
คูม่อืการปฏบติงัาิน

กองคลงั
เทศบาลตาํบลลาํปาง

หลวง
อาํเภอเกาะคา จงัหวดั

ลาํปาง



คาํนํา

คูม่อืการปฏบิตังิานกองคลงัของเทศบาลตําบลลําปางหลวง จัดทําขึ�น
เพื�อเป็นเครื�องมอืใน การกํากบัการปฏบิตังิานดา้นการเงนิการบญัชขีอง
เทศบาลตําบลลําปางหลวง เป็นไปดว้ยความมรีะเบยีบ เรยีบรอ้ย ถกูตอ้ง
รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และผูป้ฏบิตังิาน ไดท้ราบและเขา้ใจการปฏบิตังิาน ขั �นตอน
การปฏบิตังิานที�ถกูตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร ในทศิทาง
เดยีวกนั อกีทั �งยงัเป็นตวัชี�วดัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตั ิ
งานของพนักงานในองคก์ร และการพจิารณาเลื�อนคา่ตอบแทน การใหค้วาม
ดคีวามชอบ การสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม การรับผดิชอบ การปฏบิตังิาน ดว้ย
ความซื�อสตัย์ เทศบาลลําบลลําปางหลวงจงึออกคูม่อืแนวทางการปฏบิตังิาน
กองคลงั ใหส้ว่นราชการทกุสว่นราชการของเทศบาลตําบลลําปางหลวง
ตามลกัษณะงานของแตล่ะสว่นราชการในสงักดั ของเทศบาลตําบลลําปาง
หลวง

คณะผูจั้ดทําหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ ขา้ราชการและลกูจา้งผูรั้บผดิชอบ
กองคลงั เทศบาลตําบลลําปางหลวง จะไดนํ้าคูม่อืการปฏบิตังิานฉบบันี�ไป
ศกึษาและนํามาใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ บรรลตุาม
หนา้ที�ของเทศบาลตําบลลําปางหลวงที�ไดร้ะบไุวใ้นขอ้เทศบญัญัติ

กองคลงั เทศบาลตําบลลําปางหลวง



สารบญั
บทนํา หนา้
ดา้นการเงนิ ๑
– ๒

- การรับเงนิ
- ทะเบยีนคมุใบเสร็จรับเงนิ
- การเกบ็รักษาเงนิ
- กรรมการเกบ็รักษาเงนิ
- การรับสง่เงนิ
- การจา่ยเงนิ
- การเขยีนเชค็สั�งจา่ย

ดา้นการเบกิจา่ย
๒ – ๔

- หนา้ฎกีาเบกิจา่ยเงนิ
- การจัดเกบ็ฎกีาเบกิเงนิ
- เอกสารประกอบฎกีา

ดา้นการบญัชี ๔
– ๕ เงนิสะสม ๕
ดา้นภาษโีรงเรอืนและที�ดนิ
๖ – ๘

- ความหมาย
- หลกัการสําคญั
- การลดภาษีคา่หรอืปลดภาษี
- ระยะเวลาการยื�นแบบแสดงรายการทรัพยส์นิเพื�อเสยีภาษี
- กรณีผูช้าํระภาษียื�นแบบ (ภ.ร.ด.2) แลว้ยงัไมช่าํระทนัทใีหดํ้าเนนิการ
- กระบวนงาน ขั �นตอน และวธิปีฏบิตัใินการใหบ้รกิารประชาชน



ดา้นภาษป้ีาย ๙
– ๑๑
- ป้ายที�ตอ้งเสยีภาษี
- ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีป้าย
- เงนิเพิ�ม
- การอทุธรณป์ระเมนิ
- กระบวนงาน ขั �นตอน และวธิปีฏบิตัใินการใหบ้รกิารประชาชน

ดา้นภาษบีาํรงุทอ้งที� ๑๒
– ๑๔
- การจัดเกบ็ภาษีบํารงุทอ้งที�
- ที�ดนิที�เจา้ของที�ดนิไมต่อ้งเสยีภาษีบํารงุทอ้งที�
- ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีบํารงุทอ้งที�
- เงนิเพิ�ม
- กระบวนงาน ขั �นตอน และวธิปีฏบิตัใินการใหบ้รกิารประชาชน

๑. ดา้นการเงนิ
๑.๑ การรับเงนิ

คูม่อืการปฏบิตังิาน
กองคลงั

- บนัทกึเงนิที�ไดรั้บในสมดุเงนิสด ภายในวนัที�ไดรั้บเงนิ
- รับเงนิภายหลงักําหนดเวลาปิดบญัช ีใหบ้นัทกึการรับเงนิใน
วนันั�นและจัดเกบ็เงนิสดในตูน้ริภยั - จัดทําใบนําสง่เงนิ/ใบสรปุ
ใบนําสง่เงนิโดยลงราการใหค้รบถว้น

๑.๒ ทะเบยีนคมุใบเสร็จรับเงนิ
- ลงรายการในทะเบยีนคมุใบเสร็จรับเงนิใหค้รบถว้น
- สิ�นปีงบประมาณรายงานการใชใ้บเสร็จรับเงนิและเจาะปร/ุ

ประทบัตราเลกิใชใ้บเสร็จรับเงนิเสนอ ผา่นปลดั ทบต.
เพื�อนําเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิ�นอยา่งชา้ไมเ่กนิ วนัที� 31 ต.ค. ของปีถดัไป

- ใบเสร็จรับเงนิภาษีบํารงุทอ้งที�รายงาน เจาะและปร/ุประทบัตรา
เลกิใชเ้มื�อสิ�นเดอืน ธ.ค. ของทกุปี ๑.๓ การเกบ็รักษาเงนิ

- หากมเีงนิสดเกบ็รักษาไวใ้นตูน้ริภยัให ้
นําฝากธนาคารทั �งจํานวนในวนัถดัไป
- กรณี ทบต. ไมส่ามารถ

นําฝากธนาคารไดเ้ป็นประจําทกุวนัใหเ้กบ็รักษาในตูน้ริภยั และ
นําฝากธนาคารในวนัทําการถดัไป

๑.๔ กรรมการเกบ็รักษาเงนิ
- ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นแตง่ตั �ง อยา่งนอ้ย ๓ คน



- หวัหนา้หน่วยงานคลงัเป็นกรรมการ โดยตําแหน่ง ๑ คน
- กรรมการเกบ็รักษาเงนิอื�น อยา่งนอ้ย ๒ คน
- กรรมการเกบ็รักษาเงนิ ถอืลกูกญุแจตูน้ริภยั คนละ ๑ ดอก

- กรณีไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที�ได ้ใหแ้ตง่ตั �งกรรมการแทนชั�วคราว
ใหค้รบจํานวน

- จัดทํารายงานสถานะการเงนิประจําวนัเป็นประจําทกุวนัที� มี
การรับจา่ยเงนิ ถา้มใีหห้มายเหต ุรายงานฯ ในวนัถดัไป

- เมื�อสิ�นเวลารับจา่ยเงนิ ใหนํ้าเงนิที�ไดรั้บ นําฝากธนาคาร ทั �ง
จํานวนหากฝากไมท่นั ใหนํ้าเงนิเกบ็ รักษา สง่ตอ่กรรมการเกบ็รักษาเงนิไว ้
ในตูน้ริภยั

- กรรมการเกบ็รักษาเงนิ ทกุคนลงลายมอืชื�อในรายงานสถานะ
การเงนิประจําวนั

- หวัหนา้หน่วยงานคลงัเสนอผา่นปลดั ทบต.
เพื�อนําเสนอใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นทราบ

๑.๕ การรับสง่เงนิ
- เงนิรายรับใหนํ้าฝากธนาคารทั �งจํานวนภายในวนันั�น

- นําฝากไมท่นัใหนํ้าฝากตูน้ริภยัและวนัทําการถดัไป นําฝาก
ธนาคารทั �งจํานวน

- การรับสง่เงนิ สถานที�หา่งไกล / ไมป่ลอดภยั ให ้ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิ�น แตง่ตั �งพนักงานทอ้งถิ�นระดบั ๓ / เทยีบเทา่ขึ�นไป อยา่งนอ้ย ๒
คน

- มหีลกัฐานการรับสง่เงนิ ระหวา่งผูม้อบ/ผูรั้บมอบเงนิ กบั
กรรมการผูนํ้าสง่/ผูรั้บไวท้กุครั �ง

- การถอนเงนิฝากธนาคาร ใหผู้ม้อํีานาจลง นามสั�งจา่ยเงนิ รว่ม
กนัอยา่งนอ้ย ๓ คน โดยใหม้ ี   ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นและปลดั ทบต. ลงนามสั�ง
จา่ยดว้ยทกุครั �งและให ้ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นมอบหมายให ้ผูช้ว่ยผูบ้รหิาร

-๒-

ทอ้งถิ�น/ ผูดํ้ารงตําแหน่งไมต่่าํกวา่หวัหนา้หน่วยงานอกี ๑ คน กรณีไมม่ผีู ้
บรหิารทอ้งถิ�น ใหแ้ตง่ตั �งพนักงานทอ้งถิ�น ระดบั ๓ / เทยีบเทา่ ขึ�นไปเพิ�มอกี
๑ คน

๑.๖ การจา่ยเงนิ
- จา่ยเงนิ /กอ่หนี�ผกูพันไดเ้ฉพาะที�มกีฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั/

หนังสอืสั�งการที� กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว ้
- การจา่ยเงนิใหจ้า่ยเป็นเชค็ กรณีไมอ่าจจา่ยเชค็ไดใ้หจั้ด



ทําใบถอนเงนิฝากธนาคาร เพื�อใหธ้นาคาร ออกตั�วแลกเงนิ / โอนเงนิ ผา่น
ธนาคาร

๑.๗ การเขยีนเชค็สั�งจา่ย
- การจา่ยเงนิกรณีซื�อ/เชา่ทรัพยส์นิ/ จา้งทําของ ใหอ้อกเชค็สั�ง

จา่ยในนามของเจา้หนี� โดยขดีฆา่     คําวา่ ”หรอืตามคําสั�ง” หรอื “หรอืผูถ้อื”
ออกและขดีครอ่ม

- การจา่ยเงนิตามสทิธทิี�พงึจะไดรั้บ หากมคีวามจําเป็นวงเงนิ
ต่าํกวา่ 2,000 บาท ใหอ้อกเชค็ใน นามผูอํ้านวยการกองคลงั โดยขดีฆา่คําวา่
“หรอืตามคําสั�ง” หรอื “หรอืผูถ้อืออก” หา้มออกเชค็สั�งจา่ยเงนิสด

- เจา้หนี� / ผูม้สีทิธรัิบเงนิไมม่ารับเชค็ ภายในวนัที� ๑๕ วนั นับ
ตั �งแตว่นัสั�งจา่ย ใหย้กเลกิเชค็

๒. ดา้นการเบกิจา่ย
๒.๑ หนา้ฎกีาเบกิจา่ยเงนิ

- ลงรายการใหค้รบถว้น เชน่ งบประมาณคงเหลอื เลขที�ฎกีา
ผูข้อเบกิ เลขที�คลงั รับเลขที�เชค็ ผูต้รวจฎกีา ผูอ้นุมตัฎิกีา ลายมอืชื�อผู ้
รับเงนิ ลายมอืชื�อผูจ้า่ยเงนิ ผูม้อํีานาจสั�งจา่ย/ถอนเงนิ

๒.๒ การจัดเกบ็ฎกีาเบกิเงนิ
- จัดเกบ็ฎกีาเรยีงตามรายงานการจัดทําเชค็

๒.๓ เอกสารประกอบฎกีา
- หลกัฐานการจา่ย ใหผู้จ้า่ยเงนิ ลงลายมอืชื�อรับรองการจา่ย

พรอ้มทั �งมชีื�อสกลุดว้ยตวับรรจงกํากบั ไวใ้นหลกัฐานการจา่ย กรณีเป็นใบ
สําคญัคูจ่า่ยใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัลงลายมอืชื�อ รับรองความถกูตอ้ง
กํากบัไวด้ว้ย

- การเบกิเงนิสวสัดกิารคา่เชา่บา้น คา่รักษาพยาบาลและการ
ศกึษาบตุรใหม้เีอกสารประกอบฎกีา ดงันี�

(๑.) ใบเบกิเงนิสวสัดกิารแตล่ะประเภท
(๒.) ใบเสร็จรับเงนิ

-๓-
- เงนิคา่อาหารทําการนอกเวลา ใหม้เีอกสารประกอบฎกีาดว้ย



ดงันี�
(๑.) หนังสอือนุมตัใิหป้ฏบิตังิานนอกเวลา
(๒.) คําสั�ง แตง่ตั �ง ผูป้ฏบิตังิานนอกเวลา
(๓.) บญัชลีงเวลา การปฏบิตังิานนอกเวลา
(๔.) หลกัฐานการจา่ยเงนิคา่ตอบแทน

- คา่สาธารณูปโภค ใหม้เีอกสารประกอบฎกีา
(๑.) ใบแจง้หนี�

(๒.) หลกัฐานนําสง่เชน่ ใบ
นําสง่ไปรษณียภณัฑแ์ละพัสดไุปรษณีย์

(๓.) กรณีจา่ยเงนิทดรองไปกอ่นใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงนิ แนบดว้ย
- คา่ซื�อทรัพยส์นิ / จา้งทําของ

(๑) สญัญาซื�อทรัพยส์นิ/จา้งทําของ/
หลกัฐานการสั�งซื�อ/ สั�งจา้ง

(๒) ใบแจง้หนี� / ใบสง่มอบทรัพยส์นิ / มอบงาน
(๓ ) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพยส์นิ / ตรวจงาน

- เงนิสวสัดกิารประเภทคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
(๑.) หนังสอื / คําสั�งใหเ้ดนิทางไปราชการ
(๒.) รายงานการเดนิทาง

(๓.) หลกัฐานการจา่ยเงนิ เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับ
เงนิ

(๔.) งบหนา้คา่เบี�ยเลี�ยงและคา่เชา่ที�พัก
(๕.) งบหนา้คา่พาหนะ

- คา่สาธารณูปโภค ใหม้เีอกสารประกอบฎกีา
(๑.) ใบแจง้หนี�

(๒.) หลกัฐานการนําสง่ เชน่ ใบนําสง่ไปรษณียภณัฑแ์ละ พัสดุ
ไปรษณีย์

(๓.) กรณีจา่ยเงนิทดรองไปกอ่นใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงนิ แนบดว้ย
- คา่ซื�อทรัพยส์นิ / จา้งทําของ

(๑.) สญัญา ซื�อ ทรัพยส์นิ / จา้งทําของ / หลกัฐานการ สั�งซื�อ / สั�ง
จา้ง

(๒.) ใบแจง้หนี� / ใบสง่มอบทรัพยส์นิ / มอบงาน
(๓.) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพยส์นิ / ตรวจงาน

- การยมืเงนิทดรองราชการ
(๑.) สญัญายมืเงนิ / ใบยมื
(๒.) หลกัฐาน ซึ�งแสดงวา่เป็นผูม้หีนา้ที�ตอ้งปฏบิตังิาน

เชน่ คําสั�งใหเ้ดนิทางไปราชการ - กรณีเป็นการยมืเงนิสะสม



ใหม้เีอกสารประกอบฎกีา
(๑.) สญัญายมืเงนิ / ใบยมื
(๒.) กรณียมืเงนิสะสมที�ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากสภาทอ้งถิ�น ให ้

มรีายงานการประชมุประกอบ
(๓.) การยมืเงนิสะสมกรณีฉุกเฉนิ ที�มสีาธารณภยัใหม้ี

หนังสอืที�ผูว้า่ราชการจังหวดัได ้กําหนดวงเงนิในการยมืไว ้
-๔-

- เงนิประกนัสญัญา เงนิประกนัซอง ใหม้เีอกสารประกอบฎกีา
(๑.) หนังสอืแจง้ความประสงคข์อเบกิเงนิของผูรั้บจา้ง
(๒.) ใบเสร็จรับเงนิประกนัสญัญา / เงนิประกนัซอง

- การเบกิจา่ยเงนิอดุหนุนใหก้บัหน่วยงานอื�น
(๑.) กรณีเงนิอดุหนุนใหก้บักลุม่ / ชมุชน ใหจั้ด

ทําบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่ง ทบต. กบั ตวัแทน ของกลุม่ / ชมุชน
ที�ขอรับเงนิอดุหนุน ไมน่อ้ยกวา่ ๓ คน

(๒.) ใหห้น่วยงานที�ขอรับเงนิอดุหนุนออกใบเสร็จรับเงนิ ให ้
กบั ทบต. สําหรับกลุม่ / ชมุชน  ใหจั้ดทําใบสําคญัรับเงนิไว ้ เป็น
หลกัฐาน

(๓.) เมื�อดําเนนิการเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหร้ายงานผลการ
ดําเนนิงานและเงนิเหลอืจา่ย(ถา้ม)ี ใหห้น่วยงานที�อดุหนุนทราบ
- การเบกิจา่ยเงนิคา่พาหนะ โดยนํารถยนตส์ว่นตวั ในการเดนิทาง

ไปราชการ จะเบกิจา่ยไดเ้มื�อไดรั้บ อนุมตัจิากนายอําเภอ
- การจา่ยเงนิยมื ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นไดอ้นุมตัใิหจ้า่ยเงนิยมืตาม

สญัญาเงนิยมื โดยมเีงื�อนไข ดงันี� (๑.) มงีบประมาณ
เพื�อการนั�นแลว้

(๒.) ผูย้มืได ้
ทําสญัญาการยมืเงนิและรับรองวา่จะปฏบิตัติามระเบยีบฯ

(๓.) ผูย้มืแตล่ะรายจะตอ้งไมม่เีงนิยมืคา้งชาํระแก่ ทบต.และ
ใหย้มืไดเ้ฉพาะผูม้หีนา้ที� ปฏบิตังิานเทา่นั�น

- การสง่ใชเ้งนิยมื
(๑.) หมายเหตจํุานวนเงนิและ วนั/เดอืน/ปี ที�สง่ใชใ้น สญัญายมื

เงนิ
(๒.) เกบ็รักษาสญัญาการยมืเงนิ เป็นเอกสารสําคญั
(๓.) รับคนืเป็นเงนิสด ใหอ้อกใบเสร็จรับเงนิใหแ้กผู่ย้มื
(๔.) บนัทกึรายการสง่ใชเ้งนิยมื ในทะเบยีนเงนิยมืและ ใหผู้ ้

ยมืลงชื�อในทะเบยีนเงนิยมืที�สง่ ใชนั้�น
(๕.) ใหผู้ย้มืสง่ใบสําคญัและเงนิที�เหลอืจา่ย (ถา้ม)ี ภายใน



กําหนดระยะเวลา ดงันี�
๑. เดนิทางไปประจําตา่งสํานักงาน / กลบัภมูลํิาเนา สง่ใชภ้ายใน ๓๐ วนั นับจาก

วนัที� ไดรั้บเงนิ
๒. เดนิทางไปราชการอื�น สง่ใชภ้ายใน ๑๕ วนั นับ จากวนัที�กลบัมาถงึ

๓. เงนิยมืนอกจากขอ้ ๑ แล ะ ขอ้ ๒ สง่ใชภ้ายใน
๓๐ วนั นับ จากวนัที�ไดรั้บเงนิ

๓. ดา้นการบญัชี
- ใหจั้ดทําบญัช ีเงนิสดรับ เงนิสดจา่ย บญัชแียกประเภทใหค้รบถว้นเป็น
ปัจจบุนั
- จัดทํา รายงานแสดงรายรับ รายจา่ย และงบทดลองเสนอปลดั

เพื�อนําเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิ�นทราบสําเนาให ้ ผูว้า่ราชการจังหวดั สําหรับ ทบ
ต. ใหส้ง่นายอําเภอ

- งบประมาณรายจา่ยประจําปีอนุญาตใหจ้า่ยไดแ้ลว้ แตร่ะยะ ๓ เดอืน
แรกปีงบประมาณ ไมส่ามารถจัดเกบ็ รายไดเ้พยีงพอที�จะดําเนนิการได ้ทบต.
อาจนําเงนิสะสมทดรองจา่ยไปพลางกอ่นไดก้ารใชจ้า่ยเงนิสะสม โดยไดรั้บ
อนุมตัจิากสภาทอ้งถิ�น ภายใตเ้งื�อนไข ดงันี�

-๕-

๑. เป็นกจิการตามอํานาจ หนา้ที� เกี�ยวกบับรกิารชมุชนและสงัคม
- จัดทํางบแสดงฐานะการเงนิและงบอื�นๆ เพื�อสง่ให ้สตง.

ภายใน ๙๐ วนั นับแตว่นัสิ�นปีและสง่ สําเนาใหผู้ว้า่ราชการจังหวดั สําหรับ ทบต.
ใหส้ง่ผา่นนายอําเภอ

๔. เงนิสะสม
- ทกุวนัสิ�นปีงบประมาณ เมื�อไดปิ้ดบญัชรีายรับรายจา่ย แลว้ ใหก้นั ยอด

เงนิสะสมประจําปีไวร้อ้ยละ ๒๕  ของทกุปี
- การจา่ยเงนิทนุ

สํารองเงนิสะสมกระทําไดเ้มื�อยอดเงนิสะสมมไีมเ่พยีงพอใหข้อความเห็นชอ
บจากสภาทอ้งถิ�นและขออนุมตั ิผวจ.

๑. เป็นกจิการเพิ�มพนูรายได ้
๒. เป็นกจิการเพื�อบําบดัความเดอืนรอ้นของประชาชน ทั �งนี�

เป็นไปตามแบบพัฒนาของ ทบต. / ตามที�กฎหมายกําหนด



-๖-
ดา้นภาษโีรงเรอืนและที�ดนิ

ความหมาย
ภาษีโรงเรอืนและที�ดนิ เป็นภาษีที�จัดเกบ็จากโรงเรอืนหรอืสิ�งปลกู

สรา้งอยา่งอื�น ๆ กบัที�ดนิซึ�งใชต้อ่เนื�องกบั โรงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้ง นั�น
หลกัการสาํคญั
หลกัการ

สําคญัในการพจิารณาวา่ทรัพยสนิใดอยูใ่นขา่ยตอ้งเสยีภาษีโรงเรอืนและที�
ดนิหรอืไม ่มหีลกัในการ พจิารณาดงันี�

๑. ตอ้งมทีรัพยสนิอนัไดแ้กโ่รงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้งอยา่งอื�น ๆ กบั
ที�ดนิ ซึ�งใชต้อ่เนื�องกบัโรงเรอืนหรอืสิ�ง ปลกูสรา้ง นั�น

๒. ตอ้งไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ภาษีตามพระราชบญัญัตภิาษีโรงเรอืนและที�ดนิ
ผูม้หีนา้ที�ชาํระภาษีมาตรา ๔๐ แหง่  พระราชบญัญัตภิาษีโรงเรอืนและที�ดนิ
กําหนดไวเ้ป็น ๒ กรณี คอื

๑. หากเจา้ของทรัพยสนิอนัไดแ้ก ่โรงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้ง
อยา่งอื�น ๆ และที�ดนิ เป็นเจา้ของ เดยีวกนัเจา้ของทรัพยสนินั�นกเ็ป็นผู ้
มหีนา้ที�เสยีภาษี



๒. แตถ่า้ที�ดนิ และโรงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้งอยา่งอื�น ๆ เป็นคนละ
เจา้ของ กฎหมายกําหนดให ้    เจา้ของโรงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้งอยา่ง
อื�น ๆ ตอ้งเป็นผูเ้สยีภาษีทรัพยสนิที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีไมต่อ้งเสยีภาษี
โรงเรอืนและที�ดนิ ไดแ้ก่

- พระราชวงัอนัเป็นสว่นของแผน่ดนิ
- ทรัพยสนิของรัฐบาลที�ใชใ้นกจิการของรัฐบาล หรอื

สาธารณะ และทรัพยสนิของการรถไฟ แหง่ประเทศไทยที�ใชใ้น
กจิการของการรถไฟโดยตรง

- ทรัพยสนิของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรยีน
สาธารณะซึ�งกระทํากจิการที�ไมใ่ช ้ เพื�อเป็นผลกําไรสว่นบคุคล
และใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศกึษา

- ทรัพยสนิซึ�งเป็นศาสนสมบตัอินัใชเ้ฉพาะในศาสนกจิอยา่งเดยีวหรอืเป็นที�
อยูข่องสงฆ์

- โรงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้งอยา่งอื�น ๆ ซึ�งปิดไวต้ลอดไป
และเจา้ของไมไ่ดอ้ยูเ่อง หรอืให ้ ผูอ้ ื�นอยูน่อกจากคนเฝ้าใน
โรงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้งอยา่งอื�น ๆ หรอืในที�ดนิซึ�งใชต้อ่เนื�องกนั

- โรงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้งของการเคหะแหง่ชาตทิี�ผูเ้ชา้ซื�อ
อยูอ่าศยัเอง และมไิดใ้ชเ้ป็น  ที�เกบ็สนิคา้หรอืประกอบการ
อตุสาหกรรม หรอืประกอบกจิการอื�นเพื�อหารายได ้

- โรงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้งอยา่งอื�น ๆ ซึ�งเจา้ของอยูเ่องหรอื
ใหผู้แ้ทนอยูเ่ฝ้ารักษา และซึ�งม ิไดใ้ชเ้ป็นที�ไวส้นิคา้หรอืประกอบ
การอตุสาหกรรม

การลดคา่ภาษหีรอืปลดภาษี
๑. เมื�อปรากฏวา่ผูรั้บประเมนิไดเ้สยีหายเพราะทรัพยสนิวา่งลง
หรอืชาํรดุ ตอ้งซอ่มแซมสว่นสําคญั ๒. ผูรั้บประเมนิยื�นคํารอ้ง
๓. ลดคาภาษีลงตามสว่นที�เสยีหาย หรอืปลดคา่ภาษีทั �งหมดกไ็ด ้

ระยะเวลาการยื�นแบบแสดงรายการทรพัยสนิเพื�อเสยีภาษี
เจา้ของทรัพยสนิตอ้งยื�นแบบแสดงรายการเพื�อเสยี

ภาษีโรงเรอืนและที�ดนิ (ภ.ร.ด.2) ณ สํานักงานขององคกร ปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น ที�โรงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้งนั�นตั �งอยูภ่ายในเดอืนกมุภาพันธ
ของทกุปี

-๗-

กรณีผชํูาระภาษยีื�นแบบ (ภ.ร.ด.2) แลว้ยงัไม่
ชําระทนัทใีหด้าํเนนิการดงันี�

๑. อตัราคา่ปรับและเงนิเพิ�ม กรณียื�นแบบเกนิ
กําหนดเกนิกําหนดจะตอ้งเสยีคา่ปรับไมย่ื�น แบบภายใน ระยะเวลา ๒๐๐ บาท



๒. เมื�อไดรั้บการแจง้การประเมนิ (ภ.ร.ด.8) ตอ้งชาํระภายใน ๓๐ วนั นับ
ถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้การประเมนิ หาก
ชาํระเกนิระยะเวลาที�กําหนดตอ้งเสยีเงนิเพิ�มดงันี�

- ไมเ่กนิ ๑ เดอืน เงนิเพิ�ม ๒.๕%
- เกนิ ๑ เดอืน แตไ่มเ่กนิ ๒ เดอืน เงนิเพิ�ม ๕%
- เกนิ ๒ เดอืน แตไ่มเ่กนิ ๓ เดอืน เงนิเพิ�ม ๗.๕%
- เกนิ ๓ เดอืน แตไ่มเ่กนิ ๔ เดอืน เงนิเพิ�ม ๑๐%

๓. ไดรั้บการแจง้การประเมนิแลว้ไมพ่อใจในการประเมนิ มสีทิธิ
อทุธรณภ์ายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัที�ไดรั้บ แจง้การประเมนิ



-๘-

กระบวนงาน ข ั�นตอน และวธิกีารปฏบิตัใินการใหบรกิารประชาชน
กระบวนงาน
บรกิาร

ข ั�นตอนการใหบ้รกิาร เอกสาร
ประกอบ
การ

พจิารณา

การคาํนวณ หมายเหตุ

ฝ่ายพฒันา
และจดัเก็บ
รายได้

การยื�นแบบแสดงรายการ
ภาษโีรงเรอืนและที�ดนิ - ผู ้
มหีนา้ที�เสยี
ภาษีโรงเรอืนและที�ดนิยื�นความ
จํานงคต์อ่เจา้หนา้ที�
- เจา้หนา้ที�กรอกแบบฟอรม (ภ.
ร.ด.2) ลงชื�อ     ผูช้าํระภาษี
- ลงเลขรับ (ภ.ร.ด.2) ใน
ทะเบยีนคมุเลขรับ
-
คํานวณคา่รายปีและคดิคา่ภ
าษี
- แจง้รายการประเมนิ (ภ.ร.ด.8)
และลงเลขที�      (ภ.ร.ด.8) ใน
ทะเบยีนคมุเลขรับ
- ออกใบเสร็จรับเงนิ
ภาษีโรงเรอืนและที�ดนิ         (ภ.
ร.ด.12)

- บตัรประ
จําตวัประชาชน
- ใบเสร็จรับเงนิ
คา่ภาษี
ภาษีโรงเรอืนแล
ะที�ดนิไปที� ผา่น
มา    (ภ.ร.ด.
12)

วธิกีารคาํนวณ
คา่รายปี
จํานวนหอ้งเชา่ x คา่
เชา่ x จํานวนเดอืน
และจะตอ้งเสยีภาษีใน
อตัรา ๑๒.๕%  ของคา่
รายปี

* การยื�น
แบบแสดง
รายการภาษี
โรงเรอืน
และที�ดนิ
ภายในเดอืน
กมุภาพันธ์
* กรณีเป็น
รายเกา่
สามารถคดั
ลอกจากปีที�
ผา่นมาได ้
(ถา้ไมม่กีาร
เปลี�ยนแปลง)



- ผูม้หีนา้ที�เสยี
ภาษีโรงเรอืนและที�ดนิ ชาํระเงนิ
และรับใบเสร็จรับเงนิคา
ภาษีโรงเรอืนและที�ดนิ     (ภ.ร.
ด.12)



-๙-

ภาษป้ีาย
ป้ายที�ตอ้งเสยีภาษี
ป้ายที�ตอ้งเสยีภาษีป้ายไดแ้กป้่ายแสดงชื�อยี�หอ้ หรอืเครื�องหมายที�ใช ้

ในการประกอบการคา้ หรอื ประกอบ กจิการอื�นเพื�อหารายไดไ้มว่า่จะแสดง
หรอืโฆษณาไวท้ี�วตัถใุด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรอืเครื�องหมาย ที�เขยีนแกะสลกั
จารกึ หรอืทําใหป้รากฏดว้ยวธิใีด ๆ ไมเ่ป็นป้ายที�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีป้าย
ป้ายที�ไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษีป้าย ไดแ้ก่

- ป้ายที�แสดงไว ้ณ โรงมหรสพ และบรเิวณของโรงมหรสพนั�น เพื�อ
โฆษณามหรสพ
- ป้ายที�แสดงไวท้ี�สนิคา้ หรอืที�ส ิ�งหอ่หมุหรอืบรรจสุนิคา้
- ป้ายที�แสดงไวใ้นบรเิวณงานที�จัดขึ�นเป็นครั �งคราว
- ป้ายที�แสดงไวท้ี�คนหรอืสตัว์
- ป้ายที�แสดงไวภ้ายในอาคารที�ใชป้ระกอบการคา้ หรอืประกอบกจิการ

อื�นหรอืภายในอาคารซึ�งเป็นที�รโหฐาน ทั �งนี�เพื�อหารายไดแ้ละแตล่ะป้ายมี
พื�นที�ไมเ่กนิที�กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบบัที�๘ (พ.ศ.๒๕๔๒)
กําหนดวา่ตอ้งเป็นป้ายที�มพีื�นที�ไมเ่กนิสามตารางเมตร มผีลบงัคบัใชต้ั �งแตว่นั
ที� ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒) แตไ่มร่วมถงึ ป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยทะเบยีน
พาณชิย์

- ป้ายของราชการสว่นกลางราชการสว่นภมูภิาค หรอืราชการ
สว่นทอ้งถิ�น ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบ บรหิารราชการแผน่ดนิ

- ป้ายขององคก์ารที�จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดตั �งองคก์าร
ของรัฐบาล หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยการ นั�นๆ และหน่วยงานที�
นํารายไดส้ง่รัฐ

- ป้ายของธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ธนาคารเพื�อการเกษตรและ สหกรณแ์ละบรษัิทเงนิทนุ
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

- ป้ายของโรงเรยีนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน หรอื
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ที�แสดงไว ้ณ อาคารหรอืบรเิวณของโรงเรยีน
เอกชน หรอืสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนั�น

- ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตร ซึ�งคา้ผลผลติอนัเกดิจากการเกษตรของ
ตน
- ป้ายของวดั หรอืผูดํ้าเนนิกจิการเพื�อประโยชนแ์กก่ารศาสนา
หรอืการกศุลสาธารณะโดยเฉพาะ - ป้ายของสมาคมหรอืมลูนธิิ
- ป้ายที�กําหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวง ฉบบัที� ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)



ออกตามความในพระราชบญัญัตภิาษี ป้าย พ.ศ.๒๕๑๐
กําหนดป้ายที�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีป้าย คอื

- ป้ายที�แสดงหรอืตดิตั �งไวท้ี�รถยนตส์ว่นบคุคล รถจักรยานยนต์
รถบดถนน หรอืรถแทรกเตอร์
- ป้ายที�ตดิตั �งหรอืแสดงไวท้ี�ลอ้เลื�อน
- ป้ายที�ตดิตั �งหรอืแสดงไวท้ี�ยานพาหนะนอกเหนอืจาก(๑) และ

(๒) โดยมพีื�นที�ไมเ่กนิหา้รอ้ยตาราง เซนตเิมตร

-๑๐-

ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษป้ีาย
ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีป้าย ไดแ้ก่

- เจา้ของป้าย
- ในกรณีที�ไมม่ผีูอ้ ื�นยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรอืเมื�อ

พนักงานเจา้หนา้ที�ไมอ่าจหาตวัเจา้ของ ป้ายนั�นไดใ้หถ้อืวา่ผูค้รอบครอง
ป้ายนั�นเป็นผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีป้ายถา้ไมอ่าจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั�น
ไดใ้ห ้ถอืวา่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืที�ดนิที�ป้ายนั�นตดิตั �ง
หรอืแสดงอยูเ่ป็นผูม้หีนา้ที�เสยี ภาษีป้ายตาม  ลําดบัระยะเวลาการยื�น
แบบแสดงรายการเพื�อเสยีภาษีป้าย

- เจา้ของป้ายที�มหีนา้ที�เสยีภาษีป้ายตอ้งยื�นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย(ภ.ป.๑) ภายในเดอืนมนีาคม ของทกุปี

- ในกรณีที�ตดิตั �งหรอืแสดงป้ายภายหลงัเดอืนมนีาคมหรอืตดิตั �ง
หรอืแสดงป้ายใหมแ่ทนป้ายเดมิ หรอื เปลี�ยนแปลงแกไ้ขป้ายอนัเป็น
เหตใุหต้อ้งเสยีภาษีป้ายเพิ�มขึ�น ใหเ้จา้ของป้ายยื�นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย ภายใน ๑๕ วนั นับแตว่นัตดิตั �งหรอืแสดงป้าย หรอืนับแตว่นั
เปลี�ยนแปลงแกไ้ขแลว้แตก่รณีการคํานวณ พื�นที�ป้ายอตัราคาภาษีป้าย
และการคํานวณภาษีป้าย

- ป้ายที�มขีอบเขตกําหนดไดส้ว่นที�กวา้งที�สดุ X สว่นที�ยาวที�สดุของ
ขอบเขตป้าย

- ป้ายที�ไมม่ขีอบเขตกําหนดไดถ้อืตวัอกัษร ภาพ หรอื
เครื�องหมายที�อยูร่มิสดุเป็นขอบเขตเพื�อ
กําหนดสว่นที�กวา้งที�สดุและสว่นที�ยาวที�สดุ

- ป้ายประเภทที� (1) ใหค้ดิอตัรา 3 บาท ตอ่ 500 ตร.ซม.
- ป้ายประเภทที� (2) ใหค้ดิอตัรา 20 บาท ตอ่ 500 ตร.ซม.



- ป้ายประเภทที� (3) ใหค้ดิอตัรา 40 บาท ตอ่ 500 ตร.ซม.
- คํานวณพื�นที�ป้ายเป็นตารางเซนตเิมตร

เงนิเพิ�ม
ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีป้ายจะตอ้งเสยีเงนิเพิ�มในกรณีและอตัรา ดงัตอ่ไปนี�

- ไมย่ื�นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที�กําหนด ใหเ้สยี
เงนิเพิ�มรอ้ยละสบิของคา่ภาษีป้าย เวน้แตก่รณีที�เจา้ของป้ายไดย้ื�นแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายกอ่นที�พนักงานเจา้หนา้ที�จะไดแ้จง้ใหท้ราบถงึการ ละ
เวนนั�น ใหเ้สยีเงนิเพิ�มรอ้ยละหา้ของคา่ภาษีป้าย

- ยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไมถ่กูตอ้ง
ทําใหจํ้านวนเงนิที�จะตอ้งเสยีภาษีป้ายลดนอ้ยลงให ้ เสยีเงนิเพิ�มรอ้ยละสบิ
ของคา่ภาษีป้ายที�ประเมนิเพิ�มเตมิ เวน้แตก่รณีที�เจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ข
แบบแสดงรายการ ภาษีป้ายใหถ้กูตอ้งกอ่นที�พนักงานเจา้หนา้ที�แจง้การ
ประเมนิ

- ไมช่าํระภาษีป้ายภายในเวลาที�กําหนด ใหเ้สยีเงนิเพิ�มรอ้ยละ
สองตอ่เดอืนของคา่ภาษีป้ายเศษของ เดอืนใหนั้บเป็นหนึ�งเดอืน
การอทุธรณก์ารประเมนิ

เมื�อผูเ้สยีภาษีไดรั้บแจง้การประเมนิ (ภ.ป.3) แลว้เห็นวา่การประเมนินั�น
ไมถ่กูตอ้ง มสีทิธอิทุธรณก์ารประเมนิ ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นหรอืผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย โดยตอ้งยื�นอทุธรณภ์ายใน ๓๐ วนั นับแตว่นัที�ไดรั้บแจง้การ
ประเมนิ          ผูอ้ทุธรณม์สีทิธอิทุธรณ์
คําวนิจิฉัยของผูบ้รหิารทอ้งถิ�นตอ่ศาลภายใน ๓๐ วนั นับแตว่นัรับแจง้
คําวนิจิฉัยอทุธรณ์



-๑๑-

กระบวนงาน
บรกิาร

ข ั�นตอนการใหบ้รกิาร เอกสาร
ประกอบ
การ

พจิารณา

การคาํนวณ หมายเหตุ

ฝ่ายพฒันา
และจดัเก็บ
รายได้

การยื�นแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย
- ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีป้ายยื�นความ
จํานงคต์อ่      เจา้หนา้ที�
- เจา้หนา้ที�กรอกแบบฟอรม์ (ภ.
ป.๑) ลงชื�อ        ผูช้าํระภาษี
- ลงเลขรับ (ภ.ป.๑) ในทะเบยีน
คมุเลขรับ
-
คํานวณพื�นที�ป้ายและประเมนิคา่
ภาษีป้าย
- แจง้รายการประเมนิ (ภ.ป. ๓)
และลงเลขที�      (ภ.ป. ๓) ใน
ทะเบยีนคมุเลขรับ
- ออกใบเสร็จรับเงนิภาษีป้าย

(ภ.ป. ๗)
- ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีป้าย
ชาํระเงนิและรับ         ใบเสร็จรับ
เงนิ (ภ.ป. ๗)
การผอ่นชําระ

- บตัรประ
จําตวัประชาชน
- ใบเสร็จรับเงนิ
คา่ภาษี ป้ายปีที�
ผา่นมา (ภ.ป.

๗)

อตัราภาษป้ีาย
๑. ป้ายที�มอีกัษรไทย
ลว้น คดิอตัรา  ๓ บาท
ตอ่ ๕๐๐ ตร.ซม.
๒. ป้ายที�มอีกัษรไทย
ปนกบัอกัษร  ตา่ง
ประเทศหรอืปนกบั
ภาพและ
เครื�องหมายอื�น คดิ
อตัรา ๒๐ บาท ตอ่
๕๐๐ ตร.ซม.
๓. ป้ายดงัตอ่ไปนี�คดิ
อตัรา ๔๐ บาท  ตอ่
๕๐๐ ตร.ซม.
- ป้ายที�ไมม่อีกัษร
ไทย ไมว่า่จะม ีภาพ
หรอืเครื�องหมายใด ๆ
หรอืไม ่ - ป้ายที�มี
อกัษรไทยบางสว่น
หรอื ทั �งหมดอยูใ่ต ้

* การยื�น
แบบแสดง
รายการภาษี
โรงเรอืน
และที�ดนิ
ภายในเดอืน
กมุภาพันธ์
ของทกุปี
* กรณีเป็น
รายเกา่
สามารถคดั
ลอกจากปีที�
ผา่นมาได ้
(ถา้ไมมกีาร
เปลี�ยนแปลง)



๑. ภาษีป้าย ๓,๐๐๐ บาทขึ�นไป
๒. ผอ่นชาํระเป็น 3 งวดเทา่ ๆ
กนั
๓. แจงความ
จํานงเป็นหนังสอืกอ่นครบ
กําหนดเวลาชาํระ

หรอืต่าํกวา่อกัษร ตา่ง
ประเทศ
๔. ป้ายใดที�
คํานวณพื�นที�และ
ประเภทของป้ายแลว้
เสยีภาษีต่าํกวา่ ๒๐๐
บาท ใหเ้สยีในอตัรา
๒๐๐ บาท การ
คาํนวณ
กวา้ง x ยาว/ ๕๐๐
ตร.ซม.x  อตัราภาษี



-๑๒-

ภาษบีาํรงุทอ้งที�
การจดัเก็บภาษบีาํรงุทอ้งที�

ภาษีบํารงุทอ้งที�หมายถงึ ภาษีที�จัดเกบ็จากเจา้ของที�ดนิ ตามราคา
ปานกลางที�ดนิและตามบญัชอีตัราภาษี    บํารงุทอ้งที� ที�ดนิที�ตอ้งเสยีภาษี
บํารงุทอ้งที�ไดแ้ก ่ที�ดนิที�เป็นของบคุคลหรอืคณะบคุคลไมว่า่จะเป็นบคุคลธรรมดา
หรอื นติบิคุคลซึ�งมกีรรมสทิธิ�ในที�ดนิ หรอืสทิธคิรอบครองอยูใ่นที�ดนิที�ไมเ่ป็น
กรรมสทิธิ�ของเอกชน ที�ดนิที�ตอ้งเสยีภาษีบํารงุทอ้งที�ไดแ้กพ่ื�นที�ดนิ และพื�นที�ที�
เป็นภเูขาหรอืที�มนี ้าํดว้ย โดยไมเ่ป็นที�ดนิที�เจา้ของที�ดนิไดรั้บการยกเวน้ภาษี หรอื
อยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น

ที�ดนิที�เจา้ของที�ดนิไมต่อ้งเสยีภาษบีาํรงุทอ้งที� ไดแ้ก่
- ที�ดนิที�เป็นที�ตั �งพระราชวงัอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ
- ที�ดนิที�เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิหรอืที�ดนิของรัฐที�ใชใ้น

กจิการของรัฐหรอืสาธารณะโดยมไิด ้ หาผลประโยชน์
- ที�ดนิของราชการสว่นทอ้งถิ�นที�ใชใ้นกจิการของราชการ

สว่นทอ้งถิ�นหรอืสาธารณะโดยมไิดห้าผล ประโยชน์
- ที�ดนิที�ใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะการศกึษา หรอืกศุล
สาธารณะ
- ที�ดนิที�ใชเ้ฉพาะศาสนกจิศาสนาใดศาสนาหนึ�ง ที�ดนิที�เป็น

กรรมสทิธิ�ของวดัไมว่า่จะใชป้ระกอบ ศาสนกจิศาสนาใดศาสนาหนึ�ง
หรอืที�ศาลเจา้โดยมไิดห้าผลประโยชน์

- ที�ดนิที�ใชเ้ป็นสสุาน หรอืฌาปนสถานสาธารณะโดยมไิดรั้บ
ประโยชนต์อบแทน

- ที�ดนิที�ใชใ้นการรถไฟ การประปาการไฟฟ้า หรอืการทา่เรอื
ของรัฐ หรอืใชเ้ป็นสนามบนิของรัฐ - ที�ดนิที�ใชต้อ่เนื�องกบั
โรงเรอืน ที�ตอ้งเสยีภาษีโรงเรอืนและที�ดนิแลว้
- ที�ดนิของเอกชนเฉพาะสว่นที�เจา้ของที�ดนิยนิยอมใหท้าง

ราชการใชเ้พื�อสาธารณะประโยชน์
- ที�ดนิที�ตั �งขององคก์ารสหประชาชาตทิบวงการ

ชาํนัญพเิศษของสหประชาชาตหิรอืองคการระหวา่ง ประเทศอื�นในเมื�อ
ประเทศไทยมขีอ้ผกูพันใหย้กเวน้ตามอนุสญัญาหรอืความตกลง

- ที�ดนิที�เป็นที�ตั �งของสถานฑตูหรอืสถานกงศลุ ทั �งนี�ใหเ้ป็น
ไปตามหลกัถอยทถีอยปฏบิตัติอ่กนั - ที�ดนิตามที�
กําหนดในกฎกระทรวง

ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษบีาํรงุทอ้งที�



ผูท้ี�เป็นเจา้ของที�ดนิในวนัที� ๑ มกราคมของปีใด มหีนา้ที�เสยีภาษี
บํารงุทอ้งที�สําหรับปีนั�นกําหนดระยะเวลา การยื�นแบบแสดงรายการเพื�อเสยี
ภาษีใหเ้จา้ของที�ดนิซึ�งมหีนาที�เสยีภาษี
บํารงุทอ้งที�ยื�นแบบแสดงรายการที�ดนิ(ภ.บ.ท.๕) ณ
สํานักงานขององคก์รปกครองสว่นทองถิ�น ทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนินั�นตั �งอยูภ่ายใน
เดอืนมกราคมของปีแรกที�มกีาร ตรีาคาปานกลางของที�ดนิแบบแสดงรายการ
ที�ไดย้ื�นไวนั้�นใชไ้ดท้กุปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั�น

เงนิเพิ�ม
เจา้ของที�ดนิผูม้หีนา้ที�เสยีภาษี
บํารงุทอ้งที�ตอ้งเสยีเงนิเพิ�มในกรณีและอตัรา ดงัตอ่ไปนี�
- ไมย่ื�นแบบแสดงรายการที�ดนิภายในเวลาที�กําหนด ใหเ้สยีเงนิเพิ�ม

รอ้ยละ ๑๐ ของคา่ภาษี
บํารงุทอ้งที�เวน้แตกรณีที�เจา้ของที�ดนิไดย้ื�นแบบแสดงรายการที�ดนิกอ่นที�เจา้พนั
กงานประเมนิจะไดแ้จง้ใหทราบถงึการละเวน้นั�น ใหเ้สยีเงนิเพิ�มรอ้ยละ ๕ ของคา่
ภาษีบํารงุทอ้งที�

-๑๓-

- ยื�นแบบแสดงรายการที�ดนิโดยไมถ่กูตอ้ง
ทําใหจํ้านวนเงนิที�จะตอ้งเสยีภาษีบํารงุทอ้งที�ลดนอ้ยลง ใหเ้สยีเงนิเพิ�มรอ้ยละ
๑๐ ของคา่ภาษีบํารงุทอ้งที�ที�ประเมนิเพิ�มเตมิ เวน้แตก่รณีเจา้ของที�ดนิไดม้าขอ
แกไ้ข แบบแสดงรายการที�ดนิใหถ้กูตอ้งกอ่นที�เจา้พนักงานประเมนิแจง้การ
ประเมนิ

- ชี�เขตแจง
จํานวนเนื�อที�ที�ดนิไมถ่กูตอ้งตอ่เจา้พนักงานสํารวจโดยทําใหจํ้านวนเงนิที�จะตอ้งเ
สยีภาษีบํารงุทอ้งที�ลดนอ้ยลงใหเ้สยีเงนิเพิ�มอกี ๑ เทา่ของภาษี
บํารงุทอ้งที�ที�ประเมนิเพิ�มเตมิ

- ไมช่าํระภาษีบํารงุทอ้งที�ภายในเวลาที�กําหนด ใหเ้สยีเงนิเพิ�มรอ้ยละ
24 ตอปีของจํานวนเงนิที�ตอ้งเสยีภาษีบํารงุทอ้งที� เศษของเดอืนใหนั้บเป็นหนึ�ง
เดอืน





-๑๔-

กระบวนงาน ข ั�นตอน และวธิกีารปฏบิตัใินการใหบ้รกิารประชาชน
กระบวนงาน
บรกิาร

ข ั�นตอนการใหบ้รกิาร เอกสาร
ประกอบ
การ

พจิารณา

การคาํนวณ หมายเหตุ

ฝ่ายพฒันา
และจดัเก็บ
รายได้

การยื�นแบบแสดงรายการภาษี
บาํรงุทอ้งที�
- ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีป้ายยื�นความ
จํานงคต์อ่       เจา้หนา้ที�
- เจา้หนา้ที�กรอกแบบฟอรม์ (ภ.
บ.ท. ๕)  ดรูายละเอยีดจาก
สําเนาเอกสารสทิธิ�
- ลงทะเบยีนเลขรับที�ดนิเพื�อเกบ็
ภาษีบํารงุทอ้งที�  (ภ.บ.ท. ๖)
-
คํานวณคา่ภาษีบํารงุทอ้งที�จาก
หน่วยราคา   ปานกลางที�ดนิและ
ประเมนิคา่ภาษีบํารงุทอ้งที�
- แจงการประเมนิ (ภ.บ.ท. ๙)
- ออกใบเสร็จรับเงนิภาษี
บํารงุทอ้งที�
- ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีบํารงุทอ้งที�
ชาํระเงนิ และ  รับใบเสร็จรับเงนิ

- บตัรประ
จําตวัประชาชน
- ใบเสร็จรับเงนิ
คา่ภาษี
บํารงุทอ้งที�ปีที�
ผา่นมา
(ภ.บ.ท.๑๑)

อตัราคา่ภาษี
- ปลกูพชืลม้ลกุ ๕ บาท
/ไร่
- ใหเ้ชา่ ๑๐ บาท / ไร่
- ปลกูไมย้นืตน้ ๓๐
บาท/ไร่
- ที�ดนิวา่งเปลา่ ๖๐
บาท / ไร่

* การยื�น
แบบแสดง
รายการภาษี
บํารงุทอ้งที�
ภายในเดอืน
มกราคม
ของปีแรกที�
ม ีการตี
ราคา
ปานกลาง
ของที�ดนิใน
ทกุรอบ
ระยะเวลา ๔ ปี
* กรณีเป็น
รายเกา่
สามารถคดั
ลอกจากปีที�
ผา่นมาได ้



คา่ภาษีบํารงุทอ้งที�(ภ.บ.ท.๑๑/ภ.บ.
ท. ๕)

(ถา้ไมม่ ีการ
เปลี�ยนแปล
ง)

สาํหรบัการชําระภาษใีนรอบ ๓
ปีถดัไป
- เจา้ของที�ดนิแจง้ชื�อ – สกลุ
ใหเจา้หนา้ที�  เพื�อตรวจสอบ
เอกสารกบัขอมลู
ทะเบยีนทรัพยสนิ

- ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษี
บํารงุทอ้งที�ชาํระเงนิ และรับ
ใบเสร็จรับเงนิ (ภ.บ.ท.๑๑)


