กฎหมายภาษี
๑. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ผูมีหนาที่ตองเสียภาษี คือ ผูที่มีรายได โดยไดเงินจากหนาที่การงานหรือกิจการที่ทําในประเทศ
ไทย หรือจากทรัพยสินที่อยูในประเทศไทยไมวาเงินนั้นจะรับหรือจายในหรือนอกประเทศไทย
กําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ผูมีเงินไดพึงประเมินในปที่ลวงมาแลว เขาหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ ตองยื่นรายการ
และเสียภาษีภายในระหวางเวลาตั้งแตเดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคมของป คือ
(๑) ชายที่ไมมีภรรยาหรือหญิงที่ไมมีสามี
๑) มีเงินไดพึงประเมินเกินกวา ๓๐,๐๐๐ บาท
๒) มีเงินไดพึงประเมิน เพี ยงเฉพาะประเภทที่ ๑ มาตรา ๔๐(๑) แหงประมวลรัษฎากร
คือเงินไดเนื่องจากการจางแรงงานทุกประเภทอยางเดียวเกินกวา ๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) ชายที่มีภรรยาหรือหญิงที่มีสามี
๑) มีเงินไดพึงประเมินเกินกวา ๖๐,๐๐๐ บาท
๒) มีเงินไดพึงประเมินเพียงเฉพาะประเภทที่ ๑ มาตรา ๔(๑) แหงประมวลรัษฎากร คือ
เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานทุกประเภทอยางเดียวเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ภาษีปาย
ปาย คือ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือกิจการอื่นๆ เพื่อโฆษณา โดย
ทําขึ้นดวยวิธีใด ๆ ทั้งนี้จะตองเสียภาษีดวย
(๑) ปายที่ตองเสียภาษี
ปายที่ตองเสียภาษี ไดแก ปายที่แสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือ
กิจการอื่นๆ เพื่อการโฆษณาหรือเพื่อหารายไดไมวาจะทําขึ้นดวยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๒) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
เจาของป ายตองไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอเทศบาล (ถาอยูในเขตเทศบาล) หรือตอ
นายอําเภอหรือสํานักงานสุขาภิบาล (ถาอยูนอกเขต) ภายในเดือนมีนาคมทุกป หากมีปายหลังจากเดือน
มีนาคมหรือถาเปลี่ยนแปลงแกไขปายเดิม เจาของปายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายอีกครั้งหนึ่งภายใน
๑๕ วัน นับแตวันที่มีปายหรือใชปายใหมแทนปายเดิม หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขปายเดิม
การขอรับแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. ๑) และการยื่นใหขอรับและยื่นไดดังนี้
๑) ปายที่อยูในเขตเทศบาลใด ใหไปขอรับแบบแสดงรายการ ภาษีปาย (ภ.ป. ๑) ณ สํานักงาน
เทศบาลนั้น
๒) ปายที่อยูในเขตสุขาภิบาลใด ใหไปขอรับแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. ๑) ณ สํานักงาน
สุขาภิบาลนั้น

๓) ปายที่อยูนอกเขตเทศบาล และนอกเขตสุขาภิบาลใหไปขอรับแบบแสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป. ๑) ณ ที่วาการอําเภอซึ่งปายนั้นติดตั้งอยู
(๓) การชําระภาษีปาย
เมื่ อ ได ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ป าย (ภ.ป. ๑) แล ว ให ผู ยื่ น นํ า เงิ น ค าภาษี ป ายไปชํ า ระต อ
พนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ซึ่งไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. ๑) ไวภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงการประเมินจากพนักงานเจาหนาที่
ถาไม มีผูยื่น แบบแสดงรายการภาษีป าย (ภ.ป. ๑) และหาตัวผูมี ห น าที่ เสี ยภาษี ปายไม ได ให
ผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษี
ในกรณีที่เจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทนหรือผูแทนในประเทศไทย มีหนาที่ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. ๑) แทนเจาของปาย ถาเจาของปายตาย เปนผูไมอยู เปนคนสาบสูญ เปนคน
ไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดก ผูครอบครองทรัพยมรดก ไมวาจะ
เปนทายาทหรือผูอื่น ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณีเปนผูยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี (ภ.ป. ๑) แทนเจาของปาย
เมื่อไดชําระภาษีปายแลว ใหขอรับใบเสร็จรับเงินจากพนักงานเจาหนาที่ดวยทุกครั้ง

๓. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โรงเรือน คือ ที่อยูอาศัย หรือสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งอยูอาศัยเองหรือใหผูอื่นเชาหรือได
ใชประกอบกิจการตาง ๆ ในรอบป จะตองเสียภาษีดังนี้
(๑) ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือทรัพยสินที่ตองแจงรายการ คือ โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ กับที่ดิน ซึ่งใชตอเนื่องจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ ที่ใหเชาหรือใหผูอื่นอาศัย
หรือพอแม หรือผูอื่นอยูอาศัย และที่ซึ่งไดใชในกิจการตาง ๆ ในปที่ผานมา
(๒) โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ตองแจงรายการ ตั้งอยูในทองที่ใดใหยื่นแบบแจงรายการตอ
พนักงานเจาหนาที่ ณ ทองที่นั้นภายในกําหนดประกาศ และผูรับการประเมินควรไปยื่นดวยตนเอง
(๓) การยื่นเสียภาษีโรงเรือน ใหยื่นภายในกําหนดที่พ นักงานเจาหนาที่ประกาศใหทราบ ซึ่ง
พนักงานเจาหนาที่จะประกาศใหทราบระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน เพื่อใหผูมีทรัพยสินที่จะตอง
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินไปขอรับแบบพิมพแสดงรายการแหงทรัพยสิน (ภ.ร.ด. ๒) และกรอกรายการ
ตามแบบพิมพยื่นตอพนักงานเจาหนาที่
(๔) สถานที่ ขอรับแบบพิ มพแสดงรายการแหงทรัพ ยสิน (ภ.ร.ด. ๒) ให ไปขอรับและยื่นได
ดังนี้
๑) ทรัพยสินตั้งอยูในเขตเทศบาล ใหไปขอรับและยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
เทศบาลนั้น

๒) ทรัพ ย สิ น ตั้ ง อยูในเขตสุ ข าภิ บ าลใด ให ไปขอรับ และยื่ น ต อ พนั ก งานเจ าหน าที่ ณ
สํานักงานสุขาภิบาลนั้น
๓) ทรั พ ย สิ น ตั้ ง อยู น อกเขตเทศบาลและสุ ข าภิ บ าล ให ไ ปขอรั บ และยื่ น ต อ พนั ก งาน
เจาหนาที่ ณ ที่วาการอําเภอซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยู
(๕) การชํ า ระเงิน ค าภาษี โ รงเรื อ น ให นํ าเงิ น ไปชํ าระต อ พนั ก งานเจ าหน าที่ ซึ่ ง ท านไปยื่ น
แบบพิมพแสดงรายการทรัพยสินไวแลว ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
(๖) การประเมินคารายปเพื่อเก็บภาษีโรงเรือน พนักงานเจาหนาที่จะพิจารณาจากลักษณะของ
ทรัพยสิน ถาผูเสียภาษีแสดงรายการคารายปต่ําไป พนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจประเมินใหมได
(๗) อัตราการเสียภาษีโรงเรือนเสียรอยละ ๑๒ ๑/๒ ของคารายป หมายความวา คารายป ๑๐๐
บาท ตองเสียภาษีโรงเรือนเปนเงิน ๑๒ บาท ๕๐ สตางค
ขอยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ
๑. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยูเองหรือใหผูแทนอยูเฝารักษาและมิไดใช
เปนที่ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม
๒. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ซึ่งเปดไวตลอดป และเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอื่นอยู
นอกจากคนเฝาโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน

๔. โทษสําหรับผูมีหนาที่เสียภาษี
(๑) ผูใดจงใจยื่นขอความเท็จหรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยาน
หลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินตามที่ควรจะเสียจริงหรือ
(๒) มีเจตนาละเลยโดยการฉอโกง หรือโดยการใชอุบายหรือโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งทั้งสิ้น
จะหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรจะเสียจริงผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งปรับทั้งจํา

