส้ินท่ีจะหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการ
คาํนวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นของตนตามท่ีควรก็ดี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500บาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 

การอุทธรณ์การประเมินภาษี 
เม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมินแลว้ ไม่พอใจในการประเมินของพนกังานเจา้หนา้ท่ี โดยเห็นวา่ค่าภาษี

สูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกตอ้ง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ไดโ้ดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบท่ีกาํหนด (ภรด. 9) ภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน และเม่ือไดรั้บแจง้ผลการช้ีขาดแลว้ยงัไม่เป็นท่ีพอใจก็มีสิทธินาํเร่ืองร้องต่อศาล
ไดภ้ายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ความใหท้ราบคาํช้ีขาด 
 


