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การอุทธรณ์ 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิ
อุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน 
 
ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง 
 1.ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคม หากเกินก าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม 
 2.ผู้เสียภาษีต้องช าระภาษีภายในก าหนด 15 วัน หากเกินก าหนดต้องเสียเงินเพ่ิม 
 3.กรณีไม่ช าระภาษีภายในก าหนด 15 วัน อปท.มีอ านาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 

 
กระบวนงานบริการ 

 

 
ขั้นตอนการให้บริการ 

 
เอกสารประกอบการ

พิจารณา 

 
การค านวณ 

 
หมายเหตุ 

งานพัฒนารายได้ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษปี้ายยื่นความจ านงค์ต่อ
เจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม(ภ.ป.1)ลงชื่อผู้
ช าระภาษี 
-ลงเลขรับ(ภ.ป.1)ในทะเบียนคุมเลขรับ 
-ค านวณพ้ืนที่ป้ายและคิดค่าภาษี 
-แจ้งรายการประเมิน (ภ.ป.3) และลง
เลขที่(ภ.ป.3) ในทะเบียนคุมเลขรับ 
-ออกใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ภ.ป.7) 
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษปี้ายช าระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงิน(ภ.ป.7)  
 
 
 
 

 
-บัตรประจ าตัว
ประชาชน 
-ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี 
ภาษปี้ายปีที่ผ่านมา
(ภ.ป.7) 

วิธีการค านวณ 
-ป้ายประเภทที่ 1 คือป้ายที่มีอักษรไทย
ล้วนคิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 
-ป้ายประเภทที่ 2 คือป้ายที่มีอักษรไทย
ปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ
และเครื่องหมายอ่ืน คิดอัตรา 20 บาทต่อ 
500 ตร.ซม.  
-ป้ายประเภทที่ 3 ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิด
อัตรา 40 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 
  - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพ
หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
  - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือ
ทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษร
ต่างประเทศ 
-ป้ายใดที่ค านวณพ้ืนที่และประเภทของ
ป้ายแล้วเสียภาษีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย
ภาษีในอัตรา 200 บาท 
การค านวณ 
= กว้างxยาว/500 ตร.ซ.ม.xอัตราภาษ ี
 

 
-การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายตั้งแต่
เดือนมกราคมสิ้นสุด
ภายในเดือนมีนาคม 
-กรณีเป็นรายเก่า
สามารถคัดลอกจากปี
ที่ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลง) 
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กระบวนการ/ขั้นตอน 

     

ขัน้เตรียมการเตรียมแบบพิมพ์เอกสารตา่ง ๆ 

แจ้งหนงัสอืประชาสมัพนัธ์ให้ทราบลว่งหน้า 

รับแบบ ภ.ป.1 แล้วตรวจสอบความถกูต้อง 

ภายในเดือนมีนาคม 

 ไมพ่อใจการประเมิน ยื่นค าร้อง

อทุธรณ์ (ภ.ป.4) ภายใน 30 วนั 

แจ้งใบประเมิน(ภ.ป.

3) ช าระภาษีภายใน

วนัท่ี 15 วนั 

บนัทกึประเมินรายการป้าย

ประเมินคา่ภาษี เสนอ 

พนง.ประเมิน ลงนาม 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อ

พิจารณาภายใน 60วนั 

ช าระเงินรับใบเสร็จ(ภ.ป.7) 

กรณีไม่

ช าระ 

แจ้งเตือน

หนงัสือครัง้ท่ี 1 

แจ้งเตือน

หนงัสือครัง้ท่ี2 

แจ้งเตือน

หนงัสือครัง้ท่ี3 

ช าระเงินพร้อมเงินเพิม่ รับใบเสร็จ (ภ.ป.7) 

ท.11 

ช าระเงินรับใบเสร็จ(ภ.ป.7) 

แจ้งหนงัสอืวินิจฉยั

อทุธรณ์ (ภ.ป.5) 

รวบรวมเอกสาร

น าเสนองาน

เร่งรัดฯเพื่อ

ด าเนินการตาม

ขัน้ตอนตอ่ไป 
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ภาษีบ ารุงท้องที ่
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 ภาษีบ ารุงท้องที่  เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจาก “ที่ดิน” ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของ
บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่
ในที่ดินและให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ าด้วย  
 
ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ 
 1.ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 2.ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ดินของรัฐ หรือสาธารณประโยชน์ โดยมิได้หาผลประโยชน์ 
 3.ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการ โดยมิได้หาผลประโยชน์ 
 4.ที่ดินของโรงพยาบาล โรงเรียนของรัฐหรือกุศลสาธารณะ 
 5.ที่ดินของวัด 
 6.ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนสถาน 
 7.ที่ดินของการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ สนามบินของรัฐ 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษบี ารุงท้องที่ 
 ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด  มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น 
 
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
   ให้เจ้าของที่ดิน  ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ณ 
ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคา
ปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ที่ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี 
 
อัตราภาษี 
   ตามประกาศราคาปานกลางที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ราคาปาน
กลางของที่ดิน ต าบลจริมไร่ละ 1,200 บาท อัตราภาษีไร่ละ 7 บาท (ที่ดินที่ใช้ประกอบการกสิกรรมเฉพาะ
ประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสีย
อย่างสูงไม่เกินไร่ละ 5 บาท หากที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสีย
เพ่ิมข้ึนอีกเท่าหนึ่ง 
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เงินเพิ่ม 
   เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษี
บ ารุงท้องที่เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้
ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 

- ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลด
น้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอ
แก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 

-  ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่ต้องเสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่าของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม 

- ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของจ านวนเงิน
ที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

 
ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง 
 1.ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดือน มกราคม หากเกินก าหนดต้องเสียเงินเพ่ิม 
 2.ผู้เสียภาษีต้องช าระภาษีภายในเดือน เมษายน หากเกินก าหนดต้องเสียเงินเพ่ิม 
 3.กรณีไม่ช าระภาษีภายในก าหนด อปท. มีอ านาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 

 
กระบวนงานบริการ 

 

 
ขั้นตอนการให้บริการ 

 
เอกสารประกอบการ

พิจารณา 

 
การค านวณ 

 
หมายเหตุ 

งานพัฒนารายได้ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีบ ารุง
ท้องที่ 
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษบี ารุงท้องที่ยื่นความ
จ านงค์ต่อเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม(ภ.บ.ท.5)     
ดูรายละเอียดจากส าเนาเอกสารสิทธิ์ 
-ลงเลขรับในทะเบียนคุมเลขรับ 
-ค านวณภาษีท้องที่จากหน่วยราคาปาน
กลางที่ดิน และประเมินค่าภาษ ี
-แจ้งรายการประเมิน (ภ.บ.ท.9)  
-ออกใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ 
(ภ.บ.ท.11) 
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษบี ารุงท้องที่ช าระเงิน 
และรับใบเสร็จรับเงิน(ภ.บ.ท.11)  
 
 
 
 

 
-บัตรประจ าตัว
ประชาชน 
-ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี 
ภาษบี ารุงท้องที่       
ปีที่ผ่านมา(ภ.บ.ท.11) 

วิธีการค านวณ 
-ตามประกาศราคาปานกลางที่ดินตาม
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.
2508 ราคาปานกลางของที่ดิน ต าบลจริม
ไร่ละ 1,200 บาท อัตราภาษีไร่ละ 7 บาท 
-กรณีท่ีดินที่ใช้ประกอบการกสิกรรม
เฉพาะประเภทไม้ล้มลุกไม่ได้ท าด้วย
ตนเอง เช่น ให้เช่า เสียกึ่งอัตรา 
-กรณีท าด้วยตนเอง เสียไม่เกินไร่ละ 5 
บาท  
-กรณีท่ีดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท า
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้
เสียเพ่ิมข้ึนอีก 1 เท่า เสียอัตราไร่ละ 14 
บาท 
 
การค านวณ 
ภาษี = พ้ืนที่จ านวนไร่xอัตราภาษ ี 
 
 

 
-การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภายในเดือน
มกราคมของปีแรกท่ีมี
การตีราคาปานกลาง
ของที่ดินในทุกรอบ
ระยะเวลา 4 ปี 
-กรณีเป็นรายเก่า
สามารถคัดลอกจากปี
ที่ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลง) 
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กระบวนการ/ขั้นตอน 

     

ขัน้เตรียมการเตรียมแบบพิมพ์เอกสารตา่ง ๆ 

แจ้งหนงัสอืประชาสมัพนัธ์ให้ทราบลว่งหน้า 

รับแบบ ภ.บ.ท.5 แล้วตรวจสอบความถกูต้อง 

ภายในเดือน มกราคม 

 ไมพ่อใจการประเมิน ยื่นค าร้อง

อทุธรณ์ (ภ.บ.ท.12) ภายใน 30 วนั 

แจ้งใบประเมิน

(ภ.บ.ท.9) ช าระภาษี

ภายในวนัท่ี 30 เม.ย. 

บนัทกึประเมินรายการคา่

ภาษี เสนอ พนง.ประเมิน 

ลงนาม 

เสนอ ผวจ.เพื่อ

พิจารณา 

ช าระเงินรับใบเสร็จ(ภ.บ.ท.11) 

กรณีไม่

ช าระ 

แจ้งเตือน

หนงัสือครัง้ท่ี 1 

แจ้งเตือน

หนงัสือครัง้ท่ี2 

แจ้งเตือน

หนงัสือครัง้ท่ี3 

ช าระเงินพร้อมเงินเพิม่ รับใบเสร็จ (ภ.บ.ท.11) 

ล 

ช าระเงินรับใบเสร็จ(ภ.บ.ท.11) 

แจ้งหนงัสอืวินิจฉยั

อทุธรณ์ (ภ.บ.ท.13) 

รวบรวมเอกสาร

น าเสนองาน

เร่งรัดฯเพื่อ

ด าเนินการตาม

ขัน้ตอนตอ่ไป 


