
ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
ภาษีโรงเรือนและทีดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น 
โรงเรือน หมายถึง บ้านตึกแถว ร้านค้า ส านักงาน ธนาคาร โรงแรม ซึ่งมลีักษณะการกอ่สร้างติดกับที่ดินเป็น
การถาวร 
สิ่งปลูกสร้างอืน่ ๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน แพ คานเรือ อ่างเก็บน้ า ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดกับที่ดินเป็น
การถาวร 
ที่ดินซึ่งใช่ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึง ที่ดนิซึ่งปลูกโรงเรือหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่นและบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ 
ผู้มหีน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
  
ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน   
ผู้รับประเมนิ (เจ้าของทรัพย์สิน จะต้องยื่นแบบ(ภ.ร.ด. 2) ณ ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (แบบ ภ.ร.ด. 8 
) จะต้องช าระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี 
การยืน่อทุธรณ ์
เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้วไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยื่นค าร้องขอให้
พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด. 8 ) 
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
ผู้รับการประเมินจะต้องเสียภาษีค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่าเช่า) 
  
การไม่ช าระคา่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในก าหนดเวลา 
กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีภายในก าหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท 
กรณีผู้รับการประเมินไม่ช าระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษีจะต้องเสีย
เงินเพิ่มอีก ดังนี้ 

 ค้างช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี 
 ค้างช าระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 5 ของค่าภาษี 
 ค้างช าระเกนิ 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี 
 ค้างช าระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนแบะที่ดินพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2543 มาตรา 44 
ก าหนดว่า “ ถ้ามิได้การช าระภาษี และเงินเพิ่มภายใน 4 เดือนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนังสือ ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างช าระ ภาษีเพื่อน าเงินมาช าระเป็น ค่าภาษีเงิน
เพิ่ม ค่าธรรมเนียม ” 
ภาษีปา้ย 



ภาษีป้าย เป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อหรือเครือ่งหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรอืเครื่องหมายที่เขียน 
แกะสลักจารึก หรือท าขึ้นใหป้รากฏด้วยวิธีอื่น 
ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
การยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษปีา้ย 
ผู้เป็นเจ้าขอป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ 
ภ.ป. 1 ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ติดต้ังใหม่ 
  
การช าระเงินค่าภาษ ี
ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องข าระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งการประเมินหรอืช าระค่าภาษีใน
วันที่ยื่นแบบเลยก็ได ้
  
อัตราค่าภาษปีา้ย 
ปา้ยประเภทที ่1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตราร้อยละ 3 บาท /500 ซม. 
ปา้ยประเภทที ่2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและครื่องหมายอื่น คิดใน
อัตรา 20 บาท /500 ตารางเซนติเมตร 
ปา้ยประเภทที ่3 หมายถึง (ก) ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ 
(ข) ป้ายทีม่ีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศติดในอัตรา 40 บาท /500 
ตารางเซนติเมตร เมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้าย 
200 บาท 
การไม่ยืน่แบบและช าระค่าภาษีปา้ยในก าหนดเวลา 
ผู้เป็นเจ้าจองรายได้ไม่ยื่นแบบภายในก าหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ช าระภาษีภายในก าหนดจะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีบ ารุงท้องที่เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ ที่ดิน ” ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรอืที่มนี้ าด้วย 
ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.บ.ท. 5 ) ณ ส่วนกองคลัง 
ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 
กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม ่หรือ จ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนไป ให้เจ้าของที่ดินแบบแสดงรายการ
ที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ จ านวนเนื้อที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 
  
การช าระเงินภาษีบ ารุงท้องที่ 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
การไม่ยืน่แบบและช าระค่าภาษีบ ารงุท้องทีภ่ายในก าหนดเวลา 
กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของ
จ านวนเงินค่าภาษี 
กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่ช าระค่าภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ของจ านวนเงิน
ค่าภาษีตอ่เดือน 



 


