ภาษีบาร ุงท้องที่
“ที่ ดิ น ” หมายความว่ า พื้ นที่ ดิ น และให้

ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็ นภูเขา หรื อที่มีน้ าด้วย
“เจ้า ของที่ ดิ น ” หมายถึ ง บุ ค คล หรื อคณะ
บุ ค คลไม่ ว่ า จะเป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อนิ ติ บุ ค คล ซึ่ งมี
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน

บทกาหนดโทษ
มาตรา 53 ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสี ยภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 54 ผูใ้ ดจงใจไม่ยอมชี้เขตหรื อไม่ยอมแจ้ง
จานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

การชาระภาษี
ตาม พ.ร.บ.ภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. 2508 กาหนดให้ผมู ้ ีหน้าที่
ต้องชาระภาษีแบบ ภ.บ.ท. 5 และชาระภาษี ตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม – สิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

เงินเพิ่ม
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ ดิน (ภ.บ.ท. 5)
ภายในกาหนด เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจานวน ของ
จานวนเงินที่ประเมินเพิ่มเติม
2. ยื่นแบบไม่ถูกต้อง เสี ยเงิ นเพิ่มร้ อยละ 10
ของจานวนเงินที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา เสี ยเงินเพิ่ม
ร้อยละ 24 ต่อปี ของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่

1. ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรื อ
เครื่ องหมายใดหรื อไม่
2. ป้ ายที่ มีอกั ษรไทยบางส่ วนหรื อทั้งหมด
อยูใ่ ต้หรื อต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
- ป้ ายที่ ค านวณพื้ น ที่ ข องป้ ายแล้ว ถ้า มี
อัตราที่ตอ้ งเสี ยภาษีต่ากว่าป้ ายละ 200 บาท ให้เสี ยภาษี
ป้ ายละ 200 บาท

การชาระภาษี

ภาษีป้าย
“ป้ าย” หมายถึง

ป้ ายแสดงชื่อ ยี่หอ้ หรื อ
เครื่ องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรื อประกอบกิจการ
อื่นเพื่อหารายได้ ไม่วา่ จะได้แสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใด ๆ
ด้วยอักษร ภาพ หรื อเครื่ องหมายที่เขียน และสลัก จารึ ก หรื อ
ทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษี
ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ
500 ตารางเซนติเมตร
- ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนอักษรต่างประเทศ ปน
ภาพหรื อเครื่ องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
-

กาหนดให้ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีป้าย ยื่นแบบ
ภ.ป. 1 และชาระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม
ของทุกปี

เงินเพิ่ม
- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาที่
กาหนดเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ย
ภาษี
- ยื่นแบบไม่ถูกต้อง เสี ยเพิ่มร้อยละ 10 ของ
จานวนเงินที่ประเมินเพิ่มเติม
- ไม่ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนดเสี ยเงิน
เพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษี

การอ ุทธรณ์
เงินเพิ่ม
มาตรา 30 ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินภาษีเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ ยื่น
อุทธรณ์การประเมินต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน
นับแต่ได้รับการประเมิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
“โรงเรื อน” หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร
ร้านค้า บริ ษทั ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์
โรงพยาบาล โรงเรี ยน แฟลต ฯลฯ
“ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน” หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บ
จากโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่ งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น
“ค่ารายปี ” หมายถึง จานวนเงินซึ่ งทรัพย์สินนั้น
สมควรให้เช่าได้ในปี หนึ่ง ๆ

การชาระภาษี

- ชาระไม่เกินหนึ่ งเดือน หลักจากพ้นกาหนดเสี ย

เงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของภาษีที่คา้ งชาระ
- ชาระเกิ นหนึ่ งเดื อนแต่ ไม่เกิ นสองเดื อน นับแต่
พ้นกาหนด เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่คา้ งชาระ
- ชาระเกิ นสองเดื อนแต่ ไม่เกิ นสามเดื อน นับแต่
พ้นกาหนด เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีที่คา้ งชาระ
- ชาระเกินสามเดือน แต่ไม่เกิน สี่ เดือน นับแต่พน้
กาหนด เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่คา้ งชาระ

การอ ุทธรณ์
เมื่ อ ผู ้รั บ ประเมิ น ได้ รั บ ทราบการแจ้ง รายการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8) แล้วปรากฏว่าผูร้ ับประเมินไม่พอใจการ
ประเมิ นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ไปติ ดต่ อยังหน่ วยงานที่
จัด เก็ บ ภาษี เพื่ อ ร้ อ งขอให้พิ จารณาการประเมิ น ใหม่ ทั้ง นี้
จะต้องยื่นคาร้องอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน มิฉะนั้น จะถือว่าหมดสิ ทธิ์ ในการยื่นการอุทธรณ์


ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 และชาระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม สิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
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