
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีจัดเก็บจาก

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอืน่กบัทีด่ินซ่ึงใช้ต่อเน่ือง

กบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง น้ัน 

 โรงเรือน หมายถึง บา้น อาคาร ร้านคา้ สํานกังาน 

ฯลฯ 

 ส่ิงปลูกสร้าง ตวัอยา่ง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ 

ซ่ึงมีลกัษณะก่อสร้างติดท่ีดินเป็นการถาวร 

ข้ันตอนการชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

๑. เจา้ของทรัพยสิ์นมีหนา้ท่ียื่นแบบ ภรด. ๒ ต่อ

พนกังานเจา้หน้าท่ี ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ของ

ทุกปี 

๒. พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจพิจารณาแบบฯ แจ้ง

รายการต่าง ๆ ดังกล่าวไปยงัพนักงานเก็บภาษี 

ให้พนกังานเก็บภาษีแจง้รอการประเมิน ภรด. ๘ 

ไปใหผู้รั้บประเมินทรัพยสิ์น 

๓. เม่ือผูรั้บประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน 

ภรด.๘ แล้ว ตอ้งไปชาํระภาษีต่อพนักงานเก็บ

ภาษี ภายใน ๓๐ วนั นับถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง

การประเมิน 

๔. ถ้าผู ้มีหน้า ท่ี เ สียภาษีไม่ชําระภาษีภายใน

กาํหนด ถือเป็นค่าภาษีคา้งชาํระตอ้งเสียเงินเพิ่ม 

 

 

                    เงินเพิม่ 

-  ภายใน  ๑ เดือน  เพ่ิม  ๒.๕%  ของค่าภาษี 

-  ภายใน  ๒  เดือน  เพ่ิม    ๕%  ของค่าภาษี 

-  ภายใน  ๓  เดือน  เพ่ิม  ๗.๕%  ของค่าภาษี 

-  ภายใน  ๔  เดือน  เพ่ิม   ๑๐%  ของค่าภาษี 
 

ถ้าไม่ชําระภาษีและเงินเพิ่มภายใน ๔ เดือน 

นบัตั้งแต่ครบ ๓๐ วนั (รับแจง้ประเมิน) ให้พนกังานเก็บ

ภาษีรายงาน  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทราบ เพื่อ

สั่งให้ดาํเนินการยึดทรัพย์ของผูค้ ้างชําระภาษี มาขาย

ทอดตลาดเอาเงินมาชําระ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และ

ค่าใชจ่้ายโดยไม่ตอ้งขอใหศ้าลสั่ง  (มาตรา ๔๔)   

ภาษีป้าย 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ

เคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบกิจการคา้หรือประกอบ

กิจการอ่ืนเพื่อหารายไดห้รือโฆษณาการคา้หรือบริการ

อ่ืน ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้บนวตัถุใด ๆ ด้วย

อกัษรภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือ

ทาํใหป้รากฎดว้ยวธีิอ่ืน 

การยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

 เจา้ของป้าย ซ่ึงจะตอ้งเสียภาษีป้าย จะตอ้งยืน่

แบบภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี  (แบบ ภ.ป. ๑) 

การประเมินค่าภาษีป้าย 

๑. ป้ายท่ีแสดงภาษาไทยลว้น คิด ๓ บาทต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.  

๒. ป้ายท่ีมีภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศหรือปนกบัภาพ

หรือเคร่ืองหมายอ่ืน คิด ๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.  

๓. ป้ายดงัต่อไปน้ี คิด ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตร.ซม. 

ป้ายทีไม่มีอกัษรไทย 

ป้ายท่ีมีอกัษรไทยอยูต่ ํ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 

๔. ป้ายตาม ๑, ๒.และ ๓. ขา้งตน้ เม่ือคาํนวณแลว้มีอตัรา

ท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายตํ่ากว่า ๒๐๐ บาท/ป้าย ให้เสียภาษีป้าย

ละ ๒๐๐ บาทเป็นอยา่งตํ่า 

“หมายเหตุ  การคาํนวณภาษีป้ายให้ใช้ กว้าง x ยาว (เซนติเมตร)  

เงนิเพิม่ 

๑. ไม่ยืน่แบบภายใน ๓๑ มีนาคมของทุกปี ใหเ้สียเงิน 

เพ่ิม ร้อยละ ๑๐ ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่ ไดย้ืน่ 

    แบบก่อนท่ีเจา้หนา้ท่ีจะแจง้ใหท้ราบถึงการละเวน้นั้น ใหเ้สีย 

   เงินเพ่ิมร้อยละ ๕ ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษี 

๒.  ยืน่แบบไม่ถูกตอ้งทาํใหจ้าํนวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษี 

นอ้ยลง  ใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของภาษีท่ีตอ้งประเมินเพ่ิม 

๓. ไม่ชาํระภาษีภายในเวลาท่ีกาํหนด ใหเ้สียเงินเพ่ิม 

    ร้อยละ ๒ ต่อเดือน ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษี เศษของ 

   เดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน 

 

 

 



กรณีตดิตั้งป้ายใหม่ 

     >> ตดิตั้งระหว่าง  

>ม.ค.  - ม.ีค.   ให้คดิ ๑๐๐%   ของค่าภาษ ี

>เม.ย. - ม.ิย.   ให้คดิ  ๗๕%    ของค่าภาษ ี

 >ก.ค.  - ก.ย.   ให้คดิ  ๕๐%    ของค่าภาษ ี

 >ต.ค.  - ธ.ค.   ให้คดิ   ๒๕%   ของค่าภาษ ี

   

 

 

 

ภาษีบํารุงท้องที่ 
 

ทีด่นิ หมายความวา่ พ้ืนท่ีดินหรือใหค้วามหมายรวมถึง

พ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีนํ้ าดว้ย 

 เจ้าของที่ดิน หมายความวา่ บุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึง

มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็น

กรรมสิทธ์ิของเอกชน 

การพจิารณาราคาทีด่นิ 

 ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดิน

ทุกรอบระยะเวลา ๔ ปี 

 

 

 

 

ระยะเวลาการชําระภาษีบํารุงท้องที ่

 ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีชาํระภาษีป้ายภายใน 

เดือน เมษายน ของทุกปี  

 

เงินเพิม่ 

๑. ไม่ยืน่แบบภายในกาํหนด ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐    

        ของเงินท่ีตอ้งเสียภาษี 

๒. ยื่นแบบไม่ถูกตอ้งทาํให้จาํนวนเงินภาษีนอ้ยลง ให้

เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของเงินภาษีท่ีประเมินเพิ่ม 

๓. ไม่ชาํระภาษีภายในเวลาท่ีกาํหนด ให้เสียเงินเพิ่ม

ร้อยละ ๒๔ ต่อปีของเงินท่ีตอ้งเสียภาษี เศษของ

เดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน 
 

ติดต่อสอบถาม 

งานจัดเกบ็รายได้ 

 โทร 077-401100 

   รับปรึกษาปัญหาภาษท้ีองถิ่น อาทิ 

   ภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 

ภาษป้ีาย 

ภาษบีํารุงท้องที ่และ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

 

   

จดหมายข่าว 

  การรับชาํระภาษี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

ภาษีป้าย  ๑  ป้าย   หมายถึง ป้าย

ทีม่ข้ีอความ ๑ ด้าน  
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