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3 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

ีษาภยีสเอืพเนิสยพัรทรากยารงดสแบบแนืยรากาลวเะยะร
 ) ธนัพาภมุก - มคารกม (  ปกุทงอขธนัพาภมุกนอืดเนใยาภ 

 
ีษาภยีสเอืพเนิสยพัรทรากยารงดสแบบแนืยีทนาถส

อืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ  งัลคงอก  ดไยารบ็กเดัจะลแานฒัพนาง ณ 
 

ีษาภยีสเรากบอกะรปชใีทนาฐกัลห             
นาบนยีบเะท / นชาชะรปวัตาํจะรปรตับานเาํส   )1 

นอืรเงรโยาขอืซาญญัส / นิดีทดนฉโานเาํส   )2 
นิดีทาชเาญญัส / นอืรเงรโาชเาญญัส   )3 

 ยชิณาพนยีบเะท   )4 
 ทัษิรบ / นวสนุหงาหงอรบัรอืสงันห   )5 

)นทแ 2 .ดรภ บบแนืยามนือูผหใีณรก(  จานาํอบอมอืสงันห   )6 

ปยาราค หใ  าชเหใีณรก  ๆงึนหปนใดไาชเหใรวคมสนันนิสยพัรทงึซนิงเนวนาํจ อืค  
าวอืถ

ีนงัดุตหเีมีณรก นวเกย ปยาราคอืคปงัทนิงเบัร  ดไีทาชเาค
รวคมสนัอนิงเนวนาํจชใิมาชเาค - 

  นือรากะรปุตหเยวดอืรหงอเรากจิกนินเาํดกาจงอืนเ  ดไมไาชเาคาห - 
าคารงอขลเาํทารตัอมาต  ปยาราคนิมเะรปจานาํอมีีทานหาจเนางกันพหใ       
งึซ  วไดนหาํกอืสเีผนัสลบาํตลาบศทเีทรตมเงาราตอตยีลฉเงาลกนาฐรตามาชเาค

ีนงัด ลเาํท 4 วไดนหาํก
งาลกบอรงวหแงวนนถงาทงาขงอสณวเิรบ 1 ีทลเาํท

 ีทลเาํท
 ีทลเาํท
 ีทลเาํท

กอนบอรงวหแงวนนถงาทงาขงอสณวเิรบ 2
อืสเีผนัสยาสนนถงาทงาขงอสณวเิรบ 3
3-1 ีทลเาํทกาจอืนหเกอน นือณวเิรบ 4

นิดีทะลแนอืรเงรโีษาภารตัอ
ปยาราคงอข  5.21  ะลยอร   

2

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ กับที่ดินที่
ใชประโยชนตอเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น   
  ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก โรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางและที่ดิน ซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้นและในปที่ผานมาได
มีการใชประโยชนในทรัพยสินนั้น  เชน ใชเปนที่ทําการคาขาย ใชเปนที่ไวสินคาที่
ประกอบอุตสาหกรรม  ใหเชา  ใหญาติ บิดา มารดาหรือผูอื่น   อยูอาศัยหรือใช
ประกอบกิจการอื่นๆ  เพื่อหารายไดและไมเขาขอยกเวนตามกฎหมาย
 ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือน
  1. เจาของทรัพยสิน  เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
  2. หากเจาของโรงเรือนและเจาของที่ดินเปนคนละเจาของกัน    
   เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางเปนผูมีหนาที่เสียภาษี  
 ทรัพยสินที่ไดรับการยกเวนภาษีไมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินไดแก
  1. พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน
  2. ทรพัยสนิของรฐับาลทีใ่ชในกจิการของรฐับาล หรอืสาธารณะ และทรพัยสนิ
   ของการรถไฟแหงประเทศไทยที่ใชในกิจการของการรถไฟโดยตรง
  3. ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํา
   กิจการที่ไมใชเพื่อเปนผลกําไรสวนบุคคล  และใชเฉพาะในการรักษา 
   พยาบาลและในการศึกษา
  4. ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียวหรือเปน
   ที่อยูของสงฆ 
  5. โรงเรอืนหรือสิง่ปลกูสรางอยางอ่ืนๆ ซ่ึงปดไวตลอดป  และเจาของไมไดอยูเอง
   หรือใหผูอื่นอยู  นอกจากคนเฝาในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ   
   หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน
  6. โรงเรอืนหรอืส่ิงปลกูสรางของการเคหะแหงชาตท่ีิผูเชาซือ้อยูอาศัยเองและมิได
   ใชเปนที่เก็บสินคา หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการ 
   อื่นเพื่อหารายได
  7. โรงเรอืนหรือสิง่ปลกูสรางอยางอ่ืนๆ ซึง่เจาของอยูเอง  หรือใหผูแทนอยู 
   เฝารักษา และซึ่งมิไดใชเปนที่ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม
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5 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

าชเนาบรากจิกทภเะรป.2   

ดิครากรตูส  
 ะยะร x งอห/กัพงอหาชเาคารตัอ x กัพงอหนวนาํจ = ปยาราคดิคราก  .1  

  )นอืดเ( าลวเ   
  % 5.21 x ปยาราค = ีษาภดิคราก  .2  

  
งายอวัต   ะลงอหารตัอนใ  งอห 01 นวนาํจ  าชเนาบรากจิกดปเดไ .ข งาน  

   xx52  นยาษมเ  1  ีทนัวตแงัตรากจิกดปเยดโ ทาบ 002,1    
นอืดเ 9 x ทาบ 002,1 x งอห 01  = ปยาราคดิคราก .1  

 ีทาชเนาบนางยารมาตอืรห(  ทาบ -.000,801  =                               
)งจแงอขาจเ             

 % 5.21 x 000,801  =     ีษาภดิคราก .2  
                               =  13,500.- บาท 

4

การคํานวณภาษีและการประเมินคารายป  ยกตัวอยางได  3  ประเภท  ดังนี้
1.   ประเภทรานคาทั่วไป ( ที่เจาของโรงเรือนเปนผูประกอบการเอง )
                 
 

สูตรการคิด 
  1.  การคิดคารายป = กวาง (เมตร) x ยาว (เมตร) x อัตราทําเล   
   (ที่ ทต.กําหนด) x ระยะเวลา (เดือน)  
  2.  การคิดภาษี  =  คารายป  x  12.5%  

ตัวอยาง  นาย ก. ไดเปดรานขายของชํา  เมื่อวันที่ 1 ก.พ. โดยรานคามี 
    ขนาดกวาง 6 เมตร  ยาว 12 เมตร  และตั้งอยูติดถนนสายสันผีเสื้อ
    ( ทําเลที่ 3 อัตราที่ ทต.สันผีเสื้อ กําหนดไวคือ 15 บาท/ตร.ม. )     
  1.  การคิดคารายป  =  6 เมตร x 12 เมตร x 15 บาท x 11 เดือน 
         =  11,880.-  บาท 
  2.  การคิดภาษี     =  11,880 x 12.5% 
            =  1,485.-  บาท 
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  2.  การคิดภาษี     =  11,880 x 12.5% 
            =  1,485.-  บาท 



7 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

ปยาราคนิมเะรปรากฑณกเกัลห  : ปุรส
ปยาราคนปเรวคมสอืถนันาชเาค าชเหในิสยพัรท .1 

งยีคเบยีทเยดโนิมเะรปหใ ดไมไาชเาคาหอืรห รวคมสมไาชเาคกาห าชเหในิสยพัรท .2 
วลแามงวลีทปงอขปยาราค -  

าชเหใีทนิสยพัรทงอขปยาราค -  
 รากบอกะรปามนิสยพัรทาคลูมชใจาอ ดไมไ .2 มาตงยีคเบยีทเีณรก .3 

ดไปยาราคนิมเะรป    

ีษาภะราํชรากนในอตนัข
นอืรเงรโีษาภยีสเรากยารงดสแบบแนืย  นิดีทะลแนอืรเงรโีษาภยีสเีทานหีมูผ )1 
งอทนวสงอรคกปรกคงอนางกันาํส ณ นาฐกัลหยวดมอรพ  )2 .ดรภ( นิดีทะลแ

ูยองัตนันนิสยพัรทีทนิถ
นอืรเงรโีษาภยีสเรากยารงดสแบบแบอสจวรตรากาํทะจีทานหาจเนางกันพ )2 

)2 .ดรภ( นิดีทะลแ
ะราํชงอตะจีทีษาภาคะลแปยาราคนิมเะรปีทานหาจเนางกันพ )3 

ีษาภะราํชงอตะจาวบารทหใ )8 .ดรภ( นิมเะรปรากงจแีษาภบ็กเนางกันพ )4 
ดใาทเนิงเนวนาํจนปเ

าคนิงเาํนงอตะจวลแ  )8 .ดรภ( นิมเะรปรากบัรดไอืมเีษาภยีสเีทานหีมูผ )5 
นันะฉิม นิมเะรปรากงจแบัรดไีทนัวกาจดัถนัวตแบัน นัว 03 นใยาภะราํชปไีษาภ

มิพเนิงเยีสเงอตะจ

มิพเนิงเ
าํนงอตะจ  วลแนิมเะรปรากงจแบัรดไอืมเ  นิดีทะลแนอืรเงรโีษาภยีสเีทานหีมูผ  
นันะฉิม  นิมเะรปรากงจแบัรดไีทนัวกาจดัถนัวตแบัน นัว 03 นใยาภะราํชปไีษาภาคนิงเ

ีนงัด  มิพเีษาภยีสเงอตะจ
งาคีษาภาคงอข 5.2 ะลยอรมิพเหใดนหาํกนพนัวกาจดัถบัน นอืดเ 1 นิกเมไะราํชาถ .1 

งาคีษาภาคงอข 5 ะลยอรมิพเหใ นอืดเ 2 นิกเมไตแ นอืดเ 1 นิกเาถ .2 
งาคีษาภาคงอข 5.7 ะลยอรมิพเหใ นอืดเ 3 นิกเมไตแ นอืดเ 2 นิกเาถ .3 
งาคีษาภาคงอข 01 ะลยอรมิพเหใ นอืดเ 4 นิกเมไตแ นอืดเ 3 นิกเาถ .4 
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3.ประเภทกิจการโรงแรมและรีสอรท 

สูตรการคิด 
  1. การคดิคารายป  =  จํานวนหองพกั x อตัราหองพกั/หอง/วนั x 365 วนั x 8 %   
  2. การคิดภาษี  =  คารายป x 12.5 % 

ตัวอยาง  นาย  ค. ไดเปดกิจการโรงแรม 100 หอง ในอัตราหองละ 550 บาท 
โดยเปดกิจการตั้งแตวันที่  1  มกราคม   25xx   
  1. การคิดคารายป  =   100 หอง x 550 บาท x 365 วัน 
         =   20,075,000 บาท  x  8%  
                                =   1,606,000.- บาท 
  2. การคิดภาษี     =   1,606,000  x  12.5 %  
         =   200,750.-  บาท 
หมายเหตุ การคํานวณคารายปเฉพาะสวนที่เปนหองพักของโรงแรม คือ จํานวน
หองพักคูณดวยอัตราคาหองพักที่เรียกเก็บตอวัน ( คาเชาไมตํ่ากวาอัตราขั้นต่ําท่ี
จดทะเบียนไว )  ของแตละหอง  แตละอัตรา แลวคํานวณยอดรวมท้ังป  แลวให
คํานวณรอยละ 8 ของยอดรวมทั้งป  สวนอื่นๆ  เชน  หองสํานักงานหองอาหาร 
หองครัว  สระวายนํ้า  ทางเดิน สนามหญา ฯลฯ ใหคํานวณตามอัตราทําเลของ
ราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลีย่ตอตารางเมตรทีเ่ทศบาลตาํบลสนัผเีสือ้กําหนดไว
(ตัวอยางที่ 1)   
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ยาปีษาภ

ีษาภยีสเงอตีทยาป
ชใีทยามหงอืรคเอืรห อหีย อืชงดสแยาป  กแดไ ยาปีษาภยีสเงอตีทยาป  
อืรห งดสแะจาวมไ  ดไยาราหอืพเนือรากจิกบอกะรปอืรห าครากบอกะรปราก

 กึราจ กัลสะกแ  นยีขเีท  ยามหงอืรคเอืรห  พาภ รษกัอยวด ๆดใุถตัวีทวไาณษฆโ
ๆดใีธิวยวดฏการปหใาํทอืรห

กแดไ ยาปีษาภยีสเงอตมไนวเกยรากบัรดไีทยาป
นันพสรหมงรโงอขณวเิรบะลแ  พสรหมงรโ ณ วไงดสแีทยาป

ีท

 1.2
พสรหมาณษฆโอืพเ

าคนิสจุรรบอืรหนุหอหงิสอืรห าคนิสีทวไงดสแยาป 2.2 
วารควัชรากนปเนึขดัจีทนางณวเิรบนใวไงดสแีทยาป 3.2 

วตัสอืรหนคีทวไงดสแีทยาป 4.2 
รากจิกบอกะรปอืรห  าครากบอกะรปชใีทราคาอนใยาภวไงดสแีทยาป 5.2 

ีทนืพีมยาปะลตแะลแ  ดไยาราหอืพเีนงัท  นาฐหโรีทนปเงึซราคาอนใยาภอืรหนือ
 3 นิกเมไีทนืพีมีทยาปนปเงอตาวดนหาํก(  ดนหาํกยามหฎกนใ ดนหาํกีทนิกเมไ

ตารางเมตร)
นิถงอทนวสรากชารอืรห คาภิมูภนวสรากชาร งาลกนวสรากชารนวสงอขยาป 6.2 

นิดนผแรากชารราหิรบบยีบเะรยวดาวยามหฎกมาต
ลาบฐัรงอขรากคงองัตดัจรากยวดาวยามหฎกมาตงัตดัจีทรากรกคงองอขยาป 7.2 

ฐัรงสดไยาราํนีทนางยวนหะลแ ๆนันรากยวดาวยามหฎกมาตอืรห
หะารคเงสราคาอราคานธ นิสมออราคานธ ยทไศทเะรปงหแราคานธงอขยาป 8.2 

ยทไศทเะรปงหแมรรกหาสตุอนุทนิงเทัษิรบะลแ ณรกหสะลแรตษกเรากอืพเราคานธ
นับาถสอืรห นชกอเนยีรเงรโยวดาวยามหฎกมาตนชกอเนยีรเงรโงอขยาป 9.2 

อืรหนชกอเนยีรเงรโงอขณวเิรบอืรหราคาอ ณ วไงดสแีท นชกอเาษกึศมดุอ
 นชกอเาษกึศมดุอนับาถส

นตงอขรตษกเรากกาจดิกเนัอติลผลผาคงึซ  รตษกเรากบอกะรปูผงอขยาป 01.2 
ลศุกรากอืรห านสาศรากกแนชยโะรปอืพเรากจิกนินเาํดูผอืรหดัวงอขยาป 11.2 

สาธารณะโดยเฉพาะ
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การผอนชําระคาภาษี
 - ภาษีโรงเรือนและที่ดินจํานวนตั้งแต  9,000  บาทขึ้นไป
 - ผอนชําระเปน 3 งวด  งวดละเทาๆ กัน
 - ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กําหนด  (กุมภาพันธ)
 - แจงความจํานงเปนหนังสือกอนครบกําหนด 30 นับแตวันถัดจากวันที่ได 
  รับแจงการประเมิน

บทกําหนดโทษ
  1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพือ่แจงรายการทรัพยสนิตามความ
เปนจริง ตามความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความ
ดงักลาว พรอมทัง้ลงวนัทีเ่ดอืนป และลงลาย มือชือ่ของตนกํากับไว เวนแตจะเปน
ดวยเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000  บาท
  2. ผูใดละเลยไมปฏบัิตติามหมายเรยีกของพนกังานเจาหนาที ่ไมแจงรายการ
เพิ่มเติมรายละเอียดยิ่งขึ้น  เม่ือเรียกรองไมนําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม
ตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาท่ีซักถาม หรือไมมาตอบคําถามเมื่อพนักงานเจา
หนาที่ซักถามในเรื่องใบแจงรายการ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท
  3. ผูใดยืน่ขอความเทจ็ หรอืใหถอยคาํเทจ็ หรอืตอบคาํถามดวยคาํอนัเปนเทจ็หรอื
นาํพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดง เพือ่หลกีเลีย่ง หรอืจดัหาทางใหผูอ่ืนหลีกเล่ียงการคํานวณ
คารายปแหงทรัพยสินาของตนตามที่ควรก็ดี หรือโดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย 
โดยฉอโกง โดยอบุาย โดยวธิกีารอยางหนึง่อยางใดทัง้สิน้ทีจ่ะหลกีเลีย่ง หรอืพยายาม
หลีกเล่ียงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามท่ีควรก็ดี ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 6  เดือน  หรือปรับไมเกิน 500 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ

การอุทธรณการประเมินภาษี
  เมือ่ผูเสยีภาษไีดรบัแจงการประเมินแลว ไมพอใจในการประเมินของพนกังาน
เจาหนาที่ โดยเห็นวาคาภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไมถูกตอง  ก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ
ไดโดยยืน่อทุธรณตามแบบทีก่าํหนด (ภรด. 9)  ภายใน 15 วัน นบัแตวันทีไ่ดรบัแจง
การประเมิน และเมื่อไดรับแจงผลการชี้ขาดแลวยังไมเปนที่พอใจ ก็มีสิทธินําเรื่อง
รองตอศาลไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงความใหทราบคําขี้ขาด
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) รตมเิตนซเงาราต  005 อต (  ยาปีษาภารตัอ

ยาปีษาภยีสเรากบอกะรปชใีทนาฐกัลห
นชาชะรปวัตาํจะรปรตับานเาํส  )1 

นาบนยีบเะทานเาํส  )2 
มิพเาคลูมีษาภนยีบเะท  )3 

ทัษิรบนวสนุหงอรบัรอืสงันห  )4 
ยาปาํทนารนิงเบัรจ็รสเบใอืรหยาปงัตดิตตาญุนอบใ  )5 

ีท ยาปทภเะรปะณษกัล บาท

1

2

3

4

5

นวลยทไรษกัอ

นือยามหงอืรคเ / พาภ / ศทเะรปงาตรษกัอบักนปยทไรษกัอ

ีนปไอตงัดยาป
ยทไรษกัอีมมไ .ก

รษกัอาวกาํตอืรห ตใูยอดมหงัทอืรหนวสงาบยทไรษกัอ .ข
ศทเะรปงาต

อืรห พาภ  มาวคอข  ยาปีทนืพขไกแงลปแนยีลปเีทยาป
หใะลแ  ีณรกตแวลแยีสเดไยาปนในวสงาบยามหงอืรคเ

นึขมิพเีทีษาภนิงเะาพฉเยีสเ

ทาบ  002  ยีสเหใ ทาบ  002 าวกาํตยีสเดใยาป

3

20

40

10

 2.12 ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ
 2.13  ปายที่กําหนดในกฎกระทรวง  คือ
   2.13.1 ปายที่แสดงหรือติดตั้งไวที่รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต 
รถบดถนน หรือ รถแทรกเตอร
   2.13.2 ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่ลอเลื่อน
   2.13.3 ปายท่ีติดตัง้หรือแสดงไวทีย่านพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2)
โดยมีพื้นที่เกิน 500  ตารางเซนติเมตร

ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
 1. เจาของปาย
 2. ในกรณีทีไ่มมผีูอืน่ยืน่แบบแสดงรายการภาษปีาย  หรอืเม่ือพนกังานเจาหนาที่
ไมอาจหาตวัเจาของปายนัน้ได  ใหถือวาผูครอบครองปายนัน้เปนผูมีหนาทีเ่สยีภาษีปาย
ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนัน้ได ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
ที่ดินที่ปายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลําดับ

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย
 1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป
 2. ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้ง หรือแสดง
ปายใหมแทนปายเดิม หรือเปล่ียนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปาย
เพิม่ขึน้ ใหเจาของปายยืน่แบบแสดงรายการภาษปีายภายใน 15 วนั นบัแตวันตดิตัง้
หรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี

การคํานวณพื้นที่ภาษี อัตราคาภาษีปาย  และกาคํานวณภาษีปาย
 1. ปายที่มีขอบเขตกําหนดไว สูตรการคิด  กวาง (ซม.) x ยาว (ซม.) ÷ 500 
(ตร.ซม) x อัตราภาษีปาย 
 2. ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได  ถือตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่อยูริม
สุดเปนขอบเขต  เพื่อกําหนดสวนกวางที่สุด  ยาวที่สุด  แลวคํานวณตาม ขอ  1
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ศทเะรปงาตาษาภาวกาํตูยอยทไาษาภอืรห นวลยทไรษกัอีมมไยาปีณรก

ทาบ 04  x  ยวนห 021  =  005 ÷  .มซ 003 x .มซ 002  =  ีษาภดิคราก        
              =  4,800.-  บาท 

ีษาภะราํชรากนอตนัข
มอรพ ) 1.ปภ( ยาปีษาภรากยารงดสแบบแนืยยาปีษาภยีสเงอตีทานหีมูผ  .1 

นาฐกัลหยวด
นางกันพหใ บบแนืยนัวนใยาปีษาภะราํชะจคงสะรปยาปีษาภยีสเูผีทีณรก -  
นปเีษาภยีสเงอตะจาวีษาภยีสเูผงจแอืพเ  ีทนัทนิมเะรปะลแบอสจวรตีทานหาจเ

ดใาทเนวนาจํ
ีทานหาจเนางกันพ  บบแนืยนัวนใีษาภะราํชะจมอรพมไยาปีษาภยีสเูผีณรก -  

ีษาภยีสเ ูผกแะราํชงอตะจีทีษาภนิงเนวนาํจงจแ ) 3.ปภ( นิมเะรปรากงจแอืสงันหีมะจ
นิมเะรปรากงจแบัรดไีทนัวตแบัน นัว 51 นใยาภ  นิงเะราํชามงอตีษาภยีสเูผ  .2 

วไยาปีษาภรากยารงดสแบบแนืยดไีทีทนาถส ณ
  

ีษาภาคะราํชนอผราก
ปไนึขทาบ  000,3  ตแงัตนวนาํจยาปีษาภ  - 

นัก ๆาทเะลดวง  ดวง 3 นปเะราํชนอผ  - 
ีนหะราํชาลวเดนหาํกบรคนอกอืสงันหนปเงนาํจมาวคงจแ  - 

12

ตัวอยาง
        นาย ง. ไดติดตั้งปายที่มีขนาดกวาง 200 เซนติเมตร  ยาว 300 เซนติเมตร 
ในเดือน ม.ค. 25xx
กรณีอักษรไทยลวน  
 

        การคดิภาษี  =  200 ซม.  x  300 ซม.  ÷  500  =  120 หนวย  x  3 บาท
             =  360.-  บาท 
กรณีอักษรไทยปนอักษรตางประเทศ รูปภาพหรือเครื่องหมาย

        การคิดภาษี  =  200 ซม. x 300 ซม.  ÷ 500  =  120 หนวย  x  20 บาท
                  =  2,400.-  บาท 
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่ทีงอทงุราํบีษาภ

ีทงอทงุราํบีษาภบ็กเดัจราก
งาลกนาปาคารมาต นิดงอขาจเกาจบ็กเดัจีทีษาภ งึถยามห ีทงอทงุราํบีษาภ          

งอทงุราํบีษาภารตัอีชญับมาตะลแนิด
ลคคุบะณคอืรหลคคุบงอขนปเนิด กแดไ งอทงุราํบีษาภยีสเงอตนิด          
งอรคบอรคิธทิสอืรหนิดนใิธทิสมรรกีมงึซ ลคคุบิตินอืรหาดมรรธลคคุบนปเะจาวมไ
นิดีทนืพ กแดไงอทงุราํบีษาภยีสเงอตนิด นชกอเงอขิธทิสมรรกนปเมไนิดนใูยอ
ีษาภนวเกยรากบัรดไนิดงอขาจเนิดนปเมไยดโ ยวดาํนีมอืรหาขเูภนปเนืพะลแ

กแดไ  ีทงอทงุราํบีษาภยีสเงอตมไนิดีทงอขาจเีทนิดีท
นิดนผแงอขิตับมสณราธาสนปเนัองัวชาระรพงัตนปเนิด .1 

ฐัรงอขรากจิกนใชใฐัรงอขนิดอืรหนิดนผแงอขิตับมสณราธาสนปเนิด .2 
นชยโะรปลผาหดไิมยดโะณราธาสอืรห

อืรหนิถงอทนวสรากชารงอขรากจิกนใชใีทนิถงอทนวสรากชารงอขนิด .3 
นชยโะรปลผาหดไิมยดโะณราธาส

ะณราธาสลศุกราก  าษกึศราก  ะณราธาสลาบายพรากะาพฉเชในิดีท .4 
มไดัวงอขิธทิสมรรกนปเนิดีท งึนหานสาศดใานสาศจิกนสาศะาพฉเชในิด .5 

นชยโะรปลผาหดไิมยดโาจเลาศอืรห งึนหานสาศดใานสาศบอกะรปชใะจาว
นทแบอตนชยโะรปบัรดไิมยดโะณราธาสนาถสนปาฌอืรห นาสุสนปเชในิดีท .6 
ชใอืรห ฐัรงอขนอืรเาทรากอืรห าฟฟไราก าปะรปราก ฟไถรรากนใชในิด .7 

ฐัรงอขนิบมานสนปเ
วลแนิดีทะลแนอืรเงรโีษาภยีสเงอตีท นอืรเงรโบักงอืนเอตชในิด .8 

ะณราธาสอืพเชใรากชารงาทหใมอยนิยนิดงอขาจเนวสะาพฉเนชกอเงอขนิด .9 
ประโยชน

ิตาชาชะรปหสงอขษศเิพญันาํชรากงวบท ิตาชาชะรปหสรกคงองอขงัตีทนิดีท .01 
าญญัสุนอมาตนวเกยหในัพกูผอขีมยทไศทเะรปอืมเนใ นือศทเะรปงาวหะร รากคงออืรห

งลกตมาวคอืรห
นักอติตับิฏปยอถกัลหมาตปไนปเหใ ลุสงกนาถสอืรหตูทนาถสงอขงัตนปเนิด .11 

งวรทะรกฎกนใดนหาํกมาตนิด .21 
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เงินเพิ่ม  ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
 1)  ไมยืน่แบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาทีก่าํหนด  ใหเสยีเงินเพิม่รอยละ
10 ของคาภาษปีาย เวนแตกรณีทีเ่จาของปายไดยืน่แบบแสดงรายการภาษปีายกอนท่ี
พนกังานเจาหนาทีจ่ะไดแจงใหทราบถงึการละเวนนัน้ ใหเสยีเงนิเพิม่รอยละ 5 ของคา
ภาษีปาย
 2)  ยืน่แบบแสดงรายการภาษปีายโดยไมถกูตอง ทําใหจาํนวนเงนิทีจ่ะตองเสยีภาษี
ปายลดนอยลงใหเสยีเงนิเพิม่รอยละ 10 ของคาภาษีปายทีป่ระเมนิเพิม่เตมิ เวนแตกรณทีี่
เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตองกอนที่พนักงาน
เจาหนาที่แจงการประเมิน
 3)  ไมชาํระภาษีปายภายในกาํหนด ใหเสยีเงนิเพิม่รอยละ 2 ตอเดอืนของคาภาษปีาย
เศษของเดอืนใหนบั เปนหนึง่เดอืน  ทัง้นีไ้มใหนาํเงนิเพ่ิมตามขอ 1) และ 2) มาคาํนวณ
เปนเงินตามขอนี้ดวย
บทกําหนดโทษ
 1)  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอัน
เปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต 5,000 บาท 
ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 2)  ผูใดจงใจไมยืน่แบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษตัง้แต 5,000 - 50,000 บาท
 3)  ผูใดไมแจงการรบัโอนปายหรอืไมแสดงรายการเสยีภาษปีายไว ณ ทีเ่ปดเผย
ในสถานทีป่ระกอบกจิการตองระวางโทษปรบัต้ังแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
 4)  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนกังานเจาหนาทีซ่ึ่งสัง่ใหมาใหถอยคาํหรือใหสงบญัชีหรือเอกสารเก่ียวกับปาย
มาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับตั้งแต 1,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณการประเมิน
 เมือ่ผูเสียภาษไีดรบัแจงการประเมนิ (ภป.3) แลวเหน็วาการประเมนินัน้ไมถกูตอง
มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่น
อุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
 ผูอทุธรณมสีทิธอิทุธรณคาํวินจิฉยัของผูบรหิารทองถิน่ตอศาลภายใน 30 วัน นบัแต
วันที่รับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
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เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตองกอนที่พนักงาน
เจาหนาที่แจงการประเมิน
 3)  ไมชาํระภาษีปายภายในกาํหนด ใหเสยีเงนิเพิม่รอยละ 2 ตอเดอืนของคาภาษีปาย
เศษของเดอืนใหนบั เปนหนึง่เดอืน  ทัง้นีไ้มใหนาํเงนิเพ่ิมตามขอ 1) และ 2) มาคํานวณ
เปนเงินตามขอนี้ดวย
บทกําหนดโทษ
 1)  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอัน
เปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต 5,000 บาท 
ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 2)  ผูใดจงใจไมยืน่แบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษตัง้แต 5,000 - 50,000 บาท
 3)  ผูใดไมแจงการรบัโอนปายหรอืไมแสดงรายการเสียภาษปีายไว ณ ท่ีเปดเผย
ในสถานท่ีประกอบกิจการตองระวางโทษปรบัต้ังแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
 4)  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนกังานเจาหนาท่ีซ่ึงสัง่ใหมาใหถอยคาํหรอืใหสงบญัชีหรือเอกสารเกีย่วกบัปาย
มาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับตั้งแต 1,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การอุทธรณการประเมิน
 เมือ่ผูเสยีภาษไีดรบัแจงการประเมนิ (ภป.3) แลวเหน็วาการประเมนินัน้ไมถกูตอง
มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่น
อุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
 ผูอทุธรณมีสทิธิอทุธรณคาํวินจิฉยัของผูบรหิารทองถิน่ตอศาลภายใน 30 วนั นบัแต
วันที่รับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ



17 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

ีทอืนเนวนาํจอืรหมหใยารนิดีทงอขาจเนปเีณรก นิดีทรากยารงดสแบบแนืยราก .2
ปไงลปแนยีลปเนิด

นิดีทนอโบัรดไูผนปเอืรหนิดีทอืนเนวนาํจงลปแนยีลปเรากีมดไีทนิดีทงอขาจเ  )1 
นวนาํจงลปแนยีลปเอขงอราํคนืยอืรห นิดีทรากยารงดสแบบแนืยามงอต มหในึข
ีมอืรหนอโบัรดไนัวตแบัน นัว 03 ดนหาํกนใยาภนิมเะรปนางกันพาจเอตนิดีทอืนเ

ีณรกตแวลแ 8 .ทบภ อืรห 5 .ทบภ บบแชใยดโงลปแนยีลปเราก
นาฐกัลหนปเวไบัรบใกออะจ  วลแบบแบัรดไีทานหาจเอืมเ  )2 

อตปนใีษาภยีสเงอตะจาวบารทนิดีทงอขาจเหใงจแะจนิมเะรปนางกันพาจเ  )3 
ดใาทเนวนาํจปไ

ุตหเนปเนัอ นิดีทชใรากงลปแนยีลปเีณรก นิดีทรากยารงดสแบบแนืยราก .3
ีทงอทงุราํบีษาภารตัอหใาํทนืองายอุตหเีมอืรห  ปไงลปแนยีลปเนอยหดลรากหใ

ปไงลปแนยีลปเ
าจเอตชใงอตีทนาฐกัลหยวดมอรพ 8 .ทบภ บบแมาตงอราํคนืยนิดีทงอขาจเ  )1 

นิดีทชใรากงลปแนยีลปเรากีมีทนัวตแบัน นัว 03 นใยาภนิมเะรปนางกันพ
หใบัรบใกออะจนิมเะรปนางกันพาจเ  )2 

อตปนใีษาภยีสเงอตะจาวบารทนิดีทงอขาจเหใงจแะจนิมเะรปนางกันพาจเ  )3 
ดใาทเนวนาํจปไ

งาลกนาปาคารนิมเะรปรากีมีทปกาจปไดัถปนใีทงอทงุราํบีษาภะราํชอขราก  )4 
นใยาภะราํชปไนิงเบักมอรพนอกปงอขนิงเบัรจ็รสเบใาํนนิมเะรปบัรูผหในิดีทงอข

ปกุทงอขนยาษมเนอืดเ

ีษาภดลราก / นวเกยราก / นอยหดลราก
วยีดเงลปแนิดีทงอขาจเนปเงึซ นคยาลหอืรหดใยารงึนหยาราดมรรธลคคุบ  
งอขยัศาอูยอีทนปเนันนิดีทชใะลแ  อืสเีผนัสลบาํตลาบศทเตขเนใงลปแยาลหอืรห
ยีสเงอตมไนอยหดลหใ  นตงอขมรรกิสกบอกะรปอืรหนตงอขวตัสงยีลเีทนปเ  นต

รไ  1  นวนาํจนปเีทงอทงุราํบีษาภ
ยาลหอืรหงึนหยารนิดีทงอขาจเ งึนหครรวมาตีษาภยีสเงอตมไนอยหดลราก  
อืรหวยีดเงลปแนิดีทบัรหาํส ีนิตัญญับอขมาตนอยหดลรากบัรดไิธทิสีม นักมวรยาร

วยีดเวารคงยีพเงลปแยาลห

16

ผูมหีนาทีเ่สยีภาษบีาํรงุทองที่
          ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด ใหมีหนาที่เสียภาษีบํารุง
ทองที่สําหรับปนั้น

กาํหนดระยะเวลายืน่แบบ
          ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
( ภบท. 5 )  ณ สาํนกังานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทองทีซ่ึง่มท่ีีดนินัน้ตัง้อยู
ภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
          แบบแสดงรายการท่ีไดยืน่แบบไวนัน้ใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4  ป นัน้

หลกัฐานทีใ่ชประกอบในการยืน่แบบ
 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน
 2.  หนังสือรับรองหางหุนสวน / บริษัท  ( กรณีเปนนิติบุคคล )
 3.  หลักฐานที่แสดงถึงการเปนเจาของที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน  น.ส. 3  เอกสาร 
   การครอบครองสิทธิ์ที่สํานักงานที่ดินออกให
 4.  ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองที่ครั้งสุดทาย (ถามี)
 5.  หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ใหผูอื่นมาทําการแทน

ขัน้ตอนในการตดิตอขอชาํระภาษี
1. กรณผีูทีเ่ปนเจาของทีดิ่นในวนัที ่1 มกราคมของปท่ีมีการ ตรีาคาปานกลางทีดิ่น
 1)  ผูมหีนาท่ีเสียภาษยีืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ(ภบท. 5)  พรอมดวยหลกัฐาน
ที่ตองใชตอเจาหนาที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมิน
ราคาปานกลางที่ดิน
 2)  เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการ
ประเมิน ( ภบท. 9 หรอื ภบท. 10) ใหผูมหีนาท่ีเสยีภาษหีรือเจาของท่ีดนิทราบวา
จะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม
 3)  ผูมหีนาทีเ่สยีภาษหีรอืเจาของทีด่นิจะตองเสยีภาษภีายในเดอืนเมษายนของ
ทกุป เวนแตกรณไีดรบัใบแจงการประเมนิหลงัเดอืนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน
30  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน



17 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

ีทอืนเนวนาํจอืรหมหใยารนิดีทงอขาจเนปเีณรก นิดีทรากยารงดสแบบแนืยราก .2
ปไงลปแนยีลปเนิด

นิดีทนอโบัรดไูผนปเอืรหนิดีทอืนเนวนาํจงลปแนยีลปเรากีมดไีทนิดีทงอขาจเ  )1 
นวนาํจงลปแนยีลปเอขงอราํคนืยอืรห นิดีทรากยารงดสแบบแนืยามงอต มหในึข
ีมอืรหนอโบัรดไนัวตแบัน นัว 03 ดนหาํกนใยาภนิมเะรปนางกันพาจเอตนิดีทอืนเ

ีณรกตแวลแ 8 .ทบภ อืรห 5 .ทบภ บบแชใยดโงลปแนยีลปเราก
นาฐกัลหนปเวไบัรบใกออะจ  วลแบบแบัรดไีทานหาจเอืมเ  )2 

อตปนใีษาภยีสเงอตะจาวบารทนิดีทงอขาจเหใงจแะจนิมเะรปนางกันพาจเ  )3 
ดใาทเนวนาํจปไ

ุตหเนปเนัอ นิดีทชใรากงลปแนยีลปเีณรก นิดีทรากยารงดสแบบแนืยราก .3
ีทงอทงุราํบีษาภารตัอหใาํทนืองายอุตหเีมอืรห  ปไงลปแนยีลปเนอยหดลรากหใ

ปไงลปแนยีลปเ
าจเอตชใงอตีทนาฐกัลหยวดมอรพ 8 .ทบภ บบแมาตงอราํคนืยนิดีทงอขาจเ  )1 

นิดีทชใรากงลปแนยีลปเรากีมีทนัวตแบัน นัว 03 นใยาภนิมเะรปนางกันพ
หใบัรบใกออะจนิมเะรปนางกันพาจเ  )2 

อตปนใีษาภยีสเงอตะจาวบารทนิดีทงอขาจเหใงจแะจนิมเะรปนางกันพาจเ  )3 
ดใาทเนวนาํจปไ

งาลกนาปาคารนิมเะรปรากีมีทปกาจปไดัถปนใีทงอทงุราํบีษาภะราํชอขราก  )4 
นใยาภะราํชปไนิงเบักมอรพนอกปงอขนิงเบัรจ็รสเบใาํนนิมเะรปบัรูผหในิดีทงอข

ปกุทงอขนยาษมเนอืดเ

ีษาภดลราก / นวเกยราก / นอยหดลราก
วยีดเงลปแนิดีทงอขาจเนปเงึซ นคยาลหอืรหดใยารงึนหยาราดมรรธลคคุบ  
งอขยัศาอูยอีทนปเนันนิดีทชใะลแ  อืสเีผนัสลบาํตลาบศทเตขเนใงลปแยาลหอืรห
ยีสเงอตมไนอยหดลหใ  นตงอขมรรกิสกบอกะรปอืรหนตงอขวตัสงยีลเีทนปเ  นต

รไ  1  นวนาํจนปเีทงอทงุราํบีษาภ
ยาลหอืรหงึนหยารนิดีทงอขาจเ งึนหครรวมาตีษาภยีสเงอตมไนอยหดลราก  
อืรหวยีดเงลปแนิดีทบัรหาํส ีนิตัญญับอขมาตนอยหดลรากบัรดไิธทิสีม นักมวรยาร

วยีดเวารคงยีพเงลปแยาลห

16

ผูมหีนาทีเ่สยีภาษบีาํรงุทองที่
          ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด ใหมีหนาที่เสียภาษีบํารุง
ทองที่สําหรับปนั้น

กาํหนดระยะเวลายืน่แบบ
          ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
( ภบท. 5 )  ณ สาํนกังานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทองทีซ่ึง่มทีีด่นินัน้ตัง้อยู
ภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
          แบบแสดงรายการท่ีไดยืน่แบบไวนัน้ใชไดทกุปในรอบระยะเวลา 4  ป นัน้

หลกัฐานทีใ่ชประกอบในการยืน่แบบ
 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน
 2.  หนังสือรับรองหางหุนสวน / บริษัท  ( กรณีเปนนิติบุคคล )
 3.  หลักฐานที่แสดงถึงการเปนเจาของที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน  น.ส. 3  เอกสาร 
   การครอบครองสิทธิ์ที่สํานักงานที่ดินออกให
 4.  ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองที่ครั้งสุดทาย (ถามี)
 5.  หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ใหผูอื่นมาทําการแทน

ขัน้ตอนในการตดิตอขอชาํระภาษี
1. กรณผีูทีเ่ปนเจาของทีดิ่นในวนัที ่1 มกราคมของปท่ีมกีาร ตรีาคาปานกลางท่ีดิน
 1)  ผูมหีนาท่ีเสียภาษยีืน่แบบแสดงรายการทีดิ่น(ภบท. 5)  พรอมดวยหลกัฐาน
ที่ตองใชตอเจาหนาที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมิน
ราคาปานกลางที่ดิน
 2)  เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการ
ประเมิน ( ภบท. 9 หรือ ภบท. 10) ใหผูมหีนาทีเ่สยีภาษหีรือเจาของทีด่นิทราบวา
จะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม
 3)  ผูมหีนาทีเ่สยีภาษหีรอืเจาของทีด่นิจะตองเสยีภาษภีายในเดอืนเมษายนของ
ทุกป เวนแตกรณไีดรับใบแจงการประเมนิหลงัเดอืนมนีาคม ตองชาํระภาษีภายใน
30  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
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 การยกเวน การลดภาษ ี มาตรา 23
  1. ปท่ีลวงมาทีดิ่นใชเพาะปลกูเสยีหายมากผดิปกติ 
  2. เพาะปลกูไมไดดวยเหตพุนวสิยั
  3. ผูวาราชการจังหวดัมีอาํนาจยกเวน หรือลดภาษีไดตามระเบยีบท่ีกระทรวง 
      มหาดไทยกําหนด

ตวัอยาง 1
นาย ก. ไดยืน่แบบแสดงรายการท่ีดนิ ซึง่ทีด่นิตัง้อยูทาํเลที ่4 อัตราภาษีไรละ 35 บาท ดังนี ้
 แปลงที่ 1 โฉนดเลขที่ 10001 จํานวน 1 ไร
  เปนที่อยูอาศัย บานเลขที่ 1 ม. 1 ต.สันผีเสื้อ
 แปลงที่ 2 โฉนดเลขที่ 10002 จํานวน 5 ไร
  เปนที่นาทําดวยตนเอง ( ไมลมลุกอัตราไรละ 5 บาท )
 แปลงที่ 3 โฉนดเลขที่ 10003 จํานวน 5 ไร เปนสวนลิ้นจี่ (ไมยืนตน)

การคาํนวณ
      แปลงที่ 1  ไดรับลดหยอน  1  ไร   เปนเงิน  0  บาท
      แปลงที่ 2  คิดภาษี 5 ไร  อัตราไรละ 5 บาท     เปนเงิน     25  บาท  
      แปลงที่ 3  คิดภาษี  5 ไร  อัตราไรละ 35 บาท เปนเงิน   175   บาท
                    รวมเปนเงินคาภาษีทัง้สิน้                              200  บาท
ตวัอยาง 2
นาย ข. มทีีอ่ยูตามทะเบยีนบานในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่ทีด่นิตัง้อยูทาํเลที ่1  อตัรา
ภาษีไรละ 55 บาท ไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ดังนี้  
 แปลงที่ 1 โฉนดเลขที่  10001 จํานวน 1 ไร เปนสวนไมสัก  (ไมยืนตน)
 แปลงที ่2 โฉนดเลขที ่ 10002  จํานวน 5 ไร เปนทีด่นิวางเปลา (อตัรา 2 เทา)

การคาํนวณ 
 แปลงที่ 1  ไมไดรับลดหยอน เนื่องจากไมใชคนในพื้นที่ตําบลสันผีเสื้อ  
                  คิดภาษี 1 ไร อัตราไรละ 55 บาท  เปนเงิน    55  บาท
 แปลงที่ 2  คิดภาษี 5 ไร อัตราไรละ 110 บาท เปนเงิน  550  บาท  
                  รวมเปนเงินคาภาษีทั้งสิ้น                              605  บาท 

19 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

มิพเนิงเ ารตัอะลแีณรกนใมิพเนิงเยีสเงอตีทงอทงุราํบีษาภยีสเีทานหีมูผนิดีทงอขาจเ  
ีนปไอตงัด

01 ะลยอรมิพเนิงเยีสเหใ ดนหาํกีทาลวเนใยาภนิดีทรากยารงดสแบบแนืยมไ .1 
นิดีทรากยารงดสแบบแนืยดไนิดีทงอขาจเีทีณรกตแนวเ  ีทงอทงุราํบีษาภาคงอข
มิพเนิงเยีสเหใ  นันนวเะลรากงึถบารทหใงจแดไะจนิมเะรปนางกันพาจเ  ีทนอก

ีทงอทงุราํบีษาภาคงอข  5 ะลยอร
ีษาภยีสเงอตะจีทนิงเนวนาํจหใาํทงอตกถูมไยดโนิดีทรากยารงดสแบบแนืย .2 

นิมเะรปีทีทงอทงุราํบีษาภาคงอข 01 ะลยอรมิพเนิงเยีสเหใ  งลยอนดลีทงอทงุราํบ
งอตกูถหในิดีทรากยารงดสแบบแขไกแอขามดไนิดีทงอขาจเีณรกตแนวเ มิตเมิพเ

นิมเะรปรากงจแนิมเะรปนางกันพาจเีทนอก
นวนาํจหใาํทยดโ จวราํสนางกันพาจเอตงอตกูถมไนิดีทอืนเนวนาํจงจแตขเีช .3 
งุราํบีษาภงอขาทเ 1 กีอมิพเนิงเยีสเหใงลยอนดลีทงอทงุราํบีษาภยีสเงอตะจีทนิงเ

มิตเมิพเนิมเะรปีทีทงอท
ปอต 42 ะลยอรมิพเนิงเยีสเหใ ดนหาํกีทาลวเนใยาภีทงอทงุราํบีษาภะราํชมไ .4 
ะลแนอืดเงึนหนปเบันหในอืดเงอขษศเ ีทงอทงุราํบีษาภยีสเงอตีทนิงเนวนาํจงอข

ยวดณวนาํคมวราม  4 อข – 1 อข มาตมิพเนิงเาํนมไ

ษทโดนหาํกทบ
จ็ทเนปเนัอาํคยอถยวดมาถาํคบอต จ็ทเาํคยอถหใ จ็ทเนปเนัอมาวคอขงจแดใูผ  .1 
รากงยีลหเกีลหมายายพอืรหงยีลหเกีลหอืพเ งดสแามจ็ทเนาฐกัลห นายพาํนอืรห
ทาบ 000,2 นิกเมไบัรปอืรห  ป 6 นิกเมไกุคาํจษทโงาวะรงอต ีทงอทงุราํบีษาภยีสเ

บัรปงัทาํจงัทอืรห
ษทโงาวะรงอต นิดีทอืนเนวนาํจงจแมอยมไอืรห ตขเีชมอยอืรหามมไจใงจดใูผ  .2 

บัรปงัทาํจงัทอืรห ทาบ 000,1 นิกเมไบัรปอืรห นอืดเ 1 นิกเมไกุคาํจ
อืพเีทานหิตับิฏปอืรหนิดีทอืนเจวราํสรากิตับิฏปงึซนางกันพาจเงาวขดัขดใูผ  .3 
ิตับิฏปรากนในิมเะรปนางกันพาจเงาวขดัขอืรหะราํชงาค ีทงอทงุราํบีษาภดัรงรเราก
 ทาบ 000,1 นิกเมไบรัปอืรห นอืดเ 1  นิกเมไกุคาํจษทโงาวะรงอต ีทานหมาตราก

บัรปงัทาํจงัทอืรห
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 การยกเวน การลดภาษ ี มาตรา 23
  1. ปท่ีลวงมาท่ีดินใชเพาะปลกูเสยีหายมากผดิปกติ 
  2. เพาะปลกูไมไดดวยเหตพุนวสิยั
  3. ผูวาราชการจังหวดัมีอาํนาจยกเวน หรือลดภาษไีดตามระเบยีบท่ีกระทรวง 
      มหาดไทยกําหนด

ตวัอยาง 1
นาย ก. ไดยืน่แบบแสดงรายการท่ีดนิ ซึง่ทีด่นิตัง้อยูทาํเลที ่4 อัตราภาษีไรละ 35 บาท ดังนี ้
 แปลงที่ 1 โฉนดเลขที่ 10001 จํานวน 1 ไร
  เปนที่อยูอาศัย บานเลขที่ 1 ม. 1 ต.สันผีเสื้อ
 แปลงที่ 2 โฉนดเลขที่ 10002 จํานวน 5 ไร
  เปนที่นาทําดวยตนเอง ( ไมลมลุกอัตราไรละ 5 บาท )
 แปลงที่ 3 โฉนดเลขที่ 10003 จํานวน 5 ไร เปนสวนลิ้นจี่ (ไมยืนตน)

การคาํนวณ
      แปลงที่ 1  ไดรับลดหยอน  1  ไร   เปนเงิน  0  บาท
      แปลงที่ 2  คิดภาษี 5 ไร  อัตราไรละ 5 บาท     เปนเงิน     25  บาท  
      แปลงที่ 3  คิดภาษี  5 ไร  อัตราไรละ 35 บาท เปนเงิน   175   บาท
                    รวมเปนเงินคาภาษีทัง้สิน้                              200  บาท
ตวัอยาง 2
นาย ข. มทีีอ่ยูตามทะเบยีนบานในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่ทีด่นิตัง้อยูทาํเลท่ี 1  อัตรา
ภาษีไรละ 55 บาท ไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ดังนี้  
 แปลงที่ 1 โฉนดเลขที่  10001 จํานวน 1 ไร เปนสวนไมสัก  (ไมยืนตน)
 แปลงที ่2 โฉนดเลขที ่ 10002  จํานวน 5 ไร เปนทีด่นิวางเปลา (อัตรา 2 เทา)

การคาํนวณ 
 แปลงที่ 1  ไมไดรับลดหยอน เนื่องจากไมใชคนในพื้นที่ตําบลสันผีเสื้อ  
                  คิดภาษี 1 ไร อัตราไรละ 55 บาท  เปนเงิน    55  บาท
 แปลงที่ 2  คิดภาษี 5 ไร อัตราไรละ 110 บาท เปนเงิน  550  บาท  
                  รวมเปนเงินคาภาษีทั้งสิ้น                              605  บาท 

19 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

มิพเนิงเ ารตัอะลแีณรกนใมิพเนิงเยีสเงอตีทงอทงุราํบีษาภยีสเีทานหีมูผนิดีทงอขาจเ  
ีนปไอตงัด

01 ะลยอรมิพเนิงเยีสเหใ ดนหาํกีทาลวเนใยาภนิดีทรากยารงดสแบบแนืยมไ .1 
นิดีทรากยารงดสแบบแนืยดไนิดีทงอขาจเีทีณรกตแนวเ  ีทงอทงุราํบีษาภาคงอข
มิพเนิงเยีสเหใ  นันนวเะลรากงึถบารทหใงจแดไะจนิมเะรปนางกันพาจเ  ีทนอก

ีทงอทงุราํบีษาภาคงอข  5 ะลยอร
ีษาภยีสเงอตะจีทนิงเนวนาํจหใาํทงอตกถูมไยดโนิดีทรากยารงดสแบบแนืย .2 

นิมเะรปีทีทงอทงุราํบีษาภาคงอข 01 ะลยอรมิพเนิงเยีสเหใ  งลยอนดลีทงอทงุราํบ
งอตกูถหในิดีทรากยารงดสแบบแขไกแอขามดไนิดีทงอขาจเีณรกตแนวเ มิตเมิพเ

นิมเะรปรากงจแนิมเะรปนางกันพาจเีทนอก
นวนาํจหใาํทยดโ จวราํสนางกันพาจเอตงอตกูถมไนิดีทอืนเนวนาํจงจแตขเีช .3 
งุราํบีษาภงอขาทเ 1 กีอมิพเนิงเยีสเหใงลยอนดลีทงอทงุราํบีษาภยีสเงอตะจีทนิงเ

มิตเมิพเนิมเะรปีทีทงอท
ปอต 42 ะลยอรมิพเนิงเยีสเหใ ดนหาํกีทาลวเนใยาภีทงอทงุราํบีษาภะราํชมไ .4 
ะลแนอืดเงึนหนปเบันหในอืดเงอขษศเ ีทงอทงุราํบีษาภยีสเงอตีทนิงเนวนาํจงอข

ยวดณวนาํคมวราม  4 อข – 1 อข มาตมิพเนิงเาํนมไ

ษทโดนหาํกทบ
จ็ทเนปเนัอาํคยอถยวดมาถาํคบอต จ็ทเาํคยอถหใ จ็ทเนปเนัอมาวคอขงจแดใูผ  .1 
รากงยีลหเกีลหมายายพอืรหงยีลหเกีลหอืพเ งดสแามจ็ทเนาฐกัลห นายพาํนอืรห
ทาบ 000,2 นิกเมไบัรปอืรห  ป 6 นิกเมไกุคาํจษทโงาวะรงอต ีทงอทงุราํบีษาภยีสเ

บัรปงัทาํจงัทอืรห
ษทโงาวะรงอต นิดีทอืนเนวนาํจงจแมอยมไอืรห ตขเีชมอยอืรหามมไจใงจดใูผ  .2 

บัรปงัทาํจงัทอืรห ทาบ 000,1 นิกเมไบัรปอืรห นอืดเ 1 นิกเมไกุคาํจ
อืพเีทานหิตับิฏปอืรหนิดีทอืนเจวราํสรากิตับิฏปงึซนางกันพาจเงาวขดัขดใูผ  .3 
ิตับิฏปรากนในิมเะรปนางกันพาจเงาวขดัขอืรหะราํชงาค ีทงอทงุราํบีษาภดัรงรเราก
 ทาบ 000,1 นิกเมไบรัปอืรห นอืดเ 1  นิกเมไกุคาํจษทโงาวะรงอต ีทานหมาตราก

บัรปงัทาํจงัทอืรห
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 4. ผูใดฝาฝนคาํสัง่ของเจาพนกังาน ซึง่สัง่ใหมาใหถอยคาํหรอืสงบัญชหีรอืเอกสาร
มาตรวจสอบหรอืส่ังใหปฏบัิติการเทาท่ีจาํเปน เพือ่ประโยชนในการเรงรดัภาษบีาํรงุ
ทองทีค่างชาํระ หรือไมมาใหถอยคาํ หรอืไมสงเอกสารอันควรแกเรือ่งมาแสดงตาม
หนงัสือเรยีก ตองระวางโทษจาํคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 บาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

การอุทธรณ การฟองศาล
  ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองกับราคาปานกลางที่ดิน  หรือเมื่อไดรับแจงการ
ประเมินภาษีบํารุงทองที่  เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวา
ราชการจงัหวดัได  โดยยืน่อุทธรณผานเจาพนกังานประเมนิภายใน 30 วนั  นับแต
วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี
  การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่  เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากผูวาราชการจังหวัดใหขอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล
  ผูอุทธรณมสีทิธอิทุธรณคําวนิจิฉยัของผูวาราชการจงัหวดัตอศาลภายใน  30 วนั
นับแตวันที่ไดรับคําแจงวินิจฉัยอุทธรณ

21 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

ยชิณาพนยีบเะทบใ

ีนงัด  ยชิณาพนยีบเะทดจนืยรากราสกอเ
   ) .พท บบแ (  ยชิณาพนยีบเะทดจอขาํค  .1 

รากจิกงอขาจเงอขนาบนยีบเะทานเาํสะลแวัตาํจะรปรตับานเาํส .2 
ดจชใีทขลเนาบนยีบเะทมาตนาบาจเงอข  ีทนาถสชใหใมอยนิยอืสงันห .3 

นาบาจเงอขราสกอเมอรพ  นยีบเะท
)าชเีณรก(  าชเหใูผราสกอเมอรพ  าชเาญญัสอืสงันห .4 

 จานาํอบอมบัรูผะลแบอมูผราสกอเมอรพ ปมตสแรกาอดิตจานาํอบอมอืสงันห .5 
ปขเงัสนดโีทนผแ .6 

ีนงัด  ยชิณาพนยีบเะทกิลเนยีบเะทดจราก
   ) .พท บบแ (  ยชิณาพนยีบเะทดจอขาํค .1 

รากจิกงอขาจเงอขนาบนยีบเะทานเาํสะลแวัตาํจะรปรตับานเาํส .2 
ยาหญูสยชิณาพนยีบเะทีณรกนใมาวคงจแบใอืรห  มิดเยชิณาพนยีบเะทบใ .3 

  
ีนงัด  ยชิณาพนยีบเะทงลปแนยีลปเนยีบเะทดจราก

   ) .พท บบแ (  ยชิณาพนยีบเะทดจอขาํค .1 
 รากจิกงอขาจเงอขนาบนยีบเะทานเาํสะลแวัตาํจะรปรตับานเาํส .2 

ยาหญูสยชิณาพนยีบเะทีณรกนใมาวคงจแบใอืรห มิดเยชิณาพนยีบเะทบใ .3 
งลปแนยีลปเีทรากยารบอกะรป ๆนือราสกอเ .4 

หมายเหตุ
อืรห รากจิกบอกะรปมิรเนัวตแบัน นัว 03 นใยาภนยีบเะทดจอขาํคนืยงอต .1 

รากจิกบอกะรปกิลเอืรห  งลปแนยีลปเรากีม
นคทายาทยดโอืชงลหใ มรรกกแงึถรากบอกะรปูผุตหเะารพเกิลเงจแีณรก .2 

ทายาทกาจจานาํอบัรูผอืรห งึนหนคดใ
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 4. ผูใดฝาฝนคาํสัง่ของเจาพนกังาน ซึง่สัง่ใหมาใหถอยคาํหรอืสงบัญชหีรอืเอกสาร
มาตรวจสอบหรอืส่ังใหปฏบัิติการเทาท่ีจาํเปน เพือ่ประโยชนในการเรงรดัภาษบีาํรงุ
ทองทีค่างชาํระ หรือไมมาใหถอยคาํ หรอืไมสงเอกสารอันควรแกเรือ่งมาแสดงตาม
หนงัสือเรียก ตองระวางโทษจาํคุกไมเกิน 1 เดอืนหรอืปรบัไมเกนิ 1,000 บาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

การอุทธรณ การฟองศาล
  ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองกับราคาปานกลางที่ดิน  หรือเมื่อไดรับแจงการ
ประเมินภาษีบํารุงทองที่  เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวา
ราชการจงัหวดัได  โดยยืน่อุทธรณผานเจาพนกังานประเมนิภายใน 30 วนั  นับแต
วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี
  การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่  เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากผูวาราชการจังหวัดใหขอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล
  ผูอุทธรณมสีทิธอิทุธรณคําวนิจิฉยัของผูวาราชการจงัหวดัตอศาลภายใน  30 วนั
นับแตวันที่ไดรับคําแจงวินิจฉัยอุทธรณ

21 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

ยชิณาพนยีบเะทบใ

ีนงัด  ยชิณาพนยีบเะทดจนืยรากราสกอเ
   ) .พท บบแ (  ยชิณาพนยีบเะทดจอขาํค  .1 

รากจิกงอขาจเงอขนาบนยีบเะทานเาํสะลแวัตาํจะรปรตับานเาํส .2 
ดจชใีทขลเนาบนยีบเะทมาตนาบาจเงอข  ีทนาถสชใหใมอยนิยอืสงันห .3 

นาบาจเงอขราสกอเมอรพ  นยีบเะท
)าชเีณรก(  าชเหใูผราสกอเมอรพ  าชเาญญัสอืสงันห .4 

 จานาํอบอมบัรูผะลแบอมูผราสกอเมอรพ ปมตสแรกาอดิตจานาํอบอมอืสงันห .5 
ปขเงัสนดโีทนผแ .6 

ีนงัด  ยชิณาพนยีบเะทกิลเนยีบเะทดจราก
   ) .พท บบแ (  ยชิณาพนยีบเะทดจอขาํค .1 

รากจิกงอขาจเงอขนาบนยีบเะทานเาํสะลแวัตาํจะรปรตับานเาํส .2 
ยาหญูสยชิณาพนยีบเะทีณรกนใมาวคงจแบใอืรห  มิดเยชิณาพนยีบเะทบใ .3 

  
ีนงัด  ยชิณาพนยีบเะทงลปแนยีลปเนยีบเะทดจราก

   ) .พท บบแ (  ยชิณาพนยีบเะทดจอขาํค .1 
 รากจิกงอขาจเงอขนาบนยีบเะทานเาํสะลแวัตาํจะรปรตับานเาํส .2 

ยาหญูสยชิณาพนยีบเะทีณรกนใมาวคงจแบใอืรห มิดเยชิณาพนยีบเะทบใ .3 
งลปแนยีลปเีทรากยารบอกะรป ๆนือราสกอเ .4 

หมายเหตุ
อืรห รากจิกบอกะรปมิรเนัวตแบัน นัว 03 นใยาภนยีบเะทดจอขาํคนืยงอต .1 

รากจิกบอกะรปกิลเอืรห  งลปแนยีลปเรากีม
นคทายาทยดโอืชงลหใ มรรกกแงึถรากบอกะรปูผุตหเะารพเกิลเงจแีณรก .2 

ทายาทกาจจานาํอบัรูผอืรห งึนหนคดใ
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อัตราคาธรรมเนียม
 -จดทะเบียนจัดตั้งใหม     50  บาท
 -จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย   20  บาท
 -จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20  บาท
 -ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย  30  บาท
 -ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจ   20  บาท
 -ใหเจาหนาที่คัดและรับรองสําเนาทะเบียนพาณิชย   30  บาท

บทกําหนดลงโทษ
 1. ประกอบกจิการโดยไมจดทะเบยีน แสดงรายการเท็จไมยอมใหถอยคําไมยอม
ใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบในสํานักงานมีความผิด  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
2,000 บาท   กรณีไมจดทะเบียน  อันเปนความผิดตอเนื่อง ปรับอีกวันละไมเกิน 
100 บาท  จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
 2. ถาทะเบยีนพาณชิยสญูหายไมยืน่คาํรองขอรบัใบแทนหรอืไมแสดงใบทะเบยีน
พาณชิยไวทีส่าํนกังานทีเ่ห็นไดงายไมจาํกัดปายช่ือ  มีความผดิตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน  200 บาท  และถาเปนความผิดตอเนื่อง  ปรับอีกวันละไมเกิน 20 บาท  
จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
 3. ผูประกอบกิจการซ่ึงกระทําการฉอโกงประชาชนปนสินคาโดยเจตนาทุจริต
ปลอมสนิคาหรอืกระทาํการทุจรติอืน่ใดอยางรายแรงในการประกอบกิจการจะถกูถอนใบ
ทะเบียนพาณิชย เมือ่ถกูสัง่ถอนใบทะเบียนพาณชิยแลวจะประกอบกิจการตอไปไมได
เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะสั่งใหรับจดทะเบียนพาณิชยใหม
 4. ผูประกอบกจิการทีถ่กูสัง่ถอนใบทะเบยีนพาณชิยแลวฝาฝนประกอบกิจการ
ตอไป  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 ป 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

**  เมือ่จดทะเบยีนพาณชิยแลว เจาของกจิการตองแสดงใบทะเบยีนพาณชิยไวให
เห็นไดงาย  และตองจัดทําปายช่ือกิจการตามที่จดทะเบียนไว  โดยติดตั้งไวหนา
สถานประกอบการ  ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  ดังนี้

23 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

มาตรา 14 
งอตกูถนันอขาํคาวน็หเะลแ  นยีบเะทดจอขาํคบัรดไยชิณาพนยีบเะทยานอืมเ  
วลแีนิตัญญับชาระรพมาตกอองึซศากะรปะลแ งวรทะรกฎก ิตัญญับชาระรพมาต

อขูผกแหใยชิณาพนยีบเะทบใกออหใะลแ วไนยีบเะทดจบัรหใ็ก
บในทแบใบัรอขาํคนืยจิกยชิณาพบอกะรปูผหใ  ยาหญูสยชิณาพนยีบเะทบใาถ  

ยาหญูสีทนัวตแบันนัวบิสมาสนใยาภ  ยชิณาพนยีบเะท
  ใหผูประกอบพาณิชยกิจแสดงใบทะเบียนพาณิชย หรือใบแทนใบทะเบียน

ยางดไน็หเจาองึซยผเดปเีทนในางกันาํส  ณ วไยชิณาพ

มาตรา 15
ชใีทอืชยาปีมหใดัจจิกยชิณาพบอกะรปูผหใ  วลแยชิณาพนยีบเะทดจดไอืมเ  

ดปเยดโ าขาสนางกันาํสะลแญหใงหแนางกันาํสานหีทวไจิกยชิณาพบอกะรปรากนใ
นยีบเะทดจดไีทนัวตแบันนัวบิสมาสนใยาภยผเ

งาตรษกัอีมะจะลแ นจเดัชะลแยางดไนาอ ยทไรษกัอนปเนยีขเหใีนอืชยาป  
  งพแาํก กจะรกนผแ ะหลโนผแ มไนผแนบาํทะรกะจาวมไ ีนงัท ดไ็กยวดศทเะรป

งันผอืรห
าถะลแ วไนยีบเะทดจีทอืชบักงรตหใชใงอต  ีด็ก ๆดใราสกอเนใ ีด็กยาปนใอืช  

ยวดวไ ”าขาส“ าวาํคีมงอต   าขาสนางกันาํสนปเ

บทลงโทษ  
อืรห 41 ารตาม  มาติตับิฏปมไ  ยลเะลดใูผจิกยชิณาพบอกะรปูผ ๐๒ ารตาม  

มาตรา 15    
ดิผมาวคนปเนัอีณรกนใะลแ  ทาบยอรงอสนิกเมไบัรปษทโงาวะรงอตดิผมาวคีม  
มาตปไนปเหใิตับิฏปดไะจาวกนจ  ทาบบิสียนิกเมไะลนัวกีอบัรปหในักงอืนเอต

ีนิตัญญับชาระรพ
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อัตราคาธรรมเนียม
 -จดทะเบียนจัดตั้งใหม     50  บาท
 -จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย   20  บาท
 -จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20  บาท
 -ขอใหออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย  30  บาท
 -ขอตรวจเอกสารของผูประกอบพาณิชยกิจ   20  บาท
 -ใหเจาหนาที่คัดและรับรองสําเนาทะเบียนพาณิชย   30  บาท

บทกําหนดลงโทษ
 1. ประกอบกิจการโดยไมจดทะเบยีน แสดงรายการเทจ็ไมยอมใหถอยคําไมยอม
ใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบในสํานักงานมีความผิด  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
2,000 บาท   กรณีไมจดทะเบียน  อันเปนความผิดตอเนื่อง ปรับอีกวันละไมเกิน 
100 บาท  จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
 2. ถาทะเบยีนพาณชิยสญูหายไมยืน่คาํรองขอรบัใบแทนหรอืไมแสดงใบทะเบยีน
พาณชิยไวท่ีสาํนกังานท่ีเห็นไดงายไมจาํกัดปายชือ่  มคีวามผดิตองระวางโทษปรบั
ไมเกิน  200 บาท  และถาเปนความผิดตอเน่ือง  ปรับอีกวันละไมเกิน 20 บาท  
จนกวาจะไดปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
 3. ผูประกอบกิจการซ่ึงกระทําการฉอโกงประชาชนปนสินคาโดยเจตนาทุจริต
ปลอมสนิคาหรอืกระทาํการทุจรติอืน่ใดอยางรายแรงในการประกอบกจิการจะถกูถอนใบ
ทะเบยีนพาณชิย เม่ือถกูสัง่ถอนใบทะเบียนพาณชิยแลวจะประกอบกจิการตอไปไมได
เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยจะสั่งใหรับจดทะเบียนพาณิชยใหม
 4. ผูประกอบกิจการทีถ่กูสัง่ถอนใบทะเบยีนพาณชิยแลวฝาฝนประกอบกจิการ
ตอไป  มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 ป 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

**  เม่ือจดทะเบยีนพาณชิยแลว เจาของกจิการตองแสดงใบทะเบยีนพาณชิยไวให
เห็นไดงาย  และตองจัดทําปายช่ือกิจการตามที่จดทะเบียนไว  โดยติดตั้งไวหนา
สถานประกอบการ  ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499  ดังนี้

23 อ้ืสเีผนัสลบาํตลาบศทเ
มหใงยีชเดัวหงัจ

มาตรา 14 
งอตกูถนันอขาํคาวน็หเะลแ  นยีบเะทดจอขาํคบัรดไยชิณาพนยีบเะทยานอืมเ  
วลแีนิตัญญับชาระรพมาตกอองึซศากะรปะลแ งวรทะรกฎก ิตัญญับชาระรพมาต

อขูผกแหใยชิณาพนยีบเะทบใกออหใะลแ วไนยีบเะทดจบัรหใ็ก
บในทแบใบัรอขาํคนืยจิกยชิณาพบอกะรปูผหใ  ยาหญูสยชิณาพนยีบเะทบใาถ  

ยาหญูสีทนัวตแบันนัวบิสมาสนใยาภ  ยชิณาพนยีบเะท
  ใหผูประกอบพาณิชยกิจแสดงใบทะเบียนพาณิชย หรือใบแทนใบทะเบียน

ยางดไน็หเจาองึซยผเดปเีทนในางกันาํส  ณ วไยชิณาพ

มาตรา 15
ชใีทอืชยาปีมหใดัจจิกยชิณาพบอกะรปูผหใ  วลแยชิณาพนยีบเะทดจดไอืมเ  

ดปเยดโ าขาสนางกันาํสะลแญหใงหแนางกันาํสานหีทวไจิกยชิณาพบอกะรปรากนใ
นยีบเะทดจดไีทนัวตแบันนัวบิสมาสนใยาภยผเ

งาตรษกัอีมะจะลแ นจเดัชะลแยางดไนาอ ยทไรษกัอนปเนยีขเหใีนอืชยาป  
  งพแาํก กจะรกนผแ ะหลโนผแ มไนผแนบาํทะรกะจาวมไ ีนงัท ดไ็กยวดศทเะรป

งันผอืรห
าถะลแ วไนยีบเะทดจีทอืชบักงรตหใชใงอต  ีด็ก ๆดใราสกอเนใ ีด็กยาปนใอืช  

ยวดวไ ”าขาส“ าวาํคีมงอต   าขาสนางกันาํสนปเ

บทลงโทษ  
อืรห 41 ารตาม  มาติตับิฏปมไ  ยลเะลดใูผจิกยชิณาพบอกะรปูผ ๐๒ ารตาม  

มาตรา 15    
ดิผมาวคนปเนัอีณรกนใะลแ  ทาบยอรงอสนิกเมไบัรปษทโงาวะรงอตดิผมาวคีม  
มาตปไนปเหใิตับิฏปดไะจาวกนจ  ทาบบิสียนิกเมไะลนัวกีอบัรปหในักงอืนเอต

ีนิตัญญับชาระรพ
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สถานที่ติดตอ  เพื่อยื่นแบบชําระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย

   ที่ทําการ   สํานักงานเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ

   สถานที่ตั้ง  99  หมูที่ 8  ตําบลสันผีเสื้อ  อําเภอเมือง 
       เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  50300

   เบอรโทรศัพท  053 – 854380  

   หนวยงานทีร่บัผดิชอบ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  

           เบอรติดตอภายใน      สํานักงานปลัด  ตอ  14
         กองคลัง  ตอ  20
         กองชาง  ตอ  36
         งานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  ตอ  24
         กองการเกษตร  ตอ  25
         กองสวัสดิการสังคม  ตอ  26
         กองศึกษา  ตอ  26
         กองสาธารณสุข  ตอ  31
         โทรสาร  ตอ  12

เว็ปไซด  www.sanphisua.go.th
  
“ ภาษีทุกบาท  พัฒนาชาติ  พัฒนาทองถิ่น ”

       


