
 

 

 

 

หมายถึง ภาษีท่ีจดัเกบ็จากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่ง 
อ่ืน ๆ กบัท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ต่อเน่ืองไปกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สร้าง 

ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ไดแ้ก่ โรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้าง และท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนและส่ิงปลูก
สร้างนั้น  และในปีท่ีผา่นมาไดมี้การใชป้ระโยชน์ ในทรัพยสิ์นนั้น 
เช่น ให้เช่า ใชเ้ป็นท่ีทาํการคา้ขาย ท่ีไวสิ้นคา้ ท่ีประกอบ
อุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผูอ่ื้น อยูอ่าศยั หรือใช้
ประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือหารายได ้และไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ตาม
กฎหมาย 

 

 

 

 

 เจา้ของทรัพยสิ์น 

 เจา้ของโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง และเจา้ของท่ีดิน  
เป็นคนละเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง เป็นผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษีทรัพยสิ์นนั้นทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน 

2.    ทรัพยสิ์นของรัฐบาล ซ่ึงใชใ้นกิจการของรัฐบาลหรือ
สาธารณและทรัพยสิ์นของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใชใ้นกิจการ
ของรถไฟโดยตรง 

3.    ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรือน
สาธารณะ ซ่ึงกระทาํกิจการอนัมิใช่เพ่ือเป็นผลกาํไรส่วนบุคคล และ
ใชเ้ฉพาะให้การรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

4.    ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นศาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะศาสนกิจ
อยา่งเดียว หรือเป็นท่ีอยูข่องสงฆ ์

5.    โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ  ซ่ึงปิดไวต้ลอดปี
และเจา้ของมิไดอ้ยูเ่องหรือให้ผูอ่ื้นอยูน่อกจากคนเฝ้าในโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกนั 

6.    โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผู ้
เช่าซ้ืออาศยัอยูเ่องโดยมิไดใ้ชเ้ป็นท่ีเกบ็สินคา้ ประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ้

7.    โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเจา้ของอยู่
เอง หรือให้ผูแ้ทนอยูเ่ฝ้า ซ่ึงมิไดใ้ชเ้ป็นท่ีเกบ็สินคา้หรือประกอบ
กิจการหารายได ้
 
 
 
          กรณีมีการให้เช่า หรือค่าเช่ารายเดือนหรือรายปี คิดเป็น  
ค่าภาษีในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

  กรณีหาค่าเช่าไม่ไดห้รือไม่สมควรเช่าเน่ืองจากเจา้ของ
ประกอบกิจการเอง ให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกบัค่ารายปี
ของทรัพยสิ์นในปีท่ีผา่นมา หรือเทียบเคียงกบัค่ารายปีของทรัพยสิ์น
ในบริเวณใกลเ้คียงกนัท่ีมีลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาด พ้ืนท่ี ทาํเล 
ท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้น  
ไดรั้บประโยชน์คลา้ยคลึงกนัในเขตทอ้งถ่ินเดียวกนั 

  กรณีไม่สามารถเทียบเคียงได ้อาจประเมินค่ารายปีของ
ทรัพยสิ์นโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นมาประกอบการประเมินได ้

 
 
 

1. เจา้ของทรัพยสิ์นมีหนา้ท่ียืน่แบบพิมพเ์พื่อแจง้รายการ
ทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น
ตั้งอยู ่ภายในเดอืนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 

2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาแบบ 
3. พนกังานเจา้หนา้ท่ีกาํหนด ประเภทของทรัพยสิ์นค่าราย

ปี และค่าภาษี 
4. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะออกแบบแจง้การประเมิน  

(ภ.ร.ด.8) และตอ้งไปชาํระค่าภาษีต่อพนกังานเกบ็ภาษีภายใน  
30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแบบแจง้การประเมิน มิฉะนั้น
จะตอ้งเสียเงินเพ่ิม 
 
 
 

 ปรากฏวา่ผูรั้บการประเมินไดเ้สียหายเพราะทรัพยสิ์นวา่ง
ลงหรือชาํรุดตอ้งซ่อมแซมส่วนสาํคญั โดยลดส่วนตามเสียหายหรือ
ปลดภาษีทั้งหมดกไ็ด ้โดยผูรั้บประเมินตอ้งยืน่คาํร้อง 

 เม่ือยกเลิกกิจการ ตอ้งแจง้ให้ อ.บ.ต.ทราบก่อน 
  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ 

การค านวณภาษีการประเมินค่ารายปีและอตัราภาษ ี

ข้ันตอนการช าระภาษ ี

การลดค่าภาษีหรือปลดภาษ ี



 
 

 ชาํระเป็นเงินสด 
 ชาํระทางไปรษณียล์งทะเบียน ธนาณัติ  ตัว๋แลกเงิน 
 การผอ่นชาํระภาษี กรณีภาษีตอ้งชาํระเกิน 3,000 บาท 

สามารถแบ่งชาํระเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กนั ไม่เกิน 3 งวด 
 
 
 

เจา้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น  
(ภ.ร.ด.2) ณ สาํนกังานของอ งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีทาํการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรอบเมือง หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีกาํหนด 
ภายในเดอืนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 

 

 
 
 
 

1. ผูใ้ดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับ
ไม่เกิน 200 บาท และเรียกเกบ็ภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 10 ปี 

2. ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือ
บริบูรณ์ มีความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่
เกิน 500 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และเรียกเกบ็ภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 
5 ปี 

3. ถา้ชาํระค่าภาษีเกินกาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัท่ีถดัจาก
วนัท่ีไดแ้จง้การประเมิน ให้เสียเงินเพ่ิมดงัน้ี 

3.1  ไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัพน้กาํหนดให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 
ของค่าภาษี 

3.2  ถา้เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 5 ของ
ค่าภาษีท่ีคา้ง 

3.3  ถา้เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 
ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

3.4 ถา้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 10 
ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

3.5  ถา้เกิน 4 เดือนข้ึนไป ทอ้งถ่ินมีอาํนาจส่ังยดึอายดัหรือ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น โดยมิตอ้งขอให้ศาลส่ังหรือ  
ออกหมายยดึ 
 
 
 

 ผูรั้บประเมินไม่พอใจการประเมิน หรือไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรมในการประเมินภาษี มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(แบบ ภ.ร.ด.9) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน และ
เม่ือไดรั้บแจง้ผลช้ีขาดแลว้ยงัไม่พอใจ มีสิทธินาํเร่ืองต่อศาลภายใน 
30 วนั นบัแต่ไดรั้บทราบคาํช้ีขาด 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

โทรศัพท์.0-3721-6908 โทรสาร 0-3721-6918 

 
 

แนะน าการช าระภาษี 

โรงเรือนและที่ดนิ 

 
โดย  

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
อ าเภอเมืองปราจนีบุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี 

 

 
  

วิธีการช าระภาษ ี

ระยะเวลาและสถานที่ยืน่แบบแสดงรายการ 

อตัราโทษและค่าเงินเพิม่ 

ระยะเวลาและสถานที่ยืน่แบบแสดงรายการ 

รอบเมืองเมืองน่าอยู่ ความรู้คู่คุณธรรม 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม น้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีง 



ค าแนะน าการ ช าระภาษีป้าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

 
 ภาษีป้าย เป็นภาษีท่ีจดัเกบ็จากป้ายแสดงช่ือ ยีห่้อ หรือ
เคร่ืองหมายการคา้ หรือโฆษณาหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดไ้ม่วา่จะ
แสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย 
ท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือทาํให้ปรากฏดว้ยวิธีใด  ๆ
 

 

 
 

 เจา้ของป้าย 
 เม่ือไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นได ้ ให้ถือวา่ผูถื้อ

ครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครอง
ป้ายนั้นไดใ้ห้ถือวา่ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้าย
นั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเ่ป็นผูเ้สียภาษีป้ายตามลาํดบั 
 
. 
 
 1.  เจา้ของป้ายซ่ึงตอ้งเสียภาษีป้ายยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย ภายในเดอืนมีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี 
 2.  กรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคมหรือ
ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขป้าย 
อนัเป็นเหตุตอ้งเสียภาษีป้ายเพ่ิม ให้เจา้ของ ป้ายแสดงรายการภาษี
ป้ายภายใน 15 วนั นบัแต่ติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนบัแต่วนั
เปล่ียนแปลงแกไ้ขแลว้แต่กรณี 

 3.  ชาํระภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน
จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี เป็นเงินสดหรือไปรษณีย ์ธนาณัติ ตั้งแต่วนั
ส่ังจ่ายให้แก่ทอ้งถ่ินหรือ อบต.นั้น  
 4.  ถา้ภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผอ่นชาํระเป็นสามงวด
เท่าๆ กนักไ็ด ้
   ป้ายทีต่ิดตั้งหรือแสดงอยู่ ในเขตท้องถิน่ใด ให้ยืน่แบบ
และช าระภาษีป้าย ได้ทีท้่องถิน่น้ัน ๆ  
 
 
 

1. กรณีป้ายเก่า ให้แสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปีก่อน 
2. กรณีป้ายใหม่ 

2.1 บตัรประจาํตวัประชาชน 
2.2 สาํเนาทะเบียนบา้น 
2.3 หนงัสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล 
2.4 ใบอนุญาตติดตั้งป้าย 
2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าทาํป้าย(กรณีป้ายใหม่ หรือป้าย

ท่ีมีการจดัทาํแทนป้ายเดิม ) ซ่ึงจะตอ้งระบุขนาดของป้ายและ
ขอ้ความท่ีติดบนแผน่ป้าย 

2.6 หรือหลกัฐานอ่ืนเท่าท่ีจาํเป็นเพียงพอเพ่ือ
ประโยชน์ในการเสียภาษีป้ายเท่านั้น 
 
 
 

1.  ป้ายท่ีแสดงไว ้ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรง
มหรสพ 

2.  ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้  หรือส่ิงห้อหุ้ม  หรือบรรจุสินคา้ 
3.  ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว 
4.  ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้คนหรือสัตว ์  

5 . ป้ายท่ีแสดงไวภ้ายในอาคารหรือท่ีประกอบ 
การคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน มี
พ้ืนท่ีป้ายไม่เกิน  3  ตร.ม.   

6.  ป้ายของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

7.  ป้ายขององคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
จดัตั้งองคก์ารของรัฐบาล 

8 .  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคาร 
ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ และบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9.  ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
10.  ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตร  ซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิด

จากการเกษตรของตน 
11.  ป้ายของวดั  หรือผูด้าํเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่ การ

ศาสนา  หรือการกศุลสาธารณะโดยเฉพาะ 
12.  ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
13.  ป้ายท่ีกาํหนดให้กฎกระทรวง ไดแ้ก่ 
     ป้ายท่ีแสดงหรือติดตั้งไวท่ี้รถยนตส่์วนบุคคล  
     ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ลอ้เล่ือน 
     ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ยานพาหนะ

นอกเหนือจาก  1.  และ  2.  พ้ืนท่ีไม่เกิน  500  ตร.ซม.   
  

 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษ ี

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษ ี

หลกัฐานในการยืน่เสียภาษีป้าย 

ป้ายทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษ ี



           อตัราภาษีป้าย 

 
1.  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้นคิดอตัรา 3 บาทต่อ 500ตาราง

เซนติเมตร 
2.  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรือปนกบั

ภาพและเคร่ืองหมายอ่ืน คิดอตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3.  ป้ายดงัต่อไปน้ี คิดอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง

เซนติเมตร 
       ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย ไม่วา่จะมีภาพหรือ

เคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ 
       ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมอ อยูใ่ตห้รือ

ตํ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 
4. ป้ายท่ีคาํนวณพ้ืนท่ีและประเภทของป้ายแลว้เสียภาษีตํ่า

กวา่ 200 บาท ให้เสียในอตัรา 200 บาท 
การค านวณพืน้ทีป้่าย 
 -   ป้ายท่ีบอกขอบเขตกาํหนดได ้คาํนวณส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด 
คูณ ส่วนท่ียาวท่ีสุดของป้าย 
 -   ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตกาํหนดไดถื้อตวัอกัษร ภาพ หรือ 
เคร่ืองหมายท่ีอยูริ่มสุดขอบเขต เพ่ือกาํหนดส่วนกวา้งท่ีสุดยาวท่ีสุด 
 -   คาํนวณพ้ืนท่ีเป็นตารางเซนติเมตร หารดว้ย 500 คูณดว้ย 
อตัราภาษีป้ายท่ีตอ้งเสีย 
 
 

 
1.  ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกาํหนด 

ภายในเดือนมีนาคม หรือหลงัติดตั้งป้าย 15 วนั เสียเงินเพ่ิม  
ร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

2.  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง ทาํให้ค่าภาษี
นอ้ยลง ตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

3.  ไม่ชาํระภาษีภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การ
ประเมิน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้
นบัเป็น 1 เดือน 

4.  ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท 

5.  ผูใ้ดไม่แจง้รับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษี
ป้ายไว ้ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ ตอ้งระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท 

6.  ผูใ้ดแจง้ความอนัเป็นเทจ็ ให้ถอ้ยคาํเทจ็ หรือนาํ
พยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงภาษีป้าย ตอ้งระวางโท ษจาํ
รุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

7.  ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
หรือไม่ปฏิบติัตามคาํส่ังของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 
 
 

 เม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมิน แลว้เห็นวา่การ
ประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย โดยตอ้งยืน่อุทธรณ์ภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 การขอคนืเงินภาษีป้าย 
 ผูเ้สียภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกวา่ท่ีควร
จะตอ้งเสีย ผูน้ั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนไดโ้ดยยืน่คาํร้องขอคืนภายใน  
1 ปี นบัแต่วนัท่ีเสียภาษีป้าย 
 
 
 

แนะน าการช าระภาษี 

ป้าย 

 
โดย  

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
อ าเภอเมืองปราจนีบุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่  

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

โทรศัพท์.0-3721-6908 โทรสาร 0-3721-6918 
  

 

บทก าหนดโทษและค่าเงินเพิม่ 

อตัราภาษีป้าย 

รอบเมืองเมืองน่าอยู่ ความรู้คู่คุณธรรม 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม น้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีง 
 



 
 
 

 ภาษีบ ารุงท้องที ่ หมายถึง ภาษีท่ีจดัเกบ็จากเจา้ของท่ีดิน
ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบญัชีอตัราภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 
 ทีด่นิทีต้่องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีเป็นของ
บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึง
มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็น
กรรมสิทธ์ิของเอกชน ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีดิน 
และพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีนํ้ าดว้ย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดิน
ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

 
 1.  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งพระราชวงัอนัเป็นสาธารณสมบติัของ
แผน่ดิน 
 2.  ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือท่ีดินของรัฐ
ท่ีใชใ้นกิจการของรัฐ โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
 3.  ท่ีดินของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นกิจการของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
 4.  ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือ
การกศุลสาธารณะ 
 5.  ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ีดินท่ี
เป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่วา่จะใชป้ระกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนา
หน่ึง หรือท่ีศาลเจา้โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
 6.  ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นสุสานหรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดย
มิไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 
 7.  ท่ีดินท่ีใชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการ
ท่าเรือของรัฐ หรือใชเ้ป็นสนามบินของรัฐ 

 8.  ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือน ท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดินแลว้ 
 9.  ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจา้ของท่ีดินยนิยอมให้
ทางราชการใชเ้พื่อสาธารณะประโยชน์ 
 10. ท่ีดินท่ีตั้งขององคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการชาํนญั
พิเศษของสหประชาชาติหรือองคก์ารระหวา่งประเทศอ่ืนในเม่ือ
ประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัให้ยกเวน้ตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
 11. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 
 12. ท่ีดินตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคมของปีใด มีหนา้ท่ี
เสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีสาํหรับปีนั้น 
 

 
 ให้เจา้ของท่ีดินซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ียืน่แบบ
แสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) ณ สาํนกังานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมี
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน แบบแสดงรายการท่ีไดย้ืน่ไวใ้ชไ้ดทุ้ก
ปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 

 
  ยืน่แบบชาํระภาษีบาํรุงทอ้งท่ีไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ( อบต .) ท่ีท่ีดินอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี อบต . นั้น  
 

 
 

 
 

 1 . อตัราภาษีบาํรุงทอ้งท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชีทา้ย
พระราชบญัญติั แบ่งเป็น 34 อตัรา 
 2.  ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษี
ดงัน้ี ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท 
 3 .  ส่วนท่ีเกิน 30 ,000 บาท เสียภาษี 10 ,000 บาท  
ต่อ 25 บาท 
 4.  ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้ม้ลุก 
  -   เสียก่ึงอตัรา 
  -   ดว้ยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
  -   ท่ีดินวา่งเปล่า เสียเพ่ิม 1 เท่า 
การค านวณภาษี 
 ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี คาํนวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ี
คณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินท่ีกาํหนดข้ึนเพ่ือใชใ้นการ
จดัเกบ็ภาษีคูณกบัอตัราภาษี 
 เน้ือท่ีดินเพ่ือคาํนวณภาษี (ไร่) = เน้ือท่ีถือครอง -  เน้ือท่ี
เกณฑล์ดหยอ่น 
 

 
 1.  บตัรประจาํตวัประชาชน 
 2.  สาํเนาทะเบียนบา้น 
 3.  หนงัสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษทั 
 4.  หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจา้ของท่ีดิน เช่น โฉนด 
                    ท่ีดิน น.ส.3 

5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีคร้ังสุดทา้ย (ถา้มี) 
6. หนงัสือมอบอาํนาจกรณีท่ีให้ผูอ่ื้นมาทาํการแทน 

 

 
 

ค าแนะน าการช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที ่

ระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษ ี

อตัราภาษีและการค านวณภาษ ี

หลกัฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษ ี

การช าระภาษีบ ารุงท้องที ่

ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่



1.  เจา้ของท่ีดินมีหนา้ท่ีเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีตอ้งยืน่แบบ
แสดงรายการท่ีดิน ภบท.5 เป็นรายแปลง โดยตอ้งยืน่ต่อเจา้พนกังาน
ประเมินทอ้งท่ีท่ีท่ีดินตั้งอยู ่

2.  เจา้พนกังานประเมินจะทาํการคาํนวณภาษี และแจง้การ
ประเมินไปยงัผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีทราบ 

 
 
 

1.  ถา้เป็นท่ีดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินห้า
ไร่แต่จะนอ้ยกวา่สามไร่ไม่ได ้

2.  กรณีท่ีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหายมากผิดปกติ
หรือทาํการเพาะปลูกไม่ได ้ดว้ยเหตุอนัพน้วิสัยท่ีจะปกป้องได ้  
โดยราษฎรผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี จะร้องขอยกเวน้หรือ
ลดภาษีหรือไม่กต็าม ให้นายอาํเภอดาํเนินการสาํรวจเน้ือท่ีดินท่ี
ไดรั้บความเสียหาย และจัดทาํบญัชีรายช่ือเจา้ของท่ีดิน แลว้รายงาน
ผูว้า่ราชการจงัหวดั เพ่ือพิจารณายกเวน้หรือลดภาษีบาํรุงทอ้งท่ีต่อไป 

3.  ท่ีดินแปลงท่ีเจา้ของปลูกบา้นอาศยัโดยไม่ทาํการคา้
หรือให้เช่าแต่อยา่งใดทั้งส้ิน ลดหยอ่นได ้ 5 ไร่ ส่วนท่ีเกินตอ้งเสีย
ภาษีตามอตัราท่ีกาํหนด 

4.  ท่ีดินท่ีขา้วของปลูกบา้นให้เช่าหรือปลูกบา้นทาํการคา้
และไดเ้สียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้ จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีบาํรุง
ทอ้งท่ีในส่วนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู ่

 

 
1.  ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอความอนัเป็นจริง

ให้ถอ้ยคาํเทจ็ ตอบคาํถามอนัเป็นเทจ็  หรือนาํหลกัฐานเทจ็มาแสดง
เพ่ือหลีกเล่ียงการเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

2.  ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จาํนวน
เน้ือท่ีตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน  
1,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

3.  ผูใ้ดขดัขวางเขา้พนกังานซ่ึงปฏิบติัการตามมาตรา 28 
มาตรา 40 หรือมาตรา 47 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

4.  ผูใ้ดฝ่าฝืนคาํส่ังของพนกังานซ่ึงตามมาตรา 40  
มาตรา 47 หรือมาตรา 50 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

5.  ไม่ยืน่แบบภายในกาํหนดเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่า
ภาษี 

6.  ยืน่รายการไม่ถูกตอ้งค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อย
ละ 10 ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 

7.  ช้ีเขตแจง้จาํนวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลงตอ้ง
เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 

8.  ชาํระภาษีเกินกาํหนด 30 วนั ตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 
ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นบัเป็น 1 เดือน  
 

 
 

 
 1.  เจา้ของท่ีดินผูใ้ด ไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบาํรุงทอ้งท่ี
แลว้เห็นวา่การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง มีสิทธ์ิ อุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการ
จงัหวดั โดยยืน่ต่อเจา้พนกังานประเมิน ภายใน 30 วนั 
 
 
 
 

แนะน าการช าระภาษี 

บ ารุงท้องที ่

 
โดย  

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
อ าเภอเมืองปราจนีบุรี  จงัหวดัปราจนีบุรี 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

โทรศัพท์.0-3721-6908 โทรสาร 0-3721-6918 
 

 
 

 
 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที ่

อตัราโทษและค่าเงินเพิม่ 

การอุทธรณ์การประเมินภาษี 

รอบเมืองเมืองน่าอยู่ ความรู้คู่คุณธรรม 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม น้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีง 
 


