คู่มือการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
และกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการ
ให้บริการประชาชน

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เทศบาลตาบลก้านเหลือง
อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ความหมาย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
หลักการสาคัญ
หลักการสาคัญในการพิจารณาว่าทรัพย์สินใด อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือไม่
มีหลักในการพิจารณาดังนี้
1. ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น และ
2. ต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้มีหน้าที่ชาระภาษี
มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน กาหนดไว้เป็น 2 กรณี คือ
1. หากเจ้าของทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และที่ดิน เป็นเจ้าของเดียวกัน
เจ้าของทรัพย์สินนั้นก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2. แต่ถ้าที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกาหนดให้เจ้าของ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี
ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่
1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลทีใ่ ช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทากิจการที่ไม่ใช่เพื่อเป็นผล
กาไรส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยู่เอง หรือให้ผู้อื่นอยู่
นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน
6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่อาศัยเอง และมิได้ใช้เป็นที่เก็บ สินค้า
หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้
7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็น
ที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม

การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี
1. เมื่อปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรือชารุด ต้องซ่อมแซมส่วนสาคัญ
2. ผู้รับประเมินยื่นคาร้อง
3. ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได้
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ณ สานักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
กรณีผู้ชาระภาษียื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) แล้วยังไม่ชาระทันทีให้ดาเนินการดังนี้
1. อัตราค่าปรับและเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบเกินกาหนดเกินกาหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่ยื่น
แบบภายใน ระยะเวลา 200 บาท
2. เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชาระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน หากชาระเกินระยะเวลาที่กาหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5%
- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5%
- เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5%
- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10%
3. ได้รับการแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน

กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
กระบวนงาน
บริการ
ฝ่ายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้

ขั้นตอนการให้บริการ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นความจานงต่อ
เจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม (ภ.ร.ด.2) ลงชื่อผู้ชาระ
ภาษี
- ลงเลขรับ (ภ.ร.ด.2) ในทะเบียนคุมเลขรับ
- คานวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี
- แจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) และลงเลขที่ (ภ.ร.ด.8)
ในทะเบียนคุมเลขรับ
- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชาระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.12)

เอกสารประกอบการ
พิจารณา
- บัตรประจาตัวประชาชน
- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่
ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)

การคานวณ
วิธีการคานวณ
ค่ารายปี = จานวนห้องเช่า x ค่า
เช่า x จานวนเดือน และจะต้อง
เสียภาษีในอัตรา 12.5 % ของค่า
รายปี

หมายเหตุ
* การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีโรงเรือน
และที่ดินภายในเดือน
กุมภาพันธ์
* กรณีเป็นรายเก่า
สามารถคัดลอกจากปีที่
ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง)

ภาษีป้าย
ป้ายที่ต้องเสียภาษี
ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ทวี่ ัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครือ่ งหมาย
ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธใี ด ๆ
ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย
ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่
- ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
- ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า
- ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
- ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
- ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอืน่ หรือภายในอาคารซึ่งเป็น
ที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กาหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2542) กาหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม
2542) แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
- ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิน่ ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ป้ายขององค์การที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นารายได้ส่งรัฐ
- ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดง
ไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
- ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
- ป้ายของวัด หรือผู้ดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
- ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
- ป้ายที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนดป้ายที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีป้ายคือ
- ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์
- ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน
- ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไม่เกินห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่
- เจ้าของป้าย
- ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ
ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือ
ว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีป้ายตามลาดับ
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
- เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี
- ในกรณีที่ตดิ ตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
การคานวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการคานวณภาษีป้าย
- ป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได้ ส่วนที่กว้างที่สุด X ส่วนที่ยาวทีส่ ุดของขอบเขตป้าย
- ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกาหนดได้ ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกาหนด
ส่วนที่กว้างที่สุดและส่วนที่ยาวที่สดุ
- ป้ายประเภทที่ (1) ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. - ป้ายประเภทที่ (2) ให้คิดอัตรา 20 บาท
ต่อ 500 ตร.ซม. - ป้ายประเภทที่ (3) ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
- คานวณพื้นที่ป้ายเป็นตารางเซนติเมตร
เงินเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาทีก่ าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้น
แต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละ
เว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
- ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของ
เดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
การอุทธรณ์การประเมิน
เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผูบ้ ริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งคา
วินิจฉัยอุทธรณ์

กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
กระบวนงาน
ขั้นตอนการให้บริการ
บริการ
ฝ่ายพัฒนาและ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
จัดเก็บรายได้ - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นความจานงค์ต่อเจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม (ภ.ป.1) ลงชื่อผู้ชาระภาษี
- ลงเลขรับ (ภ.ป.1) ในทะเบียนคุมเลขรับ
- คานวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
- แจ้งรายการประเมิน (ภ.ป. 3) และลงเลขที่ (ภ.ป. 3) ใน
ทะเบียนคุมเลขรับ
- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ภ.ป. 7)
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป. 7)
การผ่อนชาระ
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผ่อนชาระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน
3. แจ้งความจานงเป็นหนังสือก่อนครบกาหนดเวลาชาระ

เอกสารประกอบการ
พิจารณา
- บัตรประจาตัว
ประชาชน
- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
ป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป. 7)

การคานวณ
อัตราภาษีป้าย
1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศ หรือปนกับภาพและ
หรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20
บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
3.ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40
บาท ต่อ 500 ตร.ซม. - ป้ายที่ไม่
มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ - ป้าย
ที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือ
ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษร
ต่างประเทศ
4.ป้ายใดที่คานวณพื้นที่และ
ประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่า
กว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา
200 บาท

การคานวณ
กว้าง x ยาว / 500 ตร.
ซม.x อัตราภาษี

หมายเหตุ
* การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายต้อง
ยื่นภายในเดือนมีนาคม
* กรณีเป็นรายเก่า
สามารถคัดลอกจากปี
ที่ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลง)

ภาษีบารุงท้องที่
การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
ภาษีบารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอตั รา
ภาษีบารุงท้องที่
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทีด่ ิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดนิ ที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของ
ที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน
ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่
- ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์
- ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์
- ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ
- ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่วา่ จะใช้ประกอบ
ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
- ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
- ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ
- ที่ดินที่ใช้ตอ่ เนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว
- ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์
- ที่ดินที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่าง
ประเทศอื่นในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
- ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
- ที่ดินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่สาหรับปีนั้น
กาหนดระยะเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษี
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการทีด่ ิน (ภ.บ.ท.5) ณ สานักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินแบบแสดงรายการทีไ่ ด้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น

เงินเพิ่ม
เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องทีต่ ้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบารุงท้องที่
เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดนิ ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละ
เว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีบารุงท้องที่
- ยื่นแบบแสดงรายการทีด่ ินโดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการทีด่ ินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
- ชี้เขตแจ้งจานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสารวจ โดยทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษี
บารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
- ไม่ชาระภาษีบารุงท้องที่ภายในเวลาทีก่ าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีบารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
กระบวนงาน
บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

ฝ่ายพัฒนาและ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีบารุงท้องที่
จัดเก็บรายได้ - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นความจานงค์ต่อเจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม (ภ.บ.ท. 5) ดูรายละเอียด
จากสาเนาเอกสารสิทธิ์
- ลงทะเบียนเลขรับที่ดินเพื่อเก็บภาษีบารุงท้องที่
(ภ.บ.ท. 6)
- คานวณค่าภาษีบารุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลาง
ที่ดินและประเมินค่าภาษีบารุงท้องที่
- แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท. 9)
- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีบารุงท้องที่
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11/ ภ.บ.ท. 5)
สาหรับการชาระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป
- เจ้าของที่ดินแจ้งชื่อ – สกุล ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
เอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท. 11)

เอกสารประกอบการ
พิจารณา
- บัตรประจาตัว
ประชาชน
- ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีบารุงท้องที่ปีที่
ผ่านมา (ภ.บ.ท. 11)

การคานวณ
อัตราค่าภาษี
- ปลูกพืชล้มลุก 5 บาท /ไร่
- ให้เช่า 10 บาท / ไร่
- ปลูกไม้ยืนต้น 30 บาท / ไร่
- ที่ดินว่างเปล่า 60 บาท / ไร่

หมายเหตุ
* การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีบารุงท้องที่ ภายใน
เดือนมกราคมของปีแรกที่มี
การตีราคาปานกลางของ
ที่ดินในทุกรอบระยะเวลา 4
ปี
* กรณีเป็นรายเก่าสามารถ
คัดลอกจากปีที่ผ่านมาได้
(ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

