คู่มือการปฏิบตั ิ งาน
“ด้านการจัดเก็บภาษี ”

เทศบาลตําบลศรีโพธ$ ิ เงิน
อําเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย
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คํานํา
เพือให้การดําเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตําบลศรีโพธิเงินเป็ นไป
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สงู สุด ตลอดจนสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที ทีเกียวข้องในการจัดเก็บรายได้และประชาชนทัวไปได้
ทราบถึง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและขัน3 ตอนในการเสียภาษีต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เทศบาลตําบลศรีโพธิเงินหวังเป็ นอย่างยิงว่า คู่มอื การปฏิบตั งิ านด้านการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน จักเป็ นประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องตลอดจนประชาชน
ทัวไป ได้เป็ นอย่างดี
เทศบาลตําบลศรีโพธิเงิน
1 ตุลาคม 2556
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ภาษี โรงเรือนและที+ดิน
การปฏิ บตั ิ งานตามห้วงเวลา
กันยายน
ตุลาคม
ธันวาคม
มกราคม - กุมภาพันธ์
มีนาคม – พฤษภาคม

คัดคอกบัญชีผทู้ อยู
ี ่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ จาก ผ.ท.5
ประชาสัมพันธ์เรืองการเสียภาษี
สํารวจ , เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ออกหนังสือเวียนแจ้งผูเ้ สียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขทีรับ) , ตรวจสอบความถูกต้อง
ประเมินค่ารายปี / แจ้งผลการประเมิน / รับชําระภาษี
ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน)
รับคําร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขทีรับ) / พิจารณาคําร้อง /
แจ้งผลการชีข3 าด
- รับชําระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งผลการประเมิน)
- ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผไู้ ม่ยนแบบ
ื
ภ.ร.ด. 2 ภายในกําหนด (2 ครัง3 )
- แจ้งความดําเนินคดีแก่ผไู้ ม่มายืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด (ส่งให้นิตกิ ร) ตาม

-

ม.46
มิถุนายน – สิงหาคม

กันยายน
ตุลาคม

-

หรือ ม.48 (ข)
ั บนั
สํารวจบัญชีผคู้ า้ งชําระภาษีปจจุ
รับชําระภาษี กรณีผเู้ สียภาษีชาํ ระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิม)
มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผไู้ ม่มาชําระภาษีภายในกําหนด (3 ครัง3 )
ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้ า้ งชําระภาษี
มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดําเนินการยึดอายัดทรัพย์สนิ (นิตกิ ร) ตาม ม.44
รับชําระภาษีและเงินเพิม
มีคาํ สังยึด อายัด เพือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
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การปฏิ บตั ิ งานตามขันตอนกิ จกรรม
ก. ขัน. เตรียมการ
1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชือผูอ้ ยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
ในปี งบประมาณ (บัญชีลกู หนี3ตามเกณฑ์คา้ งรับ)
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
3. ประชาสัมพันธ์ขนั 3 ตอนและวิธกี ารเสียภาษี
4. จัดทําหนังสือแจ้งให้ผมู้ หี น้าทีเสียภาษีทราบเพือยืนแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผเู้ สียภาษีทราบล่วงหน้า

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์
ก่อนธันวาคม

ข. ขัน. ดําเนิ นการจัดเก็บ
1. รับแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง มกราคม – กุมภาพันธ์
2. ประเมินค่ารายปี และกําหนดค่าภาษี / มีหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษี มกราคม – เมษายน
(ภ.ร.ด.8)
กรณี ปกติ
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – พฤษภาคม
กรณี พิเศษ
(1) ชําระภาษีเกินเวลาทีกําหนด(เกิน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งผลการประเมิน)
- รับชําระภาษีและเงินเพิม
กุมภาพันธ์ – กันยายน
(2) ผูร้ บั ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
1. รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่
มกราคม – พฤษภาคม
2. ออกหมายเรียกให้มาชีแ3 จงหรือออกตรวจสถานที
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน
3. ชีข3 าดและแจ้งผลให้ผรู้ อ้ งทราบ
มีนาคม – กรกฎาคม
4. รับชําระภาษีและเงินเพิม
มีนาคม – กันยายน
5. ปฏิบตั ติ ามคําสังศาล (กรณีนําคดีไปสูศ่ าล)
ค. ขัน. ประเมิ นผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
1. ไม่ยนแบบแสดงรายการทรั
ื
พย์สนิ (ภ.ร.ด.2) ภายในกําหนดเวลา
- เมือใกล้จะสิน3 สุดเวลาทีประกาศกําหนดให้ยนแบบ
ื
(ภ.ร.ด.2) ให้มหี นังสือแจ้งเตือนผูท้ ยัี งไม่ยนแบบ
ื
- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝา่ ยปกครอง (อําเภอ) เพือดําเนินคดี
แก่ผไู้ ม่ยนแบบ
ื
- รับชําระภาษี
- ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็ นระยะ ๆ
หมายเหตุ ในปี ต่อไปหากไม่ยนแบบอี
ื
ก ให้ดาํ เนินการตาม ม.48 (ข)

กุมภาพันธ์
มีนาคม – พฤษภาคม
เมษายน – กันยายน
มีนาคม - กันยายน
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2. ยืนแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วแต่ไม่ยอมชําระภาษี
- มีหนังสือแจ้งเตือนผูท้ ยัี งไม่ชาํ ระภาษี
ครัง3 ที 1
ครัง3 ที 2
(ดําเนินการให้สอดคล้องกับการแจ้งผลการประเมินภาษี)
ครัง3 ที 3
- รับชําระภาษีและเงินเพิม
- ดําเนินการบังคับจัดเก็บภาษี
(ยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ )
กรณีหลีกเลียงไม่ยอมชําระภาษี

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
พฤษภาคม – กันยายน

ตุลาคมเป็ นต้นไป
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การปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้ าทีผูร้ บั ผิดชอบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1. สํารวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผอู้ ยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า
3. รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียน)
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชัน3 ต้น
5. รับชําระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจําวัน
หัวหน้ าส่วนการคลัง / หัวหน้ างานจัดเก็บรายได้ (อบต.)
1. ออกหนังสือเวียนแจ้งผูเ้ สียภาษีทราบล่วงหน้า
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด.2
3. รับคําร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนรับ)
4. สํารวจผูไ้ ม่มายืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ
หัวหน้ าส่วนการคลัง (อบต.)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ร.ด.2 และเอกสารประกอบ
2. แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. 8 (ลงทะเบียน)
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้ า้ งชําระภาษี
4. แจ้งผลการชีข3 าดกรณีอุทธรณ์ภาษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
1. ประชาสัมพันธ์เรืองการเสียภาษี
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด. 2
3. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยนแบบ
ื
ภ.ร.ด. 2 ภายในกําหนด
5. ออกหนังสือเตือนผูท้ ไม่
ี มาชําระภาษีภายในกําหนด
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้
7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝา่ ยปกครอง (อําเภอ) เพือดําเนินคดีต่อผูไ้ ม่มายืนแบบ ภ.ร.ด.2
ภายในกําหนด
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็ นระยะ ๆ
คณะกรรมการบริหาร อบต.
1. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)
2. ลงมติชข3ี าดตามคําร้องและแจ้งผลการชีข3 าดให้ผรู้ อ้ งทราบ
3. มอบอํานาจแจ้งความดําเนินคดีแก่ผไู้ ม่มายืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกําหนด
4. มีคาํ สังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
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ความรู้ทวไปเกี
ั+
+ยวกับภาษี โรงเรือนและที+ดิน
1. ทรัพย์สินที+ต้องเสียภาษี
ประเภททรัพย์สนิ ทีต้องเสียภาษีได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิงปลูกสร้างต่าง ๆ กับทีดินต่อเนืองซึงใช้ปลูก
สร้างอาคาร โรงเรือน สิงปลูกสร้างนัน3 ๆ รวมถึงบริเวณทีต่อเนืองกันซึงตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร
โรงเรือน สิงปลูกสร้างนัน3 ๆ ซึงเจ้าของกรรมสิทธิได้นําทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจาก
การอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือให้ผอู้ นนํ
ื า ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม ทรัพย์สนิ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทคือ
(1) โรงเรือน อาคาร สิงปลูกสร้างต่าง ๆ
(2) ทีดินซึงใช้ต่อเนืองกับโรงเรือน อาคาร สิงปลูกสร้างต่าง ๆ ซึงหมายความว่าเป็ นทีดินซึงใช้เป็ นที
ปลูกสร้างโรงเรือน อาคาร สิงปลูกสร้างนัน3 ๆ และทีดินอันเป็ นบริเวณต่อเนืองกันซึงตามปกติ ใช้ประโยชน์ไปด้วยกัน
กับโรงเรือน อาคาร สิงปลูกสร้างนัน3 ๆ
2. ทรัพย์สินที+ได้รบั ยกเว้นภาษี
(1) พระราชวังอันเป็ นส่วนของแผ่นดิน
(2) ทรัพย์สนิ ของรัฐบาลทีใช้ในกิจการของรัฐบาล
หรือสาธารณะและทรัพย์สนิ ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยที ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง
(3)ทรัพย์สนิ ของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึงกระทํากิจการอันมิใช่เพือเป็ นผลกําไร
ส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
(4) ทรัพย์สนิ ซึงเป็นศาสนสมบัตอิ นั ใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็ นทีอยูข่ องสงฆ์
(5)โรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างอย่างอืน ๆ ซึงปิ ดไว้ตลอดปี และเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผอู้ นอยู
ื ่นอกจาก
คนเฝ้าใน โรงเรือนหรือสิงปลูกสร้าง อย่างอืน ๆ หรือในทีดินซึงใช้ต่อเนืองกัน
(6)โรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติ ทีผูเ้ ช่าซือ3 อาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็ นทีเก็บสินค้า
หรือประกอบ การอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอืนเพือหารายได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลง
วันที 27 มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเว้นพืน3 ทีอ่างเก็บนํ3า เขือนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต ซึงเป็ นทีต่อเนือง
3. การขอลดหย่อนภาษี
การขอลดหย่อนภาษี การขอยกเว้น การงดเว้น การขอปลดภาษี การขอลดค่าภาษี จะทําได้ดงั กรณี
ต่อไปนี3
- ถ้าโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างอย่างอืน ๆ ถูกรือ3 ถอนหรือทําลาย ให้ลดยอดค่ารายปี ของทรัพย์สนิ นัน3
ตามส่วนทีถูก ทําลายตลอดเวลาทียังไม่ได้ทาํ ขึน3 แต่ในเวลานัน3 โรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างอย่างอืน ๆ นัน3 ต้องเป็ นที
ซึงยังใช้ไม่ได้
- โรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างอย่างอืน ๆ ซึงทําขึน3 ในระหว่างปี นนั 3 ให้ถอื เอาเวลาซึงโรงเรือนหรือสิงปลูก
สร้างอย่าง อืนๆ นัน3 ได้มขี น3ึ และสําเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านัน3 มาเป็ นเกณฑ์คาํ นวณค่ารายปี
- ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตัง3 ส่วนควบทีสําคัญทีมีลกั ษณะเป็ นเครืองจักรกล เครืองกระทําหรือเครือง
กําเนิดสินค้า เพือใช้ดาํ เนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลือย ฯลฯ ขึน3 ในโรงเรือนนัน3 ๆ ในการประเมิน
ให้ลดค่ารายปี ลงเหลือ หนึงในสามของค่ารายปี ของทรัพย์สนิ นัน3 รวมทัง3 ส่วนควบดังกล่าว แล้วด้วย
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- เจ้าของโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างอย่างอืนได้รบั ความเสียหาย
เพราะโรงเรือนว่างลงหรือชํารุดจึง
จําเป็ นต้องซ่อม แซมส่วนสําคัญ เจ้าของโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างนัน3 มีสทิ ธิขอลดภาษีได้ ทัง3 นี3เป็ นไปตามดุลพินิจ
ของพนักงานเจ้าหน้าทีที จะลดค่าภาษีตามส่วนทีเสียหายหรือปลดภาษีทงั 3 หมดก็ได้
- ถ้าเจ้าของโรงเรือนมีเหตุเปลียนแปลงทรัพย์สนิ ในปี ทผ่ี านมาย่อมได้รบั การยกเว้น งดเว้น ปลดภาษี
หรือลดค่าภาษี แล้วแต่กรณี
4. ผูม้ ีหน้ าที+เสียภาษี
ผูม้ หี น้าทีเสียภาษี คือ “ ผูร้ บั ประเมิน” ซึงหมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิในทรัพย์สนิ ทีต้องเสียภาษีเว้นแต่
ถ้าทีดินและ อาคาร โรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างต่าง ๆ เป็ นคนละเจ้าของกันให้เจ้าของกรรมสิทธิในอาคารโรงเรือน
สิงปลูกสร้างต่าง ๆ เป็ นผูม้ หี น้าทีเสียภาษี
5. กําหนดระยะเวลาให้ยนื+ แบบแสดงรายการ
ให้ผรู้ บั ประเมินยืนแบบแจ้งรายการเพือเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน ( ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีใน
ท้องทีซึง ทรัพย์สนิ นัน3 ตัง3 อยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
6. ฐานภาษี
ฐานภาษีคอื ค่ารายปี ของทรัพย์สนิ ซึงหมายถึง
จํานวนเงินซึงทรัพย์สนิ นัน3 สมควรให้เช่าได้ในปี
หนึง ๆ ในกรณีที ทรัพย์สนิ นัน3 ให้เช่าและค่าเช่านัน3 เป็ นจํานวนเงินอันสมควรทีจะให้เช่าได้ให้ถอื ค่าเช่านัน3 เป็ นค่า
รายปี แต่ถา้ มีกรณีทสมควรจะให้
ี
พิจารณาได้ว่าค่าเช่านัน3 มิใช่จาํ นวนเงินอันสมควรทีจะให้เช่าได้ หรือกรณีทไม่
ี มคี ่า
เช่าเนืองจากเจ้าของทรัพย์สนิ ดําเนิน กิจการ เองหรือ ด้วยเหตุอนื ๆ ให้พจิ ารณากําหนดค่ารายปี โดยเทียบเคียงกับ
ค่ารายปี ของทรัพย์สนิ ทีให้เช่าทีมีลกั ษณะ ขนาด พืน3 ที ทําเลทีตัง3 และบริการสาธารณะซึงทรัพย์สนิ นัน3 ได้รบั
ประโยชน์คล้ายคลึงกัน
7. อัตราภาษี
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี
ขัน. ตอนการยื+นเสียภาษี
1. การยื+นแบบพิ มพ์
ให้ผรู้ บั ประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2 ได้ทสํี านักงานเขตโดยกรอกรายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความ
เป็ นจริงให้ครบถ้วน รับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทัง3 ลงลายมือชือ วันที เดือน ปี กํากับไว้ แล้ว
ส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าทีแห่งท้องที ณ สํานักงานเขตทีทรัพย์สนิ นัน3 ตัง3 อยู่ การส่งแบบพิมพ์ จะนําส่งด้วย
ตนเอง มอบหมายให้ผอู้ นไปส่
ื
งแทน หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนก็ได้ ( ให้ถอื วันทีส่งทางไปรษณียเ์ ป็ นวันยืน
แบบพิมพ์)
2. เอกสารหลักฐานที+ต้องใช้ประกอบการยื+นแบบ
กรณีโรงเรือนรายใหม่ : ให้เจ้าของกรรมสิทธิโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างทียังไม่เคยยืนแบบเสียภาษี
โรงเรือนและทีดินมาก่อน ยืนแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถดั จากปีทได้
ี มกี ารใช้ประโยชน์ในโรงเรือน
หรือสิงปลูกสร้างนัน3 โดยยืนแบบ ภ.ร.ด.2 ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีในท้องทีซึงทรัพย์สนิ นัน3 ตัง3 อยู่ พร้อมสําเนา
หลักฐานประกอบการพิจารณาได้แก่
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- โฉนดทีดินทีปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิงปลูกสร้างอย่างอืน
- หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาให้ทดิี นพร้อมสิงปลูกสร้าง
- ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร, ใบอนุ ญาตให้ใช้อาคาร
- ใบให้เลขหมายประจําบ้าน
- สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน, สําเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนทีพิกดั ภาษี
- บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษี
- หลักฐานการเปิ ดดําเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนบริษทั / ทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม / ทะเบียนพาณิชย์
- สําเนางบการเงิน (กรณีเป็ นนิตบิ ุคคล)
- หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20
- ใบอนุญาตตัง3 และ/หรือประกอบกิจการโรงงาน
- ใบอนุญาตติดตัง3 เครืองจักร
- ใบอนุญาตของฝา่ ยสิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
- ใบเสร็จค่าติดตัง3 มิเตอร์น3ําประปา / ไฟฟ้า
- สัญญาเช่าโรงเรือนทีพิกดั ภาษี
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยืนแบบได้ดว้ ยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
- หลักฐานอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนทีพิกดั ภาษี
หมายเหตุ ให้ผรู้ บั ประเมิน หรือ เจ้าของโรงเรือนถ่ายสําเนาหลักฐาน เอกสารทีเกียวข้องดังกล่าว
ข้างต้น พร้อมลงลายมือชือรับรองความถูกต้องกํากับทุกฉบับ
กรณีโรงเรือนรายเก่า : ให้เจ้าของกรรมสิทธิโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างยืนแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครัง3 สุดท้าย (ถ้ามี)
กรณีเจ้าของเป็ นนิตบิ ุคคล
ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั พร้อมการยืนแบบ
ภ.ร.ด.2
3. การชําระภาษี
ผูร้ บั ประเมินได้รบั ใบแจ้งรายการประเมิน ( ภ.ร.ด.8) ให้ชาํ ระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที
ได้รบั ใบแจ้ง การประเมินโดยชําระภาษีได้ทสํี านักงานเขตซึงโรงเรือนนัน3 ตัง3 อยูห่ รือทีกองการเงิน สํานักการ
คลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ( เสาชิงช้า) การชําระภาษีจะชําระโดยการส่งธนาณัติ ตั Uวแลกเงินของธนาคาร
หรือเช็คทีธนาคารรับรองทางไปรษณียล์ งทะเบียนก็ได้ และให้ถอื ว่าวันส่งทางไปรษณียเ์ ป็ นวันรับชําระภาษี
4. การขอผ่อนชําระภาษี
ผูม้ สี ทิ ธิขอผ่อนชําระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพิมมีเงือนไขดังนี3
1. ผูม้ หี น้าทีเสียภาษี จะขอผ่อนชําระค่าภาษีได้ โดยวงเงินค่าภาษีทจะขอผ่
ี
อนชําระนัน3 จะต้องมี
จํานวนเงินค่าภาษีตงั 3 แต่ เก้าพันบาทขึน3 ไป
2. ได้ยนแบบพิ
ื
มพ์เพือแจ้งรายการทรัพย์สนิ ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปี นนั 3
3. ได้แจ้งความจํานงขอผ่อนชําระค่าภาษีเป็ นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วนั ถัด
จากวันทีได้รบั แจ้งการประเมิน
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5. เงิ นเพิ+ ม
เงินค่าภาษีคา้ งชําระให้เพิมจํานวนดังอัตราต่อไปนี3
1. ถ้าชําระไม่เกินหนึงเดือนนับแต่วนั พ้นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ถัดจากวันทีได้รบั แจ้งการ
ประเมิน ให้เพิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีทค้ี าง
2. ถ้าเกินหนึงเดือนแต่ไม่เกินสองเดือนให้เพิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีทค้ี าง
3. ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือนให้เพิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีทค้ี าง
4. ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสีเดือนให้เพิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีทค้ี าง
ถ้ามิได้มกี ารชําระค่าภาษีและเงินเพิมภายในสีเดือนกรุงเทพมหานครมีอาํ นาจออกคําสังเป็ นหนังสือให้
ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผูซ้ งค้
ึ างชําระค่าภาษีได้
ถ้าค่าภาษีคา้ งอยู่ และมิได้ชาํ ระขณะเมือทรัพย์สนิ ได้โอนกรรมสิทธิไปเป็ นของเจ้าของใหม่ โดยเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม เจ้าของเก่าและเจ้าของใหม่เป็ นลูกหนี3ค่าภาษีนนั 3 ร่วมกัน
6. การอุทธรณ์ภาษี
เมือผูม้ หี น้าทีเสียภาษีหรือเจ้าของโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้าง ได้รบั แจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการ
ประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที โดยเห็นว่าค่าภาษีสงู เกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้องก็มสี ทิ ธิยนคํ
ื าร้องขอให้พจิ ารณา
การประเมินใหม่ต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยกรอกในแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.9)
และยืนแบบดังกล่าว
ณ สํานักงานเขตท้องทีภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งการประเมิน หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว ผูร้ บั ประเมิน
ั
หมดสิทธิทจะขอให้
ี
พจิ ารณาการประเมินใหม่ และไม่มสี ทิ ธินําคดีสศู่ าล เว้นแต่ในปญหาข้
อกฎหมายซึงอ้างว่าเป็ น
เหตุหมดสิทธินนั 3 เมือผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเป็ นประการใดจะแจ้งคําชีข3 าดไปยังผูย้ นคํ
ื าร้องเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หากผูร้ บั ประเมินยังไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจในคําชีข3 าดดังกล่าว ย่อมมีสทิ ธินําคดีสศู่ าลเพือแสดงให้
ศาลเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง และขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินนัน3 เสีย แต่ตอ้ งทําภายใน 30 วัน นับตัง3 แต่วนั
รับแจ้งคําชีข3 าด และการยืนฟ้องต้องเป็ นทีพอใจศาลว่าผูร้ บั ประเมินได้ชาํ ระค่าภาษีทงั 3 สิน3 ซึงถึงกําหนดชําระหรือจะ
ถึงกําหนดชําระระหว่างคดียงั อยูใ่ นศาล
7. การขอคืนเงิ นค่าภาษี
ในกรณีทมีี คาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ ให้มกี ารลดจํานวนเงินทีประเมินไว้ให้ยนคํ
ื าขอรับเงินคืนได้ทสํี านักงาน
เขต โดยแนบเอกสาร ทีเกียวข้องพร้อมสําเนาใบเสร็จรับเงินประกอบด้วยกรณีทศาลพิ
ี
พากษาให้ลดค่าภาษีศาลจะ
พิพากษาคืนเงินส่วนทีลดนัน3 ให้ภายใน 3 เดือน
8. บทกําหนดโทษ
- ผูร้ บั ประเมิน ผูเ้ ช่า หรือผูค้ รองทรัพย์สนิ กรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริงตามความรูเ้ ห็น
ของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทัง3 ลงวันที เดือน ปี และลงลายมือชือของ
ตนกํากับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงาน เจ้าหน้าทีแห่งท้องทีทีทรัพย์สนิ นัน3 ตัง3 อยู่ การส่งแบบพิมพ์จะนําส่งด้วยตนเอง
มอบหมายให้ผอู้ นไปส่
ื
งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าทีก็ได้ หากผูใ้ ดละเลยไม่แสดง
ข้อความข้างต้น เว้นแต่จะเป็ นด้วยเหตุสดุ วิสยั ผูน้ นั 3 มีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
- ผูใ้ ดโดยรูอ้ ยู่แล้ว หรือจงใจละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าทีไม่แจ้งรายการ
เพิมเติมละเอียดยิงขึน3 เมือ เรียกร้องไม่นําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคําถามเมือพนักงานเจ้าหน้าที
ซักถาม ( ถ้าพนักงานเจ้าหน้าทีมิได้รบั คําตอบจากผูร้ บั ประเมินภายในสิบวัน หรือได้รบั คําตอบอันไม่เพียงพอ
พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจออกหมายเรียกผูร้ บั ประเมินมา ณ สถานทีซึงเห็น สมควรและให้นําพยานหลักฐานใน
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เรืองอสังหาริมทรัพย์นนั 3 มาแสดง กับให้มอี าํ นาจซักถามผูร้ บั ประเมินในเรืองใบแจ้งรายการนัน3 ) ผูน้ นั 3 มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
- ผูใ้ ด
ก) โดยรูอ้ ยูแ่ ล้วหรือจงใจยืนข้อความเท็จ หรือให้ถอ้ ยคําเท็จ หรือตอบคําถามด้วยคําอันเป็ นเท็จหรือ
นําพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพือหลีกเลียงหรือจัดหาทางให้ผอู้ นหลี
ื กเลียงการคํานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์สนิ ของ
ตนตามทีควร
ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธกี ารอย่างหนึงอย่างใดทัง3 สิน3 ที
จะหลีกเลียงหรือพยายามหลีกเลียงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สนิ ของตนตามทีควร ผูน้ นั 3 มีความผิดต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทัง3 จําทัง3 ปรับ
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ขันตอนการชําระภาษีโรงเรือนและทีดิ น

เจ้าของทรัพย์สินการยื+นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
(แบบ ภ.ร.ด. 2) ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

เจ้าหน้ าที+รบั และตรวจแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด. 2)

เจ้าหน้ าที+แจ้งรายการประเมิ น (แบบ ภ.ร.ด. 8) ให้ ผร้ ู บั ประเมิ นทราบ
ชําระค่าภาษี ภายใน 30 วัน
นับตัง. แต่วนั ได้รบั แจ้งการประเมิ น

กรณี ไม่พอใจในการประเมิ นภาษี

ยื+นคําร้องขอให้พิจารณาการประเมิ นใหม่
ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รบั หนังสือแจ้ง

เจ้าหน้ าที+รบั ชําระภาษี
ออกใบเสร็จรับเงิ นภาษี โรงเรือนและที+ดิน ( ภ.ร.ด. 12 )
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ภาษี บาํ รุงท้องที+
การปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้ าทีผูร้ บั ผิดชอบ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
1. สํารวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
2. ตรวจสอบและจัดทําบัญชีผอู้ ยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า
3. รับแบบ ภ.บ.ท. 5 (ลงทะเบียน )
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชัน3 ต้น
5. รับชําระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจําวัน
หัวหน้ าส่วนการคลัง / หัวหน้ างานจัดเก็บรายได้ (อบต.)
1. ออกหนังสือเวียนแจ้งผูเ้ สียภาษีทราบล่วงหน้า
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.บ.ท. 5
3. รับคําร้องอุทธรณ์ และขอลดหย่อนภาษี (ลงทะเบียนรับ)
4. สํารวจผูไ้ ม่มายืนแบบ ภายในกําหนด
5. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ
หัวหน้ าส่วนการคลัง (อบต.)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และเอกสารประกอบ
2. แจ้งผลการประเมินตามแบบ (ลงทะเบียน)
3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้ า้ งชําระภาษี
4. แจ้งผลการชีข3 าดกรณีอุทธรณ์ภาษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
1. ประชาสัมพันธ์เรืองการเสียภาษี
2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.บ.ท.5
3. ประเมินค่ารายปี ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยนแบบ
ื
ภายในกําหนด
5. ออกหนังสือเตือนผูท้ ไม่
ี มาชําระภาษีภายในกําหนด
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้
7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝา่ ยปกครอง (อําเภอ) เพือดําเนินคดีต่อผูไ้ ม่มายืนแบบ ภายใน
กําหนด
8. ประสานกับอําเภอขอทราบผลคดีเป็ นระยะ ๆ
คณะกรรมการบริหาร อบต.
1. พิจารณาคําร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่)
2. ลงมติชข3ี าดตามคําร้องและแจ้งผลการชีข3 าดให้ผรู้ อ้ งทราบ
3. มอบอํานาจแจ้งความดําเนินคดีแก่ผไู้ ม่มายืนแบบ ภายในกําหนด
4. มีคาํ สังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
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การปฏิ บตั ิ งานตามห้วงเวลา
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
มกราคม – เมษายน
พฤษภาคม – กันยายน

- คัดคอกบัญชีผท
ู้ อยู
ี ่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ จาก ผ.ท.5 และ ก.ค. 1
- ประชาสัมพันธ์เรืองการเสียภาษี
- สํารวจ , เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

- ประกาศแจ้งการเสียภาษีประจําปี
- ออกหนังสือเวียนแจ้งผูเ้ สียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
- รับแบบ ภ.บ.ท. 5 (ลงทะเบียนเลขทีรับ) , ตรวจสอบความถูกต้อง
- แจ้งผลการประเมิน / รับชําระภาษี
- แจ้งผลการประเมินตามแบบ /รับชําระภาษี
ั บนั ตาม เกณฑ์คา้ งรับ (ก.ค.2)
- สํารวจบัญชีผคู้ า้ งชําระภาษีปจจุ
- รับชําระภาษี กรณีผเู้ สียภาษีชาํ ระเกินกําหนดเวลา (มีเงินเพิม)
- มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผไู้ ม่มาชําระภาษีภายในกําหนด
- ออกตรวจสอบ / ไปพบผูค้ า้ งชําระภาษี

การปฏิ บตั ิ งานตามขันตอนกิ จกรรม
ก. ขัน. เตรียมการ
1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชือผูอ้ ยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
กันยายน
ในปี งบประมาณ (บัญชีลกู หนี3ตามเกณฑ์คา้ งรับ)
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ตุลาคม
3. ประชาสัมพันธ์ขนั 3 ตอนและวิธกี ารเสียภาษี
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
4. จัดทําหนังสือแจ้งให้ผมู้ หี น้าทีเสียภาษีทราบเพือยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ
ก่อนธันวาคม
และควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผเู้ สียภาษีทราบล่วงหน้า
ข. ขัน. ดําเนิ นการจัดเก็บ
รับแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.บ.ท.5) และตรวจสอบความถูกต้อง มกราคม
- รับชําระภาษี (ชําระภาษีในทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) มกราคม – เมษายน
- รับชําระภาษีและเงินเพิม
พฤษภาคม – กันยายน
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ความรู้ทวไปเกี
ั+
+ยวกับภาษีบาํ รุงท้องที+
ขัน. ตอนการเสียภาษี
การยื+นแบบพิมพ์ : ให้เจ้าของทีดินยืนแบบพือเสียภาษีในวันที 1 มกราคมของปี ใด มีหน้าทีเสียภาษีบาํ รุง
ท้องทีในปี นนั 3 และยืนแบบแสดงรายการทีดิน(ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สํานักงานเขตทีทีดินตัง3 อยู่
1. กําหนดระยะเวลาให้ยื+นแบบแสดงรายการ
1. ในปี แรกทีมีการตีราคาปานกลางของทีดิน ให้เจ้าของทีดินหรือผูแ้ ทนยืนแบบแสดงรายการทีดิน
( ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปี และให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสีปี นนั 3 (ปจั จุบนั คือปี พ.ศ. 2549 2552)
2. บุคคลใดเป็ นเจ้าของทีดินขึน3 ใหม่ หรือจํานวนเนื3อทีดินเดิมของเจ้าของทีดินผูใ้ ดได้เปลียนแปลงไป
หรือเจ้าของทีดินผูใ้ ดได้เปลียนแปลงการใช้ทดิี นอันเป็ นเหตุให้มกี ารลดหย่อนทีดินเปลียนแปลงไป หรือมีเหตุอย่าง
อืนทําให้อตั ราภาษี
บํารุงท้องทีสําหรับทีดินเปลียนแปลงไปให้เจ้าของทีดินผูน้ นั 3 แจ้งเหตุการณ์เปลียนแปลง
ดังกล่าว ข้างต้นต่อเจ้าพนักงาน ประเมินภายในสามสิบวันนับตัง3 แต่วนั ทีมีเหตุแห่งการเปลียนแปลงนัน3 ๆ
2. เอกสารหลักฐานที+ต้องใช้ประกอบการยื+นแบบ กรณีทดิี นรายใหม่ หรือปี ทมีี การตีราคาปานกลาง
ให้เจ้าของทีดินยืนแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปี ทีมีการตีราคาปานกลางทีดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
หรือภายใน 30 วัน กรณี ทีได้กรรมสิทธิ ใหม่หรือเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทดิี นใหม่ โดยยืนแบบ ภ.บ.ท.5
พร้อมสําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่
- โฉนดทีดิน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษี
- กรณีเจ้าของทีดินเป็ นนิตบิ ุคคลให้แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยืนแบบได้ดว้ ยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครัง3 สุดท้าย ( ถ้ามี)
กรณีทดิี นรายเก่า ให้เจ้าของทีดินชําระเงินค่าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี และเพือความ
สะดวก รวดเร็วในการติดต่อ โปรดนําใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครัง3 สุดท้ายมาแสดงด้วย
3. การขอลดหย่อนภาษี
บุคคลธรรมดาซึงเป็ นเจ้าของทีดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงทีอยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ทดิี นนัน3
เป็ นทีอยู่อาศัยของตน เป็ นทีเลีย3 งสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตนให้ลดหย่อน ไม่ตอ้ งเสียภาษีบาํ รุงท้องที
ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง ดังต่อไปนี3
- ทีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ ดังนี3
( ก) ในท้องทีทีมีชมุ ชนหนาแน่ นมาก ให้ลดหย่อนหนึงร้อยตารางวา
( ข) ในท้องทีทีมีชมุ ชนหนาแน่ นปานกลาง ให้ลดหย่อนหนึงไร่
( ค) ในท้องทีชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่
ทัง3 นี3 ตามทีกําหนดในข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
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ท้องทีใดจะเป็ นท้องทีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ทีดินทีมีสงปลู
ิ กสร้าง และใช้สงปลู
ิ กสร้างนัน3 เป็ นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รบั การลดหย่อนสําหรับ
ส่วนของทีดินทีมีสงปลู
ิ กสร้างทีใช้เป็ นสถานการค้าหรือให้เช่านัน3
ในกรณีทบุี คคลธรรมดาหลายคนเป็ นเจ้าของทีดินร่วมกัน ให้ได้รบั การลดหย่อนรวมกันตามเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในวรรคหนึง การลดหย่อนตามหลักเกณฑ์ในมาตรานี3 ให้ได้รบั การลดหย่อนสําหรับทีดินทีอยู่ในจังหวัดใด
จังหวัดหนึงแต่จงั หวัดเดียว ทีดินทีใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปี ล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริเวณนัน3 เสียหายมาก
ผิดปกติ หรือทําการเพาะปลูกไม่ได้ดว้ ยเหตุอนั พ้นวิสยั ทีจะป้องกันได้โดยทัวไป ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัด (ผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร)
มีอาํ นาจพิจารณายกเว้นหรือลดภาษีบาํ รุงท้องทีให้ได้ตามระเบียบทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ทีดินทีใช้เป็ นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี
บํารุงท้องทีได้เฉพาะทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง
4. เงิ นเพิ+ ม
ให้เจ้าของทีดินเสียเงินเพิมนอกจากเงินทีต้องเสียภาษีบาํ รุงท้องที ในกรณีและอัตราดังนี3
(1) ไม่ยนแบบแสดงรายการที
ื
ดินภายในเวลาทีกําหนดให้เสียเงินเพิมร้อยละสิบของจํานวนเงินทีต้อง
เสียภาษีบาํ รุงท้องที เว้นแต่กรณีทเจ้
ี าของทีดินได้ยนแบบแสดงรายการที
ื
ดินก่อนทีเจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้
ทราบถึงการละเว้นนัน3 ให้เสียเงินเพิมร้อยละห้าของจํานวนเงินทีต้องเสียภาษีบาํ รุงท้องที
(2) ยืนแบบแสดงรายการทีดินโดยไม่ถูกต้อง
ทําให้จาํ นวนเงินทีจะต้องเสียภาษีบาํ รุงท้องทีลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพิมร้อยละสิบของภาษีบาํ รุงท้องทีประเมินเพิมเติม เว้นแต่กรณีทเจ้
ี าของทีดินได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการทีดินให้ถูกต้องก่อนทีเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
(3) ชีเ3 ขตแจ้งจํานวนเนื3อทีดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จาํ นวนเงินทีจะต้องเสีย
ภาษีบาํ รุงท้องทีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิมอีกหนึงเท่าของภาษีบาํ รุงท้องทีทีประเมินเพิมเติม
(4) ไม่ชาํ ระภาษีบาํ รุงท้องทีภายในเวลาทีกําหนด ให้เสียเงินเพิมร้อยละยีสิบสีต่อปี ของจํานวนเงินที
ต้องเสียภาษีบาํ รุงท้องที เศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึงเดือน ทัง3 นี3ไม่ให้นําเงินเพิมตาม (1) (2) หรือ (3) มาคํานวณ
เพือเสียเงินเพิมตาม (4) ด้วยเงินเพิมให้ถอื ว่าเป็ นภาษีบาํ รุงท้องที
5. การชําระภาษี
(1) ในปี แรกทีมีการตีราคาปานกลางของทีดิน ให้ยนหลั
ื กฐานการแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.9) พร้อม
ชําระเงินภายในเดือนเมษายน กรณีได้รบั แจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมให้ชาํ ระภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที
ได้รบั แจ้งการประเมิน
(2) กรณีอนื ๆ ให้ชาํ ระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
6. การขอผ่อนชําระภาษี
ถ้าภาษีบาํ รุงท้องทีทีต้องชําระมีจาํ นวนตัง3 แต่สามพันบาทขึน3 ไป ผูม้ หี น้าทีเสียภาษีจะขอผ่อนชําระ
เป็ นสามงวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าทีทราบก่อนครบกําหนดเวลา
ชําระภาษี และให้ชาํ ระงวดทีหนึงก่อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดทีสองภายในหนึงเดือนนับแต่วนั สุดท้ายทีต้อง
ชําระงวดทีหนึงงวดทีสามภายในหนึงเดือนนับแต่วนั สุดท้ายทีต้องชําระงวดทีสอง
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7. การขอคืนเงิ นค่าภาษี
ในกรณีทมีี คาํ วินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคาํ พิพากษาถึงทีสุดของศาล ให้มกี ารลดจํานวนเงินทีได้ประเมินไว้
ให้แจ้งผูม้ หี น้าทีเสียภาษีทราบโดยเร็ว เพือมาขอรับเงินคืนโดยยืนคําร้องขอคืนภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ทีได้รบั
แจ้ง ผูใ้ ดเสียภาษีบาํ รุงท้องทีโดยไม่มหี น้าทีต้องเสียหรือเสียเกินกว่าทีควรต้องเสียผูน้ นั 3 มีสทิ ธิได้รบั เงินคืนโดยยืน
คําร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีได้เสียภาษี
8. การเร่งรัดภาษี ค้างชําระ
ภาษีบาํ รุงท้องทีจํานวนใดทีเจ้าพนักงานประเมิน
ได้แจ้งหรือประกาศการประเมินแล้วถ้ามิได้ชาํ ระ
ภายในเวลาทีกําหนด ให้ถอื เป็นภาษีบาํ รุงท้องทีค้างชําระ ซึงทรัพย์สนิ ของผูค้ า้ งชําระ อาจถูกยึด อายัดหรือขาย
ทอดตลาด เพือนําเงินมาชําระภาษีบาํ รุงท้องทีค้างชําระ
9. การอุทธรณ์
เจ้าของทีดินมีสทิ ธิอุทธรณ์ได้ 2 กรณี คือกรณีไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางของทีดิน และกรณีที
ได้รบั แจ้งการประเมินภาษีบาํ รุงท้องทีแล้วเห็นว่าการประเมินนัน3 ไม่ถูกต้องการยืนอุทธรณ์ให้อทุ ธรณ์ต่อผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยยืนต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี3
(1) ในกรณีทเจ้
ี าของทีดินไม่เห็นพ้องด้วยกับการตีราคาปานกลางของทีดินทีคณะกรรมการตีราคาปาน
กลางของทีดินได้พจิ ารณากําหนดไว้ตามประกาศ เจ้าของทีดินมีสทิ ธิอุทธรณ์การตีราคาปานกลางของทีดินได้
ภายใน 30 วันนับจากวันทีได้มกี ารประกาศราคาปานกลางของทีดิน
(2) ในกรณีทเจ้
ี าของทีดินได้รบั แจ้งการประเมินภาษีบาํ รุงท้องทีแล้วหากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง
ก็สามารถอุทธรณ์การประเมินได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งการประเมิน
ทัง3 2 กรณีดงั กล่าวนี3ให้อทุ ธรณ์ต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยยืนต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ
สํานักงานเขตท้องทีทีทีดินตัง3 อยู่ ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครเป็ นผูม้ อี าํ นาจพิจารณาอุทธรณ์ตามทีเจ้าของทีดินยืน
มาแล้วแจ้ง คําวินิจฉัยอุทธรณ์เป็ นหนังสือไปยังผูอ้ ทุ ธรณ์และเจ้าพนักงานประเมิน และผูอ้ ุทธรณ์มสี ทิ ธิอทุ ธรณ์คาํ
วินิจฉัยของผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ใน
กรณีทผูี ว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครยกอุทธรณ์ดว้ ยเหตุทผูี อ้ ุทธรณ์ไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ถอ้ ยคํา
โดยไม่มเี หตุอนั สมควร
การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบาํ รุงท้องที
เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานครให้รอคําวินจิ ฉัยอุทธรณ์ หรือคําพิพากษาของศาล ดังนัน3 แม้จะยืนอุทธรณ์เจ้าของทีดินก็ตอ้ งชําระ
ภาษีบาํ รุงท้องทีภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด หากผลการอุทธรณ์จะต้องคืนเงินภาษีบาํ รุงท้องทีก็ยนคํ
ื าร้อง
ขอรับเงินคืนได้
10. บทกําหนดโทษ
(1) ผูใ้ ดโดยรูอ้ ยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็ น
เท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพือหลีกเลียงหรือพยายามหลีกเลียงการเสียภาษีบาํ รุงท้องที ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทัง3 จําทัง3 ปรับ
(2) ผูใ้ ดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชีเ3 ขตหรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื3อทีดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง
เดือนหรือปรับไม่เกินหนึงพันบาท หรือทัง3 จําทัง3 ปรับ
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(3) ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าพนักงาน ซึงปฏิบตั กิ ารตามคําสังผูว้ ่าราชการจังหวัดทีให้เข้าไปทําการสํารวจ
ทีดินหรือสถานทีทีเกียวข้องเพือกําหนดจํานวนเนื3อทีทีดิน ในการยืนแบบแสดงรายการทีดินแทนเจ้าของทีดิน หรือ
ผูใ้ ดขัดขวาง นายอําเภอ หรือ นายกเทศมนตรี ในการปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีเพือเร่งรัดภาษีบาํ รุงท้องทีค้างชําระ โดย
กระทําการเพือไม่ให้นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีเข้าไปในทีดินหรือสถานทีทีเกียวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบาํ รุง
ท้องที ภายหลังจากทีเจ้าของทีดินหรือบุคคลทีเกียวข้องไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือเรียกของนายอําเภอหรือนายกฯเพือมา
ให้ถอ้ ยคํา หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ และในกรณีเจ้าของทีดิน หรือบุคคลทีเกียวข้องไม่ทาํ ตามคําสังที
ให้ปฏิบตั กิ ารเท่าทีจําเป็ นเพือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบาํ รุงท้องทีค้างชําระ หรือผูใ้ ดขัดขวาง เจ้าพนักงาน
ประเมินในการปฏิบตั หิ น้าทีเพือเข้าไปในทีดินหรือสถานทีทีเกียวข้อง แก่การจัดเก็บภาษีบาํ รุงท้องทีของผูม้ หี น้าที
เสียภาษี ในเวลากลางวันหรือเวลาทําการ เพือสอบถามบุคคล ตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัด
บัญชี หรือเอกสาร เพือให้ทราบว่าผูม้ หี น้าทีเสียภาษีบาํ รุงท้องทีปฏิบตั ถิ ูกต้องตามพระราชบัญญัตหิ รือไม่ ผูใ้ ด
ขัดขวางกรณีดงั กล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือนหรือปรับไม่เกินหนึงพันบาทหรือทัง3 จําทัง3 ปรับ
(4) ผูใ้ ดฝา่ ฝืนคําสังนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี ในการปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีเพือเร่งรัดภาษีบาํ รุง
ท้องทีค้างชําระ ซึงได้ให้เจ้าของทีดินหรือบุคคลทีเกียวข้องมาให้ถอ้ ยคํา หรือส่งบัญชี หรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือ
เจ้าของทีดินหรือบุคคลทีเกียวข้องฝา่ ฝืนไม่ปฏิบตั กิ ารเท่าทีจําเป็ น เพือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบาํ รุงท้องทีหรือ
ผูใ้ ดฝา่ ฝืนคําสังของเจ้าพนักงานประเมินทีมีหนังสือสังให้ผมู้ หี น้าทีทีเสียภาษีบาํ รุงท้องที หรือบุคคลทีเกียวข้อง มา
ให้ถอ้ ยคําหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือผูอ้ ุทธรณ์หรือบุคคลใดๆ ฝา่ ฝืนคําสังของผูว้ ่าราชการจังหวัด ที
มีหนังสือเรียกเพือมาให้ ถ้อยคําหรือส่งเอกสารอันควรแก่เรืองมาแสดงในการพิจารณาอุทธรณ์ ผูใ้ ดฝา่ ฝืนต่อคําสัง
กรณีดงั กล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงพันบาท หรือทัง3 จําทัง3 ปรับ
(5) ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ 3ี ถ้านายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณีเห็นว่าผูต้ อ้ งหา
ไม่ควรได้รบั โทษถึงจําคุก ให้มอี าํ นาจเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้ เมือผูต้ อ้ งหาได้ชาํ ระเงินค่าปรับตามจํานวนที
นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกาํ หนดภายในสามสิบวัน คดีนนั 3 เป็ นอันเสร็จเด็ดขาด ถ้าผูต้ อ้ งหาไม่ยนิ ยอมตามที
เปรียบเทียบหรือเมือยินยอมแล้วไม่ชาํ ระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาํ เนินคดีต่อไป
หมายเหตุ ในทีนี3นายอําเภอ หมายถึง ผูอ้ าํ นวยการเขต , นายกเทศมนตรี หมายถึง ผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ทัง3 นี3ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538 มาตรา 50 มาตรา
69
ความรูท้ วไป
ั+
1.ที+ดินที+ต้องเสียภาษี
ทีดินทีต้องเสียภาษีได้แก่ พืน3 ทีดินรวมไปถึงพืน3 ทีทีเป็ นภูเขาหรือทีมีน3ําด้วย
2.ที+ดินที+ไม่ต้องเสียภาษี
1. ทีดินทีเป็ นทีตัง3 พระราชวังอันเป็ นส่วนสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
2. ทีดินทีเป็ นสาธารณะสมบัตขิ องแผ่นดินหรือทีดินของรัฐทีใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย
มิได้หาผลประโยชน์
3. ทีดินของราชการส่วนท้องถินทีใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถินหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์
4. ทีดินทีใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
5. ทีดินทีใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึง ทีดินทีเป็ นกรรมสิทธิของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบ
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ศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึงหรือไม่ หรือทีศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
6. ทีดินทีใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
7. ทีดินทีใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือทีใช้เป็ นสนามบินของรัฐ
8. ทีดินทีใช้ต่อเนืองกับโรงเรือนทีต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีดินอยู่แล้ว
9. ทีดินของเอกชนเฉพาะส่วนทีเจ้าของทีดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพือสาธารณประโยชน์โดย
เจ้าของทีดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในทีดินเฉพาะส่วนนัน3
10. ทีดินทีเป็ นทีตัง3 ทีทําการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ หรือ องค์การระหว่างประเทศอืน ในเมือประเทศไทยมีขอ้ ผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสญ
ั ญาหรือความตก
ลง
11. ทีดินทีเป็ นทีตัง3 ทีทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทัง3 นี3ให้เป็ นไปตามหลักถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั ิ
ต่อกัน
12. ทีดินตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
3.ผูม้ ีหน้ าที+เสียภาษี
ผูม้ หี น้าทีเสียภาษี คือ เจ้าของทีดิน ซึงเป็ นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ซึงมีกรรมสิทธิในทีดิน หรือครอบครองอยู่ในทีดินทีไม่เป็นกรรมสิทธิของเอกชนเช่น ผูเ้ ช่าทีดินของรัฐ
4.ฐานภาษี และอัตราภาษี
ฐานภาษี คือ ราคาปานกลางทีดินทีคณะกรรมการซึงผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง3 ได้กาํ หนด
ขึน3 ปกติให้เสียภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีบาํ รุงท้องทีท้ายพระราชบัญญัติ ทีดินทีใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภท
ไม้ลม้ ลุกให้เสียกึงอัตรา แต่ถา้ เจ้าของทีดินประกอบกสิกรรมประเภทไม้ลม้ ลุกนัน3 ด้วยตนเองให้เสียอย่างสูงไม่เกินไร่
ละ 5 บาท และทีดินทีทิง3 ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาํ ประโยชน์ตามควรแก่สภาพของทีดินให้เสียเพิมขึน3 อีกหนึงเท่า
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ขันตอนการชําระภาษีบํารุ งท้ องที

เจ้ าของทีดินยืนแบบแสดงรายการทีดิน (แบบ ภ.ท.บ. 5)
ภายใน เดือนมกราคม ของปี ทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดิน

เจ้ าพนักงานประเมินทําการตรวจสอบและประเมินค่ าภาษี
แจ้ งการประเมินให้ ผ้ ูรับการประเมินทราบ ภายในเดือน มีนาคม
ของปี แรกหลังจากตีราคาปานกลางทีดิน

ชํ าระค่ าภาษี ต่ อเจ้ าพนักงานภายในเดือนเมษายนของทุกปี

อุทธรณ์ การประเมินภาษีภายใน ภายใน 30 วัน
นับแต่ ได้ รับหนังสื อแจ้ ง
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ภาษี ป้าย
การปฏิ บตั ิ งานตามขันตอนกิ จกรรม
ก. ขัน. เตรียมการ
1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชือผูอ้ ยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปี งบประมาณ
(บัญชีลกู หนี3ตามเกณฑ์คา้ งรับ)
2. สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ
3. ประชาสัมพันธ์ขนั 3 ตอนและวิธกี ารเสียภาษี
4. จัดทําหนังสือแจ้งให้ผมู้ หี น้าทีเสียภาษีทราบเพือยืนแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1)
ข. ขัน. ดําเนิ นการจัดเก็บ
1. กรณีมป
ี ้ ายก่อนเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกต้อง
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)
2. กรณีมปี ้ ายหลังเดือนมีนาคม
- รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกต้อง
3. การชําระค่าภาษี

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์
ธันวาคม

มกราคม – มีนาคม
มกราคม – เมษายน
เมษายน – ธันวาคม

กรณี ปกติ
- รับชําระภาษี(ชําระในวันยืนแบบหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)มกราคม – พฤษภาคม
กรณี พิเศษ

กุมภาพันธ์ – กันยายน

(1) ชําระภาษีเกินเวลาทีกําหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งผลการประเมิน)
- รับชําระภาษีและเงินเพิม
(2) ผูร้ บั ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
1. รับคําร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่(แบบ ภ.ป.4)
2. ออกหมายเรียกให้มาชีแ3 จงหรือออกตรวจสถานที
3. ชีข3 าดและแจ้งผลให้ผรู้ อ้ งทราบ (แบบ ภ.ป.5)
4. รับชําระภาษีและเงินเพิม
5. ปฏิบตั ติ ามคําสังศาล (กรณีนําคดีไปสูศ่ าล)

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน
มีนาคม – กรกฎาคม
มีนาคม – กันยายน

หมายเหตุ กรณีมปี ้ ายหลังเดือนมีนาคม การยืนแบบการประเมิน การชําระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้ปฏิบตั ิ
ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม
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ความรู้ทวไปเกี
ั+
+ยวกับภาษีป้าย
1. ป้ ายที+ต้องเสียภาษี
ป้ายทีต้องเสียภาษีได้แก่ป้ายทีแสดงชือ ยีห้อหรือเครืองหมาย ทีใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอืน เพือหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอืนเพือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที
วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครืองหมายทีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธอี นื
2. ป้ ายที+ไม่ต้องเสียภาษี
(1) ป้ายทีแสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนัน3 เพือโฆษณามหรสพ
(2) ป้ายทีแสดงไว้ทสิี นค้าหรือทีสิงหุม้ ห่อหรือบรรจุสนิ ค้า
(3) ป้ายทีแสดงไว้ในบริเวณงานทีจัดขึน3 เป็ นครัง3 คราว
(4) ป้ายทีแสดงไว้ทคนหรื
ี
อสัตว์
(5) ป้ายทีแสดงไว้ภายในอาคารทีใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอืนหรือภายในอาคารซึง
เป็ นทีรโหฐาน ทัง3 นี3 เพือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพน3ื ทีไม่เกิน 3 ตารางเมตรทีกําหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึง
ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
(6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าคหรือราชการส่วนท้องถินตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน
(7) ป้ายขององค์การทีจัดตัง3 ขึน3 ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง3 องค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการ นัน3 ๆ และหน่วยงานทีนํารายได้สง่ รัฐ
(8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพือการ
สหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(9) ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทีแสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน3
(10) ป้ายของผูป้ ระกอบการเกษตรซึงค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
(11) ป้ายของวัดหรือผูด้ าํ เนินกิจการเพือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ
(12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
ั บนั มีฉบับที 2) กฎกระทรวงฉบับที 2 ( พ.ศ.2535)
(13) ป้ายตามทีกําหนดในกฎกระทรวง (ปจจุ
ให้เจ้าของป้ายไม่ตอ้ งเสียภาษีป้าย สําหรับ
( ก) ป้ายทีติดตัง3 หรือแสดงไว้ทรถยนต์
ี
สว่ นบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถ
แทรกเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
( ข) ป้ายทีติดตัง3 หรือแสดงไว้ทล้ี อเลือน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลือน
( ค) ป้ายทีติดตัง3 หรือแสดงไว้ทยานพาหนะนอกเหนื
ี
อจาก (ก) และ (ข) โดยมีพน3ื ทีไม่เกินห้า
ร้อยตารางเซนติเมตร
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3. ผูม้ ีหน้ าที+เสียภาษี
ผูม้ หี น้าทีเสียภาษีป้ายคือเจ้าของป้ายแต่ในกรณีทปรากฏแก่
ี
พนักงานเจ้าหน้าทีว่าไม่มผี ยู้ นแบบ
ื
แสดงรายการภาษีป้าย ( ภ.ป.1) สําหรับป้ายใด เมือพนักงานเจ้าหน้าทีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนัน3 ได้ให้ถอื ว่าผู้
ครอบครองป้ายนัน3
เป็ นผูม้ หี น้าทีเสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ายนัน3 ได้ให้ถอื ว่าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร หรือทีดินทีป้ายนัน3 ติดตัง3 หรือแสดงอยู่เป็นผูม้ หี น้าที เสียภาษีป้ายตามลําดับและให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีแจ้งการประเมินภาษีเป็ นหนังสือ ไปยังบุคคลดังกล่าว
4. กําหนดระยะเวลาให้ยื+นแบบแสดงรายการ
ให้เจ้าของป้ายซึงจะต้องเสียภาษีป้าย
ยืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธกี ารที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี ให้เจ้าของป้ายมีหน้าทีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็ นรายปี
ยกเว้นป้ายทีเริมติดตัง3 หรือแสดงในปี แรกให้เสียภาษีป้ายตัง3 แต่วนั เริมติดตัง3 หรือแสดงจนถึงวันสิน3 ปี และให้คดิ ภาษี
ป้ายเป็ นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริมเสียภาษีป้ายตัง3 แต่งวดทีติดตัง3 ป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี ทัง3 นี3
เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวง ป้ายทีติดตัง3 บนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอืน และมีพน3ื ทีเกินสองตาราง
เมตรต้องมีชอและที
ื
อยูข่ องเจ้าของป้าย เป็ นตัวอักษรไทยทีชัดเจนทีมุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ขอ้ ความดังกล่าว
ได้รบั ยกเว้นภาษีป้าย ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีทเจ้
ี าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้
ตัวแทน หรือผูแ้ ทนในประเทศ มีหน้าทียืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย แทนเจ้าของป้าย ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็ นผู้
ไม่อยู่เป็ นคนสาบสูญ เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถให้ผจู้ ดั การ มรดก ผูค้ รอบครอง
ทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็ นทายาทหรือผูอ้ นื ผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ ผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์แล้วแต่กรณี มีหน้าทีปฏิบตั กิ าร
แทนเจ้าของป้าย เจ้าของป้ายผูใ้ ด
(1) ติดตัง3 หรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให้เสียเป็ นรายงวด
(2) ติดตัง3 หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพน3ื ที ข้อความ ภาพและเครืองหมายอย่าง
เดียวกับป้ายเดิมทีได้เสียภาษีป้ายแล้ว ป้ายชํารุดไม่ตอ้ งชําระเฉพาะปี ทติี ดตัง3
(3) เปลียนแปลงแก้ไขพืน3 ทีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครืองหมายบางส่วนในป้ายทีได้เสียภาษีป้าย
แล้วอันเป็ น เหตุให้ตอ้ งเสียภาษีป้ายเพิม ป้ายทีเพิมข้อความชําระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนทีเพิมป้ายทีลดขนาด
ไม่ตอ้ งคืน เงินภาษีในส่วนทีลด ถ้าเปลียน ขนาดต้องชําระใหม่ ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยืนแบบแสดง
รายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ทีติดตัง3 หรือแสดงป้ายหรือนับแต่วนั
เปลียนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครืองหมายป้ายเดิมแล้วแต่กรณี
5. ฐานภาษี และอัตราภาษี
ฐานภาษีและอัตรา คือเนื3อทีของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ้าเป็ นป้ายทีมีขอบเขตกําหนด
ได้ การคํานวณพืน3 ที ป้ายให้เอาส่วนกว้างทีสุดคูณด้วยส่วนยาวทีสุดเป็ นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็ นป้ายทีไม่มี
ขอบเขตกําหนดได้ ให้ถอื เอาตัวอักษร ภาพ หรือเครืองหมายทีอยู่รมิ สุดเป็ นขอบเขตสําหรับกําหนดส่วนทีกว้างทีสุด
และยาวทีสุด แล้วคํานวณเป็ นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึง ให้นบั เป็ น 500 ตาราง
เซนติเมตร ถ้าตํากว่าปดั ทิง3 ประกอบกับประเภทของป้าย คํานวณเป็ นค่าภาษีป้าย ทีต้องชําระ โดยกําหนดอัตรา
ภาษีป้ายดังนี3
(1) ป้ายทีมีอกั ษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(2) ป้ายทีมีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครืองหมายอืนให้คดิ
อัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
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(3) ป้ายดังต่อไปนี3 ให้คดิ อัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
( ก) ป้ายทีไม่มอี กั ษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครืองหมายใด หรือไม่
( ข) ป้ายทีมีอกั ษรไทยบางส่วน หรือทัง3 หมดอยูใ่ ต้หรือตํากว่าอักษรต่างประเทศ
(4) ป้ายทีเปลียนแปลงแก้ไขพืน3 ทีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครืองหมายบางส่วนในป้ายทีได้เสีย
ภาษีแล้ว อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสียภาษีป้ายเพิมขึน3 ให้คดิ อัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะ
จํานวนเงินภาษีทเพิ
ี มขึน3
(5) ป้ายทุกประเภทเมือคํานวณพืน3 ทีของป้ายแล้ว ถ้ามีอตั ราทีต้องเสียภาษีตํากว่าป้ายละ 200
บาทให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
ขัน. ตอนการยื+นเสียภาษี
ให้ผมู้ หี น้าทีเสียภาษีป้ายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย ( ภ.ป.1) ได้ทสํี านักงานเขตโดยไม่
คิดมูลค่า กรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเป็ นจริงให้ครบถ้วน ลงลายมือชือของตนพร้อมวันเดือน ปี ส่งคืน
พนักงานเจ้าหน้าทีแห่งท้องทีทีป้ายนัน3 ได้ตดิ ตัง3 หรือแสดงไว้ ทัง3 นี3จะนําส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผอู้ นไปส่
ื
งแทน
้
้
หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนก็ได้ ให้เจ้าของปายหรือผูม้ หี น้าทีเสียภาษีปายหรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายยืนแบบแสดง
รายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าทีทีสํานักงานเขตทีป้ายนัน3 ติดตัง3 หรือแสดงอยู่
สําหรับป้ายทีแสดงไว้ที
ยานพาหนะทีต้องเสียภาษี ให้ยนื ณ สํานักงานเขตซึงการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทําในท้องทีนัน3
1. เอกสารหลักฐานที+ต้องใช้ประกอบการยื+นแบบฯ
กรณีป้ายใหม่ ให้เจ้าของป้ายยืนแบบเสียภาษี พร้อมสําเนาหลักฐานและลงลายมือชือรับรองความ
ถูกต้อง ได้แก่
- ใบอนุญาตติดตัง3 ป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทําป้าย
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษี
- กรณีเจ้าของป้ายเป็ นนิตบิ ุคคลให้แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั , ทะเบียน
พาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยืนแบบได้ดว้ ยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
- หลักฐานอืน ๆ ตามทีเจ้าหน้าทีให้คาํ แนะนํา
กรณีป้ายเก่า ให้เจ้าของป้ายยืนแบบเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครัง3
สุดท้าย
กรณีเจ้าของป้ายเป็ นนิตบิ ุคคลให้แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั พร้อมกับ
การยืนแบบ ภ.ป. 1
2. การชําระภาษี
ผูร้ บั ประเมินได้รบั หนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป. 3) ให้ชาํ ระเงินภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง
การประเมินโดยชําระภาษีได้ทสํี านักงานเขต ซึงป้ายนัน3 ตัง3 อยู่หรือทีกองการเงิน สํานักการคลัง ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ( เสาชิงช้า) การชําระภาษีป้ายจะกระทําโดยส่งธนาณัติ หรือตั Uวแลกเงินของธนาคารทีสังจ่ายแก่
กรุงเทพมหานครก็ได้ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน และให้ถอื ว่าวันทีได้ทาํ การส่งดังกล่าวเป็นวันชําระภาษีป้าย
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3. การขอผ่อนชําระภาษี
ถ้าภาษีป้ายทีต้องชําระมีจาํ นวนตัง3 แต่สามพันบาทขึน3 ไป ผูม้ หี น้าทีเสียภาษีป้ายจะขอผ่อนชําระเป็ นสาม
งวดงวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าทีทราบก่อนครบกําหนดเวลาชําระ
ภาษี และให้ชาํ ระงวดทีหนึงก่อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี งวดทีสองภายในหนึงเดือนนับแต่วนั สุดท้ายทีต้องชําระ
งวดทีหนึงและงวดทีสามภายในหนึงเดือนนับแต่วนั สุดท้ายทีต้องชําระงวดทีสอง
4. เงิ นเพิ+ ม
ให้ผมู้ หี น้าทีเสียภาษีป้าย เสียเงินเพิมนอกจากเงินทีต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังนี3
(1) ไม่ยนแบบแสดงรายการภาษี
ื
ป้ายภายในเวลาทีกําหนด ให้เสียเงินเพิมร้อยละสิบของจํานวนเงินที
ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีทเจ้
ี าของป้ายได้ยนแบบแสดงรายการภาษี
ื
ป้ายก่อนทีพนักงานเจ้าหน้าทีจะได้แจ้งให้
ทราบถึงการละเว้นนัน3 ให้เสียเงินเพิมร้อยละห้าของจํานวนเงินทีต้องเสียภาษีป้าย
(2) ยืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทําให้จาํ นวนเงินทีจะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงิน
เพิมร้อยละสิบของภาษีป้ายทีประเมินเพิมเติมเว้นแต่กรณีทเจ้
ี าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้
ถูกต้องก่อนทีพนักงานเจ้าหน้าทีแจ้งการประเมิน
(3) ไม่ชาํ ระภาษีป้ายภายในเวลาทีกําหนด ให้เสียเงินเพิมร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินทีต้องเสีย
ภาษีป้ายเศษของเดือนให้นบั เป็นหนึงเดือน ทัง3 นี3ไม่ให้นําเงินเพิมตาม (1) และ (2) มาคํานวณเป็ นเงินเพิม
5. การอุทธรณ์
เมือผูม้ หี น้าทีเสียภาษีป้ายได้รบั แจ้งการประเมินแล้วหากเห็นว่าการประเมินนัน3 ไม่ถกู ต้องมีสทิ ธิอุทธรณ์
การประเมินต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยยืนอุทธรณ์ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที ทีฝา่ ยรายได้สาํ นักงานเขต
ท้องทีซึงยืนแบบแสดงรายการภาษีไว้ โดยต้องยืนอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งการประเมิน ถ้าผู้
อุทธรณ์ไม่ยนอุ
ื ทธรณ์ภายใน 30 วันหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือเรียกไม่ยอมให้ถอ้ ยคํา หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือ
หลักฐานทีเกียวข้องโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผูซ้ งผู
ึ ว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายมีอาํ นาจยกอุทธรณ์นนั 3 เสียได้ เมือผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครได้วนิ ิจฉัยอุทธรณ์เสร็จและแจ้งคําวินิจฉัย
พร้อมด้วยเหตุผลเป็ นหนังสือไปยังผูอ้ ุทธรณ์
หากผูอ้ ุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคําวินจิ ฉัยของผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผูอ้ ุทธรณ์มสี ทิ ธิอุทธรณ์คาํ วินจิ ฉัยของผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร โดยฟ้องเป็ นคดีต่อศาล
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีทเป็
ี นการยกอุทธรณ์ดงั ได้กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์นนั 3 ไม่เป็ นการทุเลาการเสียภาษีป้าย
เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากผูว้ ่าราชการ
กรุงเทพมหานครว่าให้รอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาของศาลเสียก่อน
6. การขอคืนเงิ นค่าภาษี
ในกรณีทมีี คาํ วินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีคาํ พิพากษาถึงทีสุดของศาลให้มกี ารลดจํานวนเงินทีได้ประเมินไว้ให้
แจ้งผูม้ หี น้าทีเสียภาษีทราบโดยเร็วเพือมาขอรับเงินคืนภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีได้รบั แจ้ง ผูใ้ ดเสียภาษีป้ายโดยไม่มี
หน้าทีต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าทีควรต้องเสียมีสทิ ธิได้รบั เงินคืนโดยยืนคําร้องขอคืนภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ทีได้
ชําระเงินค่าภาษี
7. บทกําหนดโทษ
ผูใ้ ดรูอ้ ยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคําเท็จตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็ นเท็จหรือ
นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพือหลีกเลียงหรือพยายามหลีกเลียงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
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หนึงปี หรือปรับตัง3 แต่หา้ พันบาทถึงห้าหมืนบาท หรือทัง3 จําทัง3 ปรับ ผูใ้ ดจงใจไม่ยนแบบแสดงรายการภาษี
ื
ป้าย ต้อง
ระวางโทษปรับตัง3 แต่หา้ พันบาทถึงห้าหมืนบาท ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ดิ งั นี3คอื ป้ายทีติดตัง3 บนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอืน
และมีพน3ื ทีเกินสองตารางเมตรต้องมีชอและที
ื
อยู่เจ้าของป้ายเป็ นตัวอักษรไทยทีชัดเจนทีมุมขวาด้านล่างของป้าย
ต้องระวางโทษปรับวันละหนึงร้อยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาทีกระทําความผิด ผูใ้ ดไม่แจ้งการรับโอนป้ายคือ
ให้ผรู้ บั โอนแจ้งการรับโอนเป็ นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภายในสามสิบวันนับแต่วนั รับโอน หรือไม่แสดงการเสีย
ภาษีป้าย ( ให้ผมู้ หี น้าทีเสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ทีเปิ ดเผยในสถานทีประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการ) ต้องระวางโทษปรับตัง3 แต่หนึงพันบาทถึงหนึงหมืนบาท
ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั กิ ารของพนักงานเจ้าหน้าที โดยไม่ให้เข้าไปในสถานทีประกอบการค้าหรือประกอบ
กิจการอืนเพือหารายได้ของผูม้ หี น้าทีเสียภาษีป้าย หรือบริเวณทีต่อเนืองกับสถานทีดังกล่าว หรือสถานทีทีเกียวข้อง
กับการจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระอาทิตย์ขน3ึ และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการเพือตรวจสอบว่าผูม้ หี น้าที
เสียภาษีป้ายได้ปฏิบตั กิ ารถูกต้องตามพระราชบัญญัตหิ รือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของพนักงานเจ้าหน้าที ซึงออกคําสัง
เป็ นหนังสือเรียกผูม้ หี น้าทีเสียภาษีป้ายมาให้ถอ้ ยคําหรือให้สง่ บัญชีหรือเอกสารเกียวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบ
ภายในกําหนดเวลาอันสมควรต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตัง3 แต่หนึงพันบาทถึงสองหมืนบาท หรือ
ทัง3 จําทัง3 ปรับ ในกรณีทผูี ก้ ระทําความผิดซึงต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตเิ ป็ นนิตบิ ุคคล กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ หรือผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคลนัน3 ต้องรับโทษตามทีบัญญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน3 ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่า
ตนมิได้รเู้ ห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนัน3
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ขันตอนการชําระภาษีป้าย

ยื+นแบบแสดงรายการภาษีป้าย แบบ ภ.ป. 1
ภายใน เดือนมีนาคมของทุกปี

เจ้าหน้ าที+รบั และตรวจแบบแจ้งรายการเกี+ยวกับป้ าย (แบบ ภ.ป. 1)
ประเมิ นค่าภาษีป้าย เมื+อคํานวณพืน. ที+ของป้ ายแล้วถ้ามีอตั ราที+ต้องเสียภาษี ตาํ+ กว่า ป้ ายละ 200 บาท
ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

เจ้าหน้ าที+แจ้งรายการประเมิน (แบบ ภ.ป. 8) ให้ผรู้ บั ประเมิน
ชําระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับตัง. แต่วนั ได้รบั แจ้งการประเมิ น

อุทธรณ์การประเมิ นภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที+ได้รบั แจ้งการประเมิ น

