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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีป้าย 
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 ยื่นแบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  และชําระภาษี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 

ภาษีป้าย 
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และชําระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป. 3)  มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 

ภาษีบํารุงท้องที่ 
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5)   และเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 

ติดต่อสอบถาม ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  โทร 0-4448-1690 



 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน       ได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ   
ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี ได้แก่เจ้าของทรัพย์สิน  แต่ถ้าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นคนละเจ้าของให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้
มีหน้าที่เสียภาษ ี
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2)ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   
การประเมินภาษี   ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
การช าระภาษี   ยื่นแบบและชําระทันทีหรือ ภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)  
หากไม่ชําระภายในกําหนด  ถือว่าเงินภาษีนั้นค้างชําระ   ต้องเสียเงินเพิ่มเป็นร้อยละตามจํานวนภาษีท่ีค้างชําระและ
ตามเวลาที่ค้างชําระ  ดังนี้ 
(1) ถ้าชําระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกําหนดเวลา ให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 แห่งค่าภาษีที่ค้าง 
(2) ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 5 แห่งค่าภาษีที่ค้าง 
(3) ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 แห่งค่าภาษีที่ค้าง 
(4) ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 10 แห่งค่าภาษีที่ค้าง 
  **  ถ้ามิได้มีการชําระค่าภาษีและเงินเพ่ิมภายใน  4 เดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึด  
อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชําระค่าภาษีเพ่ือนําเงินมาชําระเป็นค่าภาษี  เงินเพ่ิม ค่าธรรมเนียม  
และค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
**การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดย
อนุโลม  
**ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชําระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่โดยเหตุใดๆ  ก็ตาม ท่าน
ว่าเจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน 
ภาษีป้าย 
ป้ายท่ีต้องเสียภาษี   เก็บจากผู้เป็นเจ้าของป้าย  ที่แสดงชื่อ  ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุ
ใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน  แกะสลักจารึกหรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  และไม่เป็นป้ายที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีป้าย 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี   ได้แก่เจ้าของป้าย  โดยต้องเสียภาษีเป็นรายปี   ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งในปีแรกไม่ต้องเสียภาษีเต็ม
อัตราที่กําหนดแต่ให้คิดเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน เริ่มเสียงวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี  ดังนี้ 
งวด 1 ม.ค. – มี.ค. คิด 100% ของค่าภาษี 
งวด 2 เม.ย. – มิ.ย. คิด 75% ของค่าภาษี 
งวด 3 ก.ค. – ก.ย. คิด 50% ของค่าภาษี 
งวด 4 ตุ.ค. – ธ.ค. คิด 25% ของค่าภาษี 
การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
การประเมินภาษี   
1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร   



2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ  หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอ่ืนคิดอัตรา  20 บาทต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร  
3. ก ) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม ่ 
   ข ) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยบางส่วน  หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศให้คิดในอัตรา  40 บาทต่อ 500 
ตารางเซนติเมตร  
*ป้ายใดเสียต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 
 การช าระภาษี  ยื่นแบบและชําระทันทีหรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน  (ภ.ป. 3)  ชําระ
เกินกําหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 
1. ไม่ยื่นแบบภายในกําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องเสียภาษี 
2. ยื่นแบบไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินภาษีน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของเงินภาษีท่ีประเมินเพิ่ม 
3. ไม่ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินที่ต้องเสียภาษี  เศษของเดือนให้นับเป็น
หนึ่งเดือน  
ภาษีบ ารุงท้องที ่
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี   ได้แก่ที่ดินของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนได้แก่พ้ืนที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด้วย 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องท่ี  ได้แก่ ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน   จะต้องชําระภาษีภายใน เดือน เมษายน  ของทุกปีหากไม่
ชําระภายในกําหนด ถือว่าเงินภาษีนั้นค้างชําระ  ต้องเสียเงินเพิ่ม ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  

1. ไม่ยื่นแบบภายในกําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องเสียภาษี 

2. ยื่นแบบไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินภาษีน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินภาษีท่ีประเมินเพิ่ม 

3.ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ ทําให้จํานวนเงินที่ภาษีน้อยลง ให้เสียเงินพิ่มอีก หนึ่งเท่า
ของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 

4.ไม่ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 24 ต่อปีของเงินที่ต้องเสียภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น
หนึ่งเดือน  

 การชําระภาษีจะชําระโดยการส่งธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินของธนาคาร  หรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้  โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  หรือโดยการชําระผ่าน
ธนาคาร  หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การชําระภาษีให้ถือว่าได้มีการชําระแล้วในวันที่พนักงานเก็บภาษีได้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเว้นแต่การ
ชําระภาษีทางไปรษณีย์ให้ถือวันส่งไปรษณีย์ วันชําระผ่านธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนด  แล้วแต่กรณี  
เป็นวันชําระภาษี 

 

 


