
ขอ้แนะนําในการตดิตอ่ราชการ 
การชําระภาษทีอ้งถิน่ กองคลงั 
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
หมายถงึ ภาษีทีจ่ัดเก็บจากโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ๆกับดนิทีใ่ชป้ระโยชนต์อ่เนื่องไปกับโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งนัน้ ทรัพยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษีโรงเรยีนและทีด่นิ 
ไดแ้ก ่โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้ง และทีด่นิซึง่ใชต้อ่เนื่องกับโรงเรอืนและสิง่ปลกูสรา้งนัน้ และในปีทีผ่า่นมาไดม้กีารใชป้ระโยชนใ์น ทรัพยส์นินัน้ เชน่ ใหเ้ชา่ ใชเ้ป็นทีทํ่า
การคา้ขาย ทีไ่วส้นิคา้ทีป่ระกอบอตุสาหกรรม ใหญ้าต ิบดิา มารดา บตุร หรอืผูอ้ืน่อยูอ่าศัย หรอื ใชป้ระกอบกจิการอืน่ๆ เพือ่หารายได ้และไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 
 
หลกัการสําคญั 
1. ตอ้งมทีรัพยส์นิ ไดแ้ก ่

• โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ๆ และ 
• ทีด่นิซึง่ใชต้อ่เนื่องกับโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งนัน้ 

2. ไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ ตามมาตรา 9,10 
 
ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
1. เจา้ของทรัพยส์นิ 
2. เจา้ของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งและเจา้ของทีด่นิเป็นคนละเจา้ของ เจา้ของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งเป็นผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีสําหรับทรัพยส์นินัน้ทัง้หมด 
ระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิเพือ่เสยีภาษี 
เจา้ของทรัพยส์นิตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด.2) ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนครชยัศร ีงานพัฒนารายได ้ กองคลัง ภายในเดอืน
กมุภาพันธข์องทกุปี 
หลักฐานทีใ่ชป้ระกอบการเสยีภาษีเพือ่ความสะดวกในการเสยีภาษี ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีนําหลักฐานประกอบการยืน่แบบแสดง รายการเพือ่เสยีภาษี (ภ.ร.ด.2) เทา่ทีจํ่าเป็น
เพยีงเพือ่ประโยชนใ์นการจัดเก็บภาษีเทา่นัน้ 
 
1. กรณีการเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิรายใหม ่หลักฐาน ดังนี ้
- สําเนาทะเบยีนบา้น/บัตรประจําตัวประชาชนของผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษี 
- สําเนาโฉนดทีด่นิ – สญัญาซือ้ขายโรงเรอืน 
- สญัญาเชา่โรงเรอืน/สญัญาเชา่ทีด่นิ 
- ทะเบยีนพาณชิย ์– ทะเบยีนการคา้ – ทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 
- ใบอนญุาตปลกูสรา้งอาคาร 
- หนังสอืรับรองหา้งหุน้สว่น/บรษัิท – งบดลุ 
- ใบอนญุาตตัง้หรอืประกอบกจิการโรงงาน 
- ใบอนญุาตสะสมอาหารหรอืใบอนุญาตประกอบกจิการคา้ 
- หลักฐานอืน่ๆ ทีแ่สดงการเริม่ใชป้ระโยชนข์องทรัพยส์นิ 
- แผนทีตั่ง้ของทีด่นิและโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีเ่สยีภาษี 
- หนังสอืมอบอํานาจ (กรณีมผีูอ้ืน่มายืน่แบบ ภ.ร.ด.2 แทน) 
- ในกรณีทีโ่รงเรอืนมผีูถ้อืกรรมสทิธิร์่วมกันหลายคน ใหผู้ถ้อืกรรมสทิธิร์่วมลงลายมอืชือ่ในแบบ ถ.ร.ด. 2 ในฐานะผูร้ับประเมนิทกุคน หรอืจะมอบอํานาจใหค้นใดคนหนึง่ก็



ไดก้ารมอบตอ้งทําเป็นหนังสอืและปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
 
2. กรณีเป็นผูเ้สยีภาษีรายเกา่ทีเ่คยเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิมาแลว้ขัน้ตอนในการชําระภาษี 
- ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด.2) พรอ้มดว้ยหลักฐาน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนครชยัศร ีงาน
พัฒนารายได ้กองคลัง 
- พนักงานเจา้ทีจ่ะทําการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบแสดงรายการเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 
- พนักงานเจา้หนา้ทีป่ระเมนิคา่รายปีและคา่ภาษีทีจ่ะตอ้งเสยี 
- พนักงานเก็บภาษีแจง้การประเมนิ (ภ.ร.ด.8) ใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีเป็นจํานวนเงนิเทา่ใด 
- ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีเมือ่ไดร้ับแจง้การประเมนิแลว้จะตอ้งนําเงนิคา่ภาษีไปชําระภายใน 30 วนั นับแตว่ันถัดจากวันทีไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ มฉิะนัน้จะตอ้งเสยีเงนิเพิม่ 
 
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษไีมต่อ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ไดแ้ก ่
1. พระราชวังอันเป็นสว่นของแผน่ดนิ 
2. ทรัพยส์นิของรฐับาลทีใ่ชใ้นกจิการของรฐับาล หรอืสาธารณะและทรัพยส์นิของการรถไฟแหง่ประเทศไทยทีใ่ชใ้นกจิการของการรถไฟโดยตรง 
3. ทรัพยส์นิของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรยีนสาธารณะซึง่กระทํากจิการทีไ่มใ่ชเ่พือ่เป็นผลกําไรสว่นบคุคล และใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศกึษา 
4. ทรัพยส์นิซึง่เป็นศาสนสมบัตอัินใชเ้ฉพาะในศาสนกจิอยา่งเดยีวหรอืเป็นทีอ่ยูข่องสงฆ ์
5. โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ๆ ซึง่ปิดไวต้ลอดปี และเจา้ของไมไ่ดอ้ยูเ่อง หรอืใหผู้อ้ืน่อยู ่นอกจากเฝ้าในโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ๆ หรอืในทีด่นิซึง่ใช ้
ตอ่เนื่องกัน 
6. โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งของการเคหะแหง้ชาตทิีผู่เ้ชา่ซือ้อยูอ่าศัยเอง และมไิดใ้ชเ้ป็นทีเ่ก็บสนิคา้หรอืประกอบการอตุสาหกรรมหรอืประกอบกจิการอืน่เพือ่หารายได ้
7. โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ๆ ซึง่เจา้ของอยูเ่องหรอืใหผู้แ้ทนอยูเ่ฝ้ารักษา และซึง่มไิดใ้ชเ้ป็นทีไ่วส้นิคา้หรอืประกอบอตุสาหกรรม 
 
การผอ่นชําระภาษ ี
ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิจะขอผอ่นชําระคา่ภาษีก็ได ้โดยวงเงนิคา่ภาษีทีจ่ะขอผอ่นชําระนัน้จะตอ้งมจํีานวนตัง้แต ่9,000 บาทมเีงือ่นไข 
1. ตอ้งยืน่แบบภายในกําหนดและผูเ้สยีภาษีแจง้ความจํานงของผอ่นชําระคา่ภาษีเป็นหนังสอื ภายใน 30 วัน นับแตว่นัถัดจากวนัทีไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ 
2. กําหนดเวลาชําระเป็น 3 งวดๆ ละเทา่ๆ กัน 
งวดที ่1 ชําระภายใน 30 วนั นับแตว่นัถัดจากวนัทีไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ 
งวดที ่2 ชําระภายใน 1 เดอืนนับแตว่นัสดุทา้ยทีต่อ้งชําระงวดที ่1 
งวดที ่3 ชําระภายใน 1 เดอืนนับแตว่นัสดุทา้ยทีต่อ้งชําระงวดที ่2 
3. ในกรณีไมชํ่าระงวดใดงวดหนึง่ภายในกําหนดเวลาใน (2) ใหห้มดสทิธทิีจ่ะขอผอ่นชําระคา่ภาษี 
เงนิเพิม่ 
 
ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ เมือ่ไดร้ับแจง้การประเมนิแลว้จะตอ้งนําเงนิคา่ภาษีไปชําระภายใน 30 วนั นับแตว่นัถัดจากวันทีไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ มฉิะนัน้จะตอ้ง
เสยีภาษีเพิม่ ดังนี ้
1. ถา้ชําระไมเ่กนิ 1 เดอืน นับแตว่ันพน้กําหนดใหเ้พิม่รอ้ยละ 2.5 ของคา่ภาษีทีค่า้ง 
2. ถา้เกนิ 1 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 2 เดอืนใหเ้พิม่รอ้ยละ 5 ของคา่ภาษีทีค่า้ง 
3. ถา้เกนิ 2 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 3 เดอืนใหเ้พิม่รอ้ยละ7.5 ของคา่ภาษีทีค่า้ง 
4. ถา้เกนิ 3 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 4 เดอืนใหเ้พิม่รอ้ยละ 10 ของคา่ภาษีทีค่า้ง 
 
การยดึอายดัทรพัยส์นิของผูซ้ ึง่คา้งชําระภาษ ี



ถา้ไมม่กีารชําระคา่ภาษีและเงนิเพิม่ภายใน 4 เดอืน ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่มอํีานาจออกคําสัง่เป็นหนังสอืใหย้ดึ อายัดหรอืขายทอดตลาดทรัพยส์นิของผูซ้ ึง่คา้งชําระคา่ภาษี
เพือ่นําเงนิเป็นคา่ภาษีเงนิเพิม่คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยโดยไมต่อ้งใหศ้าลสัง่หรอืออกหมายยดึ การยดึ อายัด หรอืขายทอดตลาดทรัพยส์นิใหป้ฏบัิตติามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งโดยอนุโลม 
 
บทกาํหนดโทษ 
1. ผูใ้ดละเลยไมแ่สดงขอ้ความในแบบพมิพเ์พือ่แจง้รายการทรัพยส์นิตามความเป็นจรงิ ตามความรูเ้ห็นของตนใหค้รบถว้น และรับรองความถกูตอ้งของขอ้ความดังกลา่ว
พรอ้มทัง้ลงวันที ่เดอืน ปี และลงลายมอืชือ่ของตนกํากับไว ้เวน้แตจ่ะเป็นดว้ยเหตสุดุวสิยัตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิสองรอ้ยบาท 
2. ผูใ้ดละเลยไมป่ฏบัิตติามหมายเรยีกของพนักงานเจา้หนา้ที ่ไมแ่จง้รายการเพิม่เตมิรายละเอยีดยิง่ขึน้เมือ่เรยีกรอ้งไมนํ่าพยานหลักฐานมาแสดงหรอืไมต่อบคําถามเมือ่
พนักงานเจา้หนา้ทีซ่กัถามหรอืไมต่อบคําถามเมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีซ่กัถามผูร้ับประเมนิในเรือ่งใบแจง้รายการตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้รอ้ยบาท 
3. ผูใ้ดยืน่ขอ้ความเท็จ หรอืใหถ้อ้ยคําเท็จ หรอืตอบคําถามดว้ยคําอันเป็นเท็จหรอืนําพยานหลักฐานเทจ็มาแสดงเพือ่หลกีเลีย่งหรอืจัดหาทางใหผู้อ้ืน่หลกีเลีย่งการ
คํานวณคา่รายปีแหง่ทรัพยส์นิของตนตามทีค่วรก็ดหีรอืความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอ้โกงโดยอบุาย โดยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใดทัง้สิน้ทีจ่ะหลกีเลีย่งหรอืพยายาม
หลกีเลีย่งการคํานวณคา่รายปีแหง่ทรัพยส์นิของตนตามทีค่วรก็ดตีอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 500 บาทหรอืทัง้จําทัง้ปรับ 
 
การอทุธรณ์การประเมนิภาษ ี
เมือ่ผูเ้สยีภาษีไดร้ับการแจง้การประเมนิแลว้ ไมพ่อใจในการประเมนิของพนักงานเจา้หนา้ที ่โดยเหน็วา่คา่ภาษีสงูเกนิไป หรอืประเมนิไมถ่กูตอ้งก็มสีทิธย์ืน่อทุธรณ์ไดโ้ดย
ยืน่อทุธรณ์ตามแบบทีกํ่าหนด(ภ.ร.ด.9) ภายใน 15 วนันับแตว่ันทีไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ และเมือ่ไดร้ับแจง้ผลการชีข้าดแลว้ยังไมเ่ป็นทีพ่อใจก็มสีทิธนํิาเรือ่งรอ้งตอ่ศาลได ้
ภายใน 30 วันนับแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้ความใหท้ราบคําชีข้าด ในกรณีผูร้ับประเมนิเป็นรฐัวสิาหกจิไมพ่อใจคําชีข้าด ใหร้ฐัวสิาหกจินัน้นําเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณา
ภายใน 30 วัน นับแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้คําชีข้าด คณะรัฐมนตรมีอํีานาจใหล้ดหยอ่นคา่รายปีใหแ้กร่ฐัวสิาหกจินัน้ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร มตคิณะรฐัมนตรถีอืเป็นทีส่ดุ 
 
การจดัเก็บภาษป้ีาย 
1. ป้ายทีต่อ้งเสยีภาษ ี
ป้ายทีต่อ้งเสยีภาษีป้าย ไดแ้ก ่ป้ายแสดงชือ่ ยีห่อ้ หรอื เครือ่งหมายทีใ่ชใ้นการประกอบการคา้หรอืประกอบการกจิการอืน่เพือ่หารายไดไ้มว่า่จะแสดง หรอืโฆษณาไวท้ี่
วัตถใุดๆ ดว้ยอักษร ภาพ หรอืเครือ่งหมาย ทีเ่ขยีน แกะ สลัก จารกึ หรอืทําใหป้รากฏดว้ยวธิใีดๆ 
 
2. ป้ายทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษป้ีาย ไดแ้ก ่

• ป้ายทีแ่สดงไว ้ณ โรงมหรสพ และบรเิวณของโรงมหรสพนัน้ เพือ่โฆษณามหรสพ 
• ป้ายทีแ่สดงไวท้ีส่นิคา้ หรอืทีส่ ิง่หอ่หุม้หรอืบรรจุสนิคา้ 
• ป้ายทีแ่สดงไวใ้นบรเิวณงานทีจ่ัดขึน้เป็นครัง้คราว 
• ป้ายทีแ่สดงไวท้ีค่นหรอืสตัว ์
• ป้ายทีแ่สดงไวภ้ายในรา้นอาหารทีใ่ชป้ระกอบการคา้ หรอืประกอบกจิการอืน่ หรอืประกอบภายในอาคารซึง่เป็นทีร่โหฐานทัง้นี้เพือ่หารายไดแ้ละแตล่ะป้าย

มพีืน้ทีไ่มเ่กนิทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที8่ (พ.ศ.2542) กําหนดวา่ตอ้งเป็นป้ายทีม่พีืน้ทีไ่มเ่กนิสามตารางเมตร มผีลบังคับใชตั้ง้แตว่ันที ่
21 พฤษภาคม 2542) แตไ่มร่วมถงึป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยทะเบยีนพาณชิย ์

• ป้ายของราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาคหรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการสว่นแผน่ดนิ 
• ป้ายขององคก์รทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาลหรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ๆและหนว่ยงานทีนํ่ารายไดส้ง่รัฐ 
• ป้ายของธนาคารของประเทศไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคารสงเคราะหธ์นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์และบรษัิทเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย 



• ป้ายของโรงเรยีนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชนหรอืสถาบันอดุมศกึษาเอกชนทีแ่สดงไว ้ณ อาคารหรอืบรเิวณของโรงเรยีนเอกชนหรอื
สถาบันอดุมศกึษาเอกชนนัน้ 

• ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตรซึง่คา้ผลผลติอันเกดิจากการเกษตรของตน 
• ป้ายของวัดหรอืผูดํ้าเนนิกจิการเพือ่ประโยชนแ์กก่ารศาสนาหรอืกศุลสาธารณะโดยเฉพาะ 
• ป้ายของสมาคมมลูนธิ ิ
• ป้ายทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวง ฉบับที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในนต ์พระราชบัญญัตภิาษีป้าย พ.ศ.2510 กําหนดป้ายทีไ่ดร้ับการยกเวน้ภาษีป้ายคอื 

• ป้ายทีแ่สดงหรอืตดิตัง้ไวท้ีร่ถยนตส์ว่นบคุคลรถจักรยานยนต ์รถบดถนนหรอืรถแทรกเตอร ์
• ป้ายทีต่ดิตัง้หรอืแสดงไวท้ีล่อ้เลือ่น 
• ป้ายทีต่ดิตัง้หรอืแสดงไวท้ีย่านพาหนะนอกเหนือจาก 1 และ 2 โดยมพีืน้ทีไ่มเ่กนิหา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร 

3.ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษป้ีาย ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษป้ีาย ไดแ้ก ่
เจา้ของป้าย 
ในกรณีทีไ่มม่ผีูอ้ืน่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายหรอืเมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีไ่มอ่าจหาตัวเจา้ของป้ายนัน้ไดใ้หถ้อืวา่ผูค้รอบครองป้ายนัน้เป็นผูเ้สยีภาษีป้ายถา้ไมอ่าจหาผู ้
ครอบครองป้ายนัน้ไดใ้หถ้อืวา่ผูค้รอบครองอาคารหรอืทีด่นิทีป้่ายนัน้ตดิตัง้หรอืแสดงอยูเ่ป็นผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้ายตามลําดับ 
 
4. ระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษป้ีาย 
เจา้ของป้ายทีม่หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้ายตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดอืนมนีาคมของทกุปี 
ในกรณีทีต่ดิตัง้หรอืแสดงป้ายหลังเดอืนมนีาคมหรอืตดิตัง้หรอืแสดงป้ายใหมแ่ทนป้ายเดมิหรอืเปลีย่นแปลงแกไ้ขป้ายอันเป็นเหตใุหต้อ้งเสยีภาษีป้ายเพิม่ขึน้ใหเ้จา้ของ
ป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วนันับแตว่นัทีต่ดิตัง้หรอืแสดงป้ายหรอืนับแตว่ันทีเ่ปลีย่นแปลงแกไ้ขแลว้แตก่รณี 
 
5. หลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการเสยีภาษป้ีาย 
เพือ่ความสะดวกในการเสยีภาษี ควรแนะนําผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีนําหลักฐานประกอบการยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษี (ภ.ป.1) เทา่ทีจํ่าเป็นเพยีงเพือ่ประโยชนใ์นการ
จัดเก็บภาษีเทา่นัน้ 
5.1 กรณีป้ายทีต่ดิตัง้ใหม ่ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้ายทีต่ดิตัง้ใหม ่ไดแ้ก ่
1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบยีนบา้น 
3. ทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิม่ 
4. หนังสอืรับรองหุน้สว่นบรษัิท 
5. ใบอนุญาตตดิตัง้ป้ายหรอืใบเสร็จรับเงนิจากรา้นทําป้าย 
5.2    กรณีป้ายรายเกา่ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้ายทีเ่คยยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษีป้ายไวแ้ลว้ควรนําใบเสร็จรับเงนิคา่ภาษีป้ายครัง้กอ่นมาแสดงดว้ย 
 
6. ข ัน้ตอนการชําระภาษ ี
6.1 ผูม้หีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษีป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พรอ้มดว้ยหลักฐาน 
6.2 พนักงานเจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการเป็น 2 กรณีดังนี ้
- กรณีทีผู่เ้สยีภาษีป้ายประสงคจ์ะชําระภาษีป้ายในวนัยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ถา้พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบและประเมนิภาษีป้ายไดทั้นทีใ่หแ้จง้ผูเ้สยีภาษีป้ายวา่



จะตอ้งเสยีภาษีเป็นจํานวนเทา่ใด 
- กรณีผูเ้สยีภาษีป้ายไมพ่รอ้มชําระภาษีในวนัยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะมหีนังสอืแจง้การประเมนิ (ภ.ป.3) แจง้จํานวนเงนิภาษีทีจ่ะตอ้งชําระแก่
ผูเ้สยีภาษี 
6.3 ผูเ้สยีภาษีตอ้งมาชําระเงนิคา่ภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตัง้แตว่นัทีไ่ดร้ับแจง้การประเมนิมฉิะนัน้จะตอ้งเสยีเงนิเพิม่ 
6.4 การชําระภาษีป้าย 
- เจา้ของป้ายมหีนา้ทีชํ่าระเงนิภาษีป้ายเป็นรายปียกเวน้ป้ายทีแ่สดงปีแรก 
- ระยะเวลาภายใน 15 วันนับแตว่ันทีไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ 
- สถานทีชํ่าระภาษี ไดแ้ก ่สถานทีท่ีไ่ดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว ้หรอืสถานทีอ่ืน่ที ่
  พนักงานเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
- การชําระภาษีป้ายวธิอีืน่ ไดแ้ก ่ธนาณัต ิหรอืต๋ัวแลกเงนิของธนาคารสัง่จําหนา่ยสว่นทอ้งถิน่  สง่โดยไปรษณียล์งทะเบยีน  สง่โดยสถานทีต่าม 2 
 
การผอ่นชําระหนี ้
1. ภาษีป้าย 3,000 ขึน้ไป 
2. ผอ่นชําระเป็น 3 งวดเทา่ๆ กัน 
3. แจง้ความจํานงเป็นหนังสอืกอ่นครบกําหนดเวลาชําระหนี ้
- ป้ายตดิตัง้ปีแรก 
- คดิภาษีป้ายเป็นรายงวด 
- งวดละ 3 เดอืน 
- เริม่เสยีตัง้แตง่วดทีต่ดิตัง้จนถงึงวดสดุทา้ยของปี 
 
งวด 1 มกราคม – มนีาคม = 1oo% 
งวด 2 เมษายน – มถินุายน = 75% 
งวด 3 กรกฎาคม – กันยายน = 5o% 
งวด 4 ตลุาคม – ธันวาคม = 25% 
 
เงนิเพิม่ 
ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้ายจะตอ้งเสยีเงนิเพิม่ในกรณีและอัตราดังตอ่ไปนี ้
1. ไมย่ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายในเวลาทีกํ่าหนดใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละสบิของภาษีป้ายเวน้แตก่รณีทีเ่จา้ของป้ายไดย้ืน่แบบแสดงภาษีป้ายกอ่นทีพ่นักงานเจา้หนา้ที่
จะไดแ้จง้ใหท้ราบถงึการละเวน้นัน้ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละหา้ของคา่ภาษีป้าย 
2. ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยมถ่กูตอ้งทําใหจํ้านวนเงนิทีจ่ะตอ้งเสยีภาษีป้ายลดนอ้ยลงใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละสบิของคา่ภาษีป้ายทีป่ระเมนิเพิม่เตมิเวน้แตก่รณีที่
เจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหถ้กูตอ้งกอ่นทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้การประเมนิ 
3. ไมชํ่าระภาษีป้ายในเวลาทีกํ่าหนดใหเ้สยีงเงนิเพิม่รอ้ยละสองของตอ่เดอืนของคา่ภาษีป้ายเศษของเดอืนใหนั้บเป็นหนึง่เดอืนทัง้นีไ้มใ่หนั้บเงนิเพิม่ตาม 7.1 และ 7.2 
มาคํานวณเป็นเงนิเพิม่ตามขอ้นี้ดว้ย 
 
บทกาํหนดโทษ 
1. ผูใ้ดแจง้ความอันเป็นเท็จใหถ้อ้ยคําเท็จตอบคําถามดว้ยถอ้ยคําอันเป็นเท็จหรอืนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพือ่หลกีเลีย่งหรอืพยายามหลกีเลีย่งการเสยีภาษีป้าย
ตอ้งระหวา่งโทษจําคกุไมเ่กนิ 1 ปี หรอืปรับตัง้แต ่5000 บาท ถงึ 50000 บาท หรอืทัง้จําทัง้ปรับ 
2. ผูใ้ดจงใจไมย่ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายตอ้งระวางโทษปรับตัง้แต ่5,000 บาท ถงึ 50,000 บาท 



3. ผูใ้ดไมแ่จง้การรับโอนป้ายหรอืไมแ่สดงรายการเสยีภาษีป้ายไว ้ณ ทีเ่ปิดเผยในสถานทีป่ระกอบกจิการตอ้งระวางโทษปรับตัง้แต ่1,000 บาท ถงึ 10,000 บาท 
4. ผูใ้ดขัดขวางการปฏบัิตงิานของพนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืไมป่ฏบัิตติามคําสัง่ของพนักงานเจา้หนา้ทีซ่ ึง่สัง่ใหม้าใหถ้อ้ยคําหรอืใหส้ง่บัญชหีรอืเอกสารเกีย่วกับป้ายมา
ตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืปรับตัง้แต ่1,000 บาท ถงึ 20,000 บาท หรทัืง้จําทัง้ปรับ 
 
การอทุธรณ์การประเมนิ 
เมือ่ผูเ้สยีภาษีไดร้ับการแจง้การประเมนิ (ภ.ป.3) แลว้เหน็วา่การประเมนินัน้ไมถ่กูตอ้งมสีทิธอิทุธรณ์การประเมนิตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูไ้ดร้ับการมอบหมายโดยตอ้งยืน่
อทุธรณ์ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีร่ับการแจง้การประเมนิ ผูอ้ทุธรณ์มสีทิธอิทุธรณ์คําวนิจิฉัยของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ่ศาลภายใน 30 วัน นับแตว่นัรับแจง้คําวนิจิฉัยอทุธรณ์ 
 
การขอเงนิคนืภาษป้ีาย 
ผูเ้สยีภาษีป้ายโดยไมม่หีนา้ทีต่อ้งเสยีหรอืเสยีเกนิกวา่ทีค่วรจะตอ้งเสยีผูนั้น้มสีทิธขิอรับเงนิคนืไดโ้ดยยืน่คํารอ้งขอคอืภายใน 1 ปี นับแตว่ันทีเ่สยีภาษีป้าย 
 
ภาษบีาํรงุทอ้งที ่
ภาษีบํารุงทอ้งที ่หมายถงึ ภาษีจัดเก็บเจา้ของทีด่นิตามราคาปานกลางทีด่นิและตามบัญชอัีตราบํารุงทอ้งที ่
ทีด่นิทีต่อ้งเสยีภาษีบํารุงทอ้งที ่ไดแ้ก ่ทีด่นิทีเ่ป็นของบคุคลหรอืคณะบคุคลไมว่า่จะเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลซึง่มกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ หรอืสทิธคิรอบครองอยูใ่น
ทีด่นิทีไ่มเ่ป็นกรรมสทิธิข์องเอกชนทีด่นิตอ้งเสยีภาษีบํารุงทอ้งที ่ไดแ้ก ่พืน้ทีด่นิ และพืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขาหรอืทีม่น้ํีาดว้ย โดยไมเ่ป็นทีด่นิทีเ่จา้ของทีด่นิไดร้ับการยกเวน้ภาษี
หรอือยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 
 
ทีด่นิทีเ่จา้ของทีด่นิไมต่อ้งเสยีภาษบีํารงุทอ้งที ่ไดแ้ก ่
1. ทีด่นิทีเ่ป็นทีตั่ง้พระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผน่ดนิ 
2. ทีด่นิทีเ่ป็นสาธารณสมบัตขิองแผน่ดนิหรอืทีด่นิของรัฐทีใ่ชใ้นกจิการของรฐัหรอืสาธารณะโดยมไิดห้าผลประโยชน ์
3. ทีด่นิของราชการสว่นทอ้งถิน่ทีใ่ชใ้นกจิการของราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืสาธารณะโดยมไิดห้าผลประโยชน ์
4.ทีด่นิทีใ่ชใ้นการพยาบาลสาธารณะ การศกึษา หรอืกศุลสาธารณะ 
5. ทีด่นิทีใ่ชเ้ฉพาะศาสนกจิศาสนาใดศาสนาหนึง่ ทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องวดัไมว่า่จะใชป้ระกอบศาสนาใดศาสนาหนึง่ หรอืศาลเจา้โดยมไิดห้าผลประโยชน ์
6. ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นสสุาน หรอืฌาปนสถานสาธารณะโดยมไิดร้ับประโยชนต์อบแทน 
7. ทีด่นิทีใ่ชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรอืการทา่เรอืของรัฐหรอืใชเ้ป็นสนามบนิของรัฐ 
8. ทีด่นิทีใ่ชต้อ่เนือ่งจากโรงเรอืน ทีต่อ้งเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิแลว้ 
9. ทีด่นิของเอกชนเฉพาะสว่นทีเ่จา้ของทีด่นิยนิยอมใหท้างราชการใชเ้พือ่สาธารณะประโยชน ์
10. ทีด่นิทีตั่ง้ขององคก์ารสหประชาชาต ิทบวงการชํานัญพเิศษของสหประชาชาตหิรอืองคก์ารระหวา่งประเทศอืน่ในเมือ่ประเทศไทยมขีอ้ผกูพันใหย้กเวน้ตามอนุสญัญา
หรอืความตกลง 
11. ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่อ้งของสถานทตูหรอืสถานกงสลุ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามหลักถอ้ยทถีอ้ยปฏบัิตติอ่กัน 
12. ทีด่นิตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
 
ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษบีาํรงุทอ้งที ่
ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิในวันที ่1 มกราคมของปีใดมหีนา้ทีเ่สยีภาษีบํารุงทอ้งทีสํ่าหรับปีนัน้ กําหนดระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษี ใหเ้จา้ของทีด่นิซึง่มี
หนา้ทีเ่สยีภาษีบํารุงทอ้งทีย่ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภ.บ.ท.5) ณ สํานักงานเทศบาลตําบลนครชยัศรงีานผลประโยชน ์กองคลัง ภายในเดอืนมกราคมของปีแรกทีม่กีาร
ตรีาคาปานกลางของทีด่นิแบบแสดงรายการทีไ่ดย้ืน่ไวนั้น้ใชไ้ดท้กุปีในรอบระยะเวลา 4 ปี นัน้ 
 
หลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบในการเสยีภาษบีาํรงุทอ้งที ่



1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบยีนบา้น 
3. หนังสอืรับรองหา้งหุน้สว่นบรษัิท 
4. หลักฐานทีแ่สดงถงึการเป็นเจา้ของทีด่นิ เชน่ โฉนดทีด่นิ น.ส.3 
5. ใบเสร็จรับเงนิคา่ภาษีครัง้สดุทา้ย (ถา้ม)ี 
6. หนังสอืมอบอํานาจกรณีทีใ่หผู้อ้ืน่มาทําการแทน 
กรณีทีเ่ป็นการเสยีภาษีในปีทีไ่มใ่ชปี่ทีย่ืน่แบบ ภ.บ.ท.5 ใหนํ้า ภ.บ.ท.5 ทา่นทีม่อบใหเ้จา้ของทีด่นิหรอืใบเสร็จรับเงนิคา่ภาษีครัง้สดุทา้ยมาดว้ย 
 
ข ัน้ตอนในการตดิตอ่ขอชําระภาษ ี
1.การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิในวันที ่1 มกราคม ของปีทีม่กีารตรีาคาปานกลางทีด่นิ 
● ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภ.บ.ท.5) พรอ้มดว้ยหลักฐานทีต่อ้งใชต้อ่พนักงานประเมนิภายในเดอืนมกราคมของปีทีม่กีารประเมนิ
ราคาปานกลางของทีด่นิ 
● เจา้พนักงานประเมนิจะทําการตรวจสอบและคํานวณคา่ภาษีแลว้แจง้การประเมนิ(ภ.บ.ท.9 หรอื ภ.บ.ท.10) ใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิทราบวา่จะตอ้งเสยี
ภาษีเป็นจํานวนเงนิเทา่ใดภายในเดอืนมนีาคม 
● ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิจะตอ้งเสยีภาษีในเดอืนเมษายนของทกุปีเวน้แตก่รณีไดร้ับใบแจง้การประเมนิหลังเดอืนมนีาคมตอ้งชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่
วันทีไ่ดร้ับการแจง้การประเมนิ 
 
2. การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ กรณีเป็นเจา้ของทีด่นิรายใหมห่รอืจํานวนเนื้อทีด่นิเดมิเปลีย่นแปลงไป 
● เจา้ของทีด่นิไดม้กีารเปลีย่นแปลงจํานวนเนื้อทีด่นิหรอืเป็นผูไ้ดร้ับโอนทีด่นิขึน้ใหม ่ตอ้งมายืน่แบบแสดงรายการทีด่นิหรอืยืน่คํารอ้งขอเปลีย่นแปลงจํานวนเนื้อทีด่นิตอ่
พนักงานประเมนิภายในกําหนด 30 วัน นับแตว่ันไดร้ับการโอนหรอืมกีารเปลีย่นแปลงโดยใชแ้บบ ภ.บ.ท.5 หรอื ภ.บ.ท.8 แลว้แตก่รณี 
● เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดร้ับแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลักฐาน 
● เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 
 
3. การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิอันเป็นเหตใุหก้ารลดหยอ่นเปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตอุยา่งอืน่ทําใหอั้ตราภาษีบํารุงทอ้งทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
● เจา้ของทีด่นิยืน่คํารอ้งตามแบบ ภ.บ.ท.8 พรอ้มดว้ยหลักฐานทีต่อ้งใชต้อ่เจา้พนักงานประเมนิภายใน 30 วนั นับแตว่ันทีม่กีารเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 
● เจา้พนักงานประเมนิจะออกใบรับให ้
● เจา้พนักงานจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 
● การขอชําระภาษีบํารุงทอ้งทีใ่นปีถัดไปจากปีทีม่กีารประเมนิราคาปานกลางของทีด่นิใหผู้ร้ับประเมนินําใบเสร็จรับเงนิของปีกอ่นพรอ้มกับเงนิไปชําระภายในเดอืนเมษา
ยาของทกุปี 
 
เงนิเพิม่ 
เจา้ของทีด่นิผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีบํารุงทอ้งทีต่อ้งเสยีเงนิเพิม่ในกรณีและอัตราดังตอ่ไปนี ้
1. ไมย่ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิภายในเวลาทีกํ่าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 10 ของคา่ภาษีบํารุงทอ้งทีเ่วน้แตก่รณีทีเ่จา้ของทีด่นิไดย้ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกอ่นทีเ่จา้
พนักงานประเมนิจะไดแ้จง้ใหท้ราบถงึการละเวน้นัน้ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 5 ของคา่ภาษีบํารุงทอ้งที ่
2. ยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิโดยไมถ่กูตอ้งทําใหจํ้านวนเงนิทีจ่ะตอ้งเสยีภาษีบํารุงทอ้งทีล่ดนอ้ยลงใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 10 ของคา่ภาษีบํารุงทอ้งทีท่ีป่ระเมนิเพิม่เตมิ
เวน้แตก่รณีเจา้ของทีด่นิไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการทีด่นิใหถ้กูตอ้งกอ่นทีเ่จา้พนักงานประเมนิแจง้การประเมนิ 
3. ชีเ้ขตแจง้จํานวนเนื้อทีด่นิไมถ่กูตอ้งตอ่เจา้พนักงานสํารวจโดยทําใหจํ้านวนเงนิทีต่อ้งเสยีภาษีบํารุงทอ้งทีล่ดนอ้ยลงใหเ้สยีเงนิเพิม่อกี 1 เทา่ของภาษีบํารุงทอ้งทีล่ด
นอ้ยลงใหเ้สยีเงนิเพิม่อกี 1 เทา่ของภบํีารุงทอ้งทีท่ีป่ระเมนิเพิม่เตมิ 



4. ไมชํ่าระภาษีบํารุงทอ้งทีภ่ายในเวลาทีกํ่าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 24 ตอ่ปีของจํานวนเงนิทีต่อ้งเสยีภาษีบํารุงทอ้งที ่เศษของเดอืนใหนั้บเป็นหนึง่เดอืนและไมนํ่า
เงนิเพิม่ตาม ขอ้ 1– ขอ้ 4 มารวมคํานวณดว้ย 
 
การยดึอายดัทรพัยส์นิของผูซ้ ึง่คา้งชําระภาษ ี
ทรัพยส์นิของผูต้อ้งรับผดิชําระภาษีบํารุงทอ้งทีค่า้งชําระอาจถกูยดึอายดัหรอืขายทอดตลาดเพือ่นําเงนิมาชําระภาษีบํารุงทอ้งทีค่า้งชําระโดยใหน้ายอําเภอหรอื
นายกเทศมนตรมีอํีานาจออกคําสัง่เป็นหนังสอื 
 
วธิกีารยดึ อายดั หรอืขายทอดตลาดทรัพยส์นิ ใหนํ้าวธิกีารในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาบังคับใชโ้ดยอนุโลม 
 
บทกาํหนดโทษ 
1. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอันเป็นเท็จใหถ้อ้ยคําเท็จตอบคําถามถอ้ยคําอันเป็นเท็จหรอืนําพยายหลักฐานเท็จมาแสดงเพือ่หลกีเลีย่งหรอืพยายามหลกีเลีย่งการเสยีภาษีบํารุง
ทอ้งทีต่อ้งระหวา่งโทษจําคกุไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 2,000 บาทหรอืทัง้จําทัง้ปรับ 
2. ผูใ้ดจงใจไมม่าหรอืยอมชีเ้ขตหรอืไมย่อมแจง้จํานวนเนือ้ทีด่นิตอ้งระหวา่งโทษจําคกุไมเ่กนิ 1 เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 1 เดอืนหรอืปรับไมเ่ดนิ 1,000 บาทหรอืทัง้จําทัง้
ปรับ 
3. ผูใ้ดขัดขวางเจา้พนักงานซึง่ปฏบัิตกิารสํารวจเนื้อทีด่นิหรอืปฏบัิตหินา้ทีเ่พือ่การเร่งรดัภาษีบํารุงทอ้งทีค่า้งชําระหรอืขัดขวางเจา้พนักงานประเมนิในการปฏบัิตกิารตาม
หนา้ทีต่อ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ 1 เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 1,000บาทหรอืทัง้จําทัง้ปรับ 
4. ผูใ้ดฝ่าฝืนคําสัง่ของเจา้พนักงานซึง่สัง่ใหม้าใหถ้อ้ยคําหรอืสง่บัญชหีรอืเอกสารมาตรวจสอบหรอื  สัง่ใหป้ฏบัิตกิารเทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่ประโยชนใ์นการเร่งรัดภาษีบํารุง
ทอ้งทีค่า้งชําระหรอืไมม่าใหถ้อ้ยคําหรอื     ไมส่ง่เอกสารอันควรแกเ่รือ่งมาแสดงตามหนังสอืเรยีกตอ้งระหวา่งโทษจําคกุไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ 1,000 บาทหรอื
ทัง้จําทัง้ปรับ 
 
การลดหยอ่น/ การยกเวน้/ การลดภาษ ี
การลดหยอ่นภาษี มาตรา 22 
บคุคลธรรมดาซึง่เป็นเจา้ของทีด่นิแปลงเดยีวกันหรอืหลายแปลงทีอ่ยูใ่นจังหวัดเดยีวกันและใชท้ีด่นินัน้เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของตนหรอืประกอบกสกิรรมของตนใหล้ดหยอ่นไม่
ตอ้งเสยีภาษีบํารุงทอ้งทีต่ามเกณฑโ์ดยออกขอ้บังคับดังตอ่ไปนี ้
1. นอกเขตเทศบาลใหล้ดหยอ่น 3-5 ไร ่
2. เขตเทศบาลตําบลหรอืเขตสขุาภบิาลใหล้ดหยอ่น 200-400 ตารางวา 
3. เขตเทศบาลอืน่นอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมอืงพัทยาใหล้ดหยอ่น 50-100 ตารางวา 
4. ทีด่นิในเขตกรุงเทพมหานครใหล้ดหยอ่นดังตอ่ไปนี ้
● ทอ้งทีท่ีม่ชีมุชนหนาแน่นมาก  ใหล้ดหยอ่น 50-100 ตารางวา 
● ทอ้งทีท่ีม่ชีมุชนหนาแน่ปานกลาง  ใหล้ดหยอ่น 100 ตารางวา - 1 ไร ่
● ทอ้งทีช่นบท ใหล้ดหยอ่น 3-5 ไร ่
บคุคลธรรมดาหลายคนเป็นเจา้ของทีด่นิรว่มกัน  ใหไ้ดร้ับลดหยอ่นร่วมกัน ตามหลักเกณฑข์า้งตน้การลดหยอ่นใหล้ดหยอ่นสําหรับทีด่นิในจังหวัดเดยีวกัน 
 
การยกเวน้ การลดภาษ ีมาตรา 23 
1. ปีทีล่ว่งหนา้มาทีด่นิทีใ่ชป้ลกูเสยีหายมากผดิปกตหิรอื 
2. เพราะปลกูไมไ่ดด้ว้ยเหตพุน้วสิยั 
3.ผูว้า่ราชการจงัหวัดมอํีานาจยกเวน้หรอืลดภาษีไดต้ามระเบยีบทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 



การอทุธรณ์ การฟ้องศาล 
ถา้เจา้ของทีด่นิไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกับราคาปานกลางทีด่นิ หรอืเมือ่ไดร้ับแจง้การประเมนิภาษีบํารุงทอ้งที ่แลว้เหน็วา่การประเมนินัน้ไมถ่กูตอ้งมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่ผูว้า่ราชการ
จังหวัดได ้ โดยยืน่อทุธรณ์ผา่นเจา้พนักงานประเมนิภายใน 30 วัน นับแตว่นัทีป่ระกาศราคาปานกลางของทีด่นิ  หรอืวันทีไ่ดร้ับการแจง้ประเมนิแลว้แตก่รณี การอทุธรณ์
ไมเ่ป็นการทเุลาการเสยีภาษีบํารุงทอ้งที ่ เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุมัตจิากผูว้า่ราชการจังหวัดใหข้อคําวนิจิฉัยอทุธรณ์หรอืคําพพิากษาของศาล ผูอ้ทุธรณ์มสีทิธอิทุธรณ์คํา
วนิจิฉัยของผูว้า่ราชการจังหวดัตอ่ศาลภายใน 30 วัน  นับแตว่ันทีไ่ดร้ับคําแจง้วนิจิฉัยอทุธรณ์ 
 
การขอคนืภาษบีาํรงุทอ้งที ่
ผูท้ีเ่สยีภาษีบํารุงทอ้งทีโ่ดยไมม่หีนา้ทีต่อ้งเสยีหรอืเสยีเกนิกวา่ทีค่วรจะตอ้งเสยีผูนั้น้มสีทิธขิอรับเงนิคนื ภายใน 1 ปีได ้ โดยยืน่คํารอ้งขอคนืภายใน 1 ปี นับแตว่ันทีเ่สยี
ภาษีภาษีบํารุงทอ้งที ่

การจดัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
 

 
 
 

 
 

ประเภทการบรกิาร 

 
ข ัน้ตอนและระยะเวลาเดมิ 

  

 
ข ัน้ตอนและระยะเวลาทีป่รบัลด 

 
ขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 

 
ระยะเวลา
(นาท)ี 

 
ขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 

 
ระยะเวลา 
(นาท)ี 

ชําระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 
ภาษีป้าย 
ภาษีบํารุงทอ้งที ่
ออกใบเสร็จคา่ธรรมเนียม 

- 
- 

ไมนํ่าใบเสร็จเกา่มา
ไมนํ่าใบเสร็จเกา่มา 

  

15 
10 
8 
8 

นําแบบ ภ.ร.ด. พรอ้ม 
นําแบบ ภ.ป.1 พรอ้ม 
ไมนํ่าใบเสร็จเกา่มา 
ไมนํ่าใบเสร็จเกา่มา 
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