ภาษีบํารุงทองที่
(กําหนดระยะเวลาชําระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน
ของทุกป)
หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจาของที่ดิน ไมวาจะเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินการยื่น
แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่โดยเจาของที่ดินที่
อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุฎี ใหไปยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่องคการบริหารสวนตําบลกุฎี
ภายในเดือนมกราคมปแรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
และทุก ๆ 4 ป จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และ
ประเมินใหม และชําระภาษีภายในเดือน มกราคม – เมษายน
ของทุกป
กรณีเปนเจาของที่ดินใหม หรือ มีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนที่ดินจะตองยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันที่การเปลี่ยนแปลง
ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด มี
หนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ในปนั้นและตลอดไปจนกวาจะ
เปลี่ยนเจาของ
กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี
บํารุงทองที่
ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่น
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลกุฎี ภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการ
ตีราคาปานกลางของที่ดิน

แบบแสดงรายการที่ไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปในรอบ
ระยะเวลา 4 ปนั้น
หลักฐานที่ตองนําไปแสดงเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. ใบเสร็จรับเงินปที่ผานมา
(ในกรณีที่ไดชําระภาษี
บํารุงทองที่มาแลว)
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนของที่ดิน เชน โฉนด
,น.ส.3.,ส.ป.ก.
5. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท
6. หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ใหผูอื่นมาทําการ
แทน
กรณีที่เปนการเสียภาษีในปที่ไมใชปที่ยื่นแบบ
ภ.บ.ท.5 ทอนที่มอบใหเจาของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงิน
คาภาษีปสุดทายมาดวย
ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงทองที่
1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูที่
เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการตี
ราคาปานกลางที่ดิน
- ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) พรอมดวยหลักฐานที่
ตองใชตอเจาหนาที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคม
ของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
- เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและ

คํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน(ภ.บ.ท.9 หรือ ภ.บ.ท.
10) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของทิ่ดินทราบวาจะตอง
เสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม
- ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสีย
ภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณีที่ไดรับใบแจง
ใบประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงการประเมิน
1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของ
ที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
- เจาของที่ดินที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อ
ที่ดินหรือเปนผูไดรับโอนที่ดินขึ้นใหมตองยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินหรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ดินตอ
เจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันไดรับ
โอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใหแบบ ภ.บ.ท.5 หรือ ภ.บท.
8 แลวแตกรณี
- เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวให
เปนหลักฐาน
- เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดิน
ทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณี
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอน
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่
เปลี่ยนแปลงไป
- เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบ ภ.บ.ท.8 พรอม
ดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วัน
นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
- เจาพนักงานประเมินจะออกใบรับให
- เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดิน
ทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด

- การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไป
จากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับ
ประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระ
ภายในเดือนเมษายนของทุกป
เงินเพิ่ม เจาของที่ดินผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ตองเสีย
เงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกําหนด ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่เวนแตกรณี
เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงาน
ประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่ม
รอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําให
จํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงิน
เพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการ
ที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน
3. ชี้เขตแจงจํานวนที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงาน
สํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลด
นอยลงใหเสียภาษีเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองที่
ประเมินเพิ่มเติม
4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 24 ตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุง
ทองที่เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และไมนําเงิน
เพิ่มเติมตาม ขอ 1 – ขอ 4 มารวมคํานวณดวย
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบ
คําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุง

ทองที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ ปรับไมเกิน
2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวน
เนื้อที่ดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม
เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งใหมาใหถอยคํา
4. หรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให
ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุง
ทองที่คางชําระหรือไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารอันควร
แกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
1 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณ
ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลาง
ที่ดิน หรือไมไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลว เห็น
วาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการ
จังหวัดได โดยอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30
วัน นับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่
ไดรับแจงประเมินแลวแตกรณี
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่
เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดใหขอคําวินิจฉัย
อุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล
ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการ
จังหวัดตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงวินิจฉัย
อุทธรณ
การขอคืนภาษีบํารุงทองที่
ผูเสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสีย
เกินกวาที่ควรจะตองเสียผูนั้นมีสิทธิขอรับคืนภายใน 1 ป
ไดโดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีบํารุง
ทองที่

แนะนําการชําระ

ภาษีบํารุงทองที่

โดย
องคการบริหารสวนตําบลกุฎี
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลกุฎี
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท.0-3520-0637
โทรสาร 0-3520-0636
www.kudee.go.th

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
( กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษี เดือน
มกราคม – กุมภาพันธ ของทุกป)
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ กับที่ดินใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสราง นั้น

ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผูที่เปนเจาของทรัพยสินโรงเรือนสิ่งปลูก
สราง ตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอื่น ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล กุฎี ซึ่งหาผลประโยชน โดยใชเปนสถาน
ประกอบการพาณิชยตาง ๆ ใหเชาหรือใหผูอื่นอยูอาศัย
ในขายตองชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับองคการบริหาร
สวนตําบลกุฎี

กําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลกุฎี ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป

หลักฐานที่ตองนําไปแสดง
1. สําเนาโฉนดที่ดิน /น.ส.3 / น.ส.3.ก /สปก.
หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสีย
ภาษี
3. สําเนาทะเบียนบาน
4. ทะเบียนการคา, ทะเบียนพาณิชย,
ใบอนุญาตกสรางอาคาร
5. ใบเสร็จรับเงินของปที่ลวงมาแลว
6. หนังสือมอบอํานาจกรณีใหผูอื่นทําการแทน
7. แผนที่ตั้งของโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูก
สรางที่เสียภาษี

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. ผูมีหนาทีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่น
แบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.2)
2. พรอมดวยหลักฐาน ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลกุฎี ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
3. พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความ
สมบูรณแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
4. เจาหนาที่ประเมิน ประเมินคารายปและคาภาษี
ที่ตองเสีย

5. พนักงานเก็บภาษีแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
ใหผูที่มีหนาที่เสียภาษีทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงิน
เทาใด
6. ผูมีหนาที่เสียภาษีเมื่อไดรับแจงการประเมินแลว
จะตองนําเงินคาภาษีไปชําระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นตองเสียเงินเพิ่ม

อัตราคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป
2. อัตรารอยละ 12.5 ของคารายป

เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อไดรับแจง
การประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีตองไปชําระภายใน
30 วัน นับแตวันถัดจากที่ไดรับแจงประเมินมิฉะนั้นตองเสีย
เงินเพิ่ม
1. ชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนดให
เสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีคาง
2. ชําระไมเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีคาง
3. ชําระไมเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 7. 5 ของคาภาษีคาง
4. ชําระไมเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีคาง

การชําระคาปรับ
ผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีตอเจาหนาที่
ภายในกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท

บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบ
พิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตามความเปนจริงตามความรู
เห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความ
ดังกลาวพรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป และลายมือชื่อของตน
กํากับไว เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองรอยบาท
2. ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติมรานละเอียด ไมนํา
พยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ซักถาม หรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่
ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท
3. ผูใดยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ
หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยง
การคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรหรือโดย
ความเปนเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงโดยอุบาย โดย
วิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่หลีกเลี่ยงการคํานวณคาราย
ปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี ตองระวางโทษจําคุก ไม
เกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

การอุทธรณภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว ไมพอใจ
ในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่โดยเห็นวาคาภาษีสูง
เกินไป หรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิอุทธรณตอ
คณะผูบริหารทองถิ่นตามแบบที่กําหนด (ภ .ร.ด.9) ภายใน
15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน และเมื่อไดรับแจง
ผลชี้ขาดแลวยังไมเปนที่พอใจก็มีสิทธิฟองรองตอศาลได
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด

แนะนําการชําระภาษี

โรงเรือนและที่ดิน
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ภาษีปาย
(กําหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชําระภาษีปาย เดือน
มกราคม – มีนาคม ของทุกป)
หมายถึง ปายที่แสดงชื่อยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใช
ในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได
หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายไดไมวาจะ
แสดง หรือ โฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวย
วิธีอื่น
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
1. เจาของปาย
2. ในกรณีที่ไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของ
ปายนั้นไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูเสียภาษีปาย
ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปาย
กําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีปาย
1. ใหเจาของหรือครอบครองปาย ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปายไดที่เจาหนาที่จัดเก็บรายได สวนการ
คลัง องคการบริหารสวนตําบลกุฎี อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม
ของทุกป

2. ผูใดติดตั้งปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือ
ติดตั้งปายใหมแทนปายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย
ขอความ ภาพ อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นใหยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปายใหมภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่
ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแกไข
3. ในกรณีที่มีการโอนยาย(เปลี่ยนเจาของ)
ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลกุฎี อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันรับโอน
หลักฐานที่ตองนําไปแสดงเพื่อเสียภาษีปาย
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. ทะเบียนการคา,ทะเบียนพาณิชย
3. ใบเสร็จรับเงินปที่ผานมา (ในกรณีที่ไดชําระภาษี
ปายมาแลว)
4. สําเนาทะเบียนบาน
5. ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
6. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท
7. ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทํา
ปาย
ขั้นตอนการชําระภาษีปาย
1. ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีปายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปาย(ภป.1)พรอมหลักฐาน
2. ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปาย
ภายใน 15 วัน นับแตวันไดแจงการประเมินมิฉะนั้นตอง
เสียเงินเพิ่ม

อัตราภาษีปาย
1. ปายอักษรไทยลวน
ใหคิดอัตรา 3 บาท : 500 ตารางเซนติเมตร
2. ปายอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ
หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น ใหคิดอัตรา 20 บาท
: 500 ตารางเซนติเมตร
3. ปายตอไปนี้ใหคิดอัตรา 40 บาท : 500 ตาราง
เซนติเมตร
- ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพ
เครื่องหมายใดๆ หรือไม
- ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมด
อยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
4. ปายตาม 1,2,3 เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลวถามี
อัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200 บาท ใหเสียภาษี
ปายละ 200 บาท
5. กรณีปายที่ติดตั้งปแรก คิดภาษีเปนรายงวด งวดละ
3 เดือน
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน มกราคม
- มีนาคม
คิดภาษี 100%
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน เมษายน - มิถุนายน
คิดภาษี 75%
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม - กันยายน
คิดภาษี 50%
- งวดที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม
– ธันวาคม
คิดภาษี 25%

เงินเพิ่ม ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มใน
กรณีและอัตราดังตอไปนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่
กําหนดใหเสียเงินเพิ่ม รอยละสิบของคาภาษีปายเวนแตกรณี
เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงาน
เจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่ม
รอยละหาของคาภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตองตองทํา
จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มรอยละ
สิบของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีเจาของ
ปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตองกอน
เจาพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน
3. ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงิน
เพิ่มรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปายเศษของเดือนนับเปน
หนึ่งเดือนทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตามขอ 1 และ ขอ 2 มา
คํานวณเปนเงินเพิ่มตามขอนี้ดวย
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีปาย
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบ
คําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับตั้งแต 5,000
บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอง
ระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
3. ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสีย
ภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

4. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งใหมาให
ถอยคําหรือใหสวนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับปายมา
ตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควรตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000
บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

แนะนําการชําระภาษี

ปาย

การอุทธรณการประเมินภาษีปาย
เมื่อผูเสียภาษีไดแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวา
การประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณการประเมินตอ
ผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณ
ภายใน 30 วัน นับแตที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาล
ภายใน 30 วันนับแตวันรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
การขอคืนเงินภาษีปาย
ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียภาษีหรือเสีย
เกินกวาที่ควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนไดโดยยื่นคํา
รองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีปาย
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