
 

 

                                                               แนะน ำกำรช ำระภำษี 
  

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
   
          ความหมายของภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ถำ้ท่ำนเป็นเจำ้ของโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้ำงอยำ่งอ่ืนโดย  
1.ใหเ้ช่ำ  
2. อยูอ่ำศยัและประกอบกิจกำรคำ้ใชเ้ป็นท่ีประกอบกำร อุตสำหกรรมประกอบกิจกำร  
3. ใชเ้ป็นท่ีเก็บสินคำ้ หรือขำยสินคำ้ 4. กำรอ่ืนเพื่อหำรำยไดใ้หญ้ำติ พ่อแม่ หรือเพื่อนอยูอ่ำศยั  
 
       ส่ิงทีต้่องปฏิบัติ ไปรับแบบพิมพ ์( ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ) ภ . ร . ด .2 เพื่อกรอก รำยละเอียดยืน่ต่อ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีท่ำนอยูใ่นเขต  
1. ประเภทแห่งทรัพยสิ์น ( อำคำร ตึกไม ้โรงเรือน )  
2. ค่ำรำยปีแห่งทรัพยสิ์น ( จ ำนวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรจะใหเ้ช่ำในปีหน่ึง )  
3. ยืน่แบบแสดงรำยกำรเสียภำษีต่อ อบต . ในเดือนกุมภำพนัธ์ของทุกปี  
 
       การเสียเงินเพิม่ และค่าปรับ  ช ำระค่ำภำษีโรงเรือนและท่ีดินภำยในก ำหนด 30 วนั ถดัจำกวนัท่ีไดรั้บ
กำรแจง้กำรประเมิน หำกพน้ก ำหนดเงินค่ำภำษีนั้นเป็นเงินภำษีคำ้งช ำระ ใหเ้สียภำษีเพิ่มตำมกฎหมำย ผูใ้ด
รู้อยูแ่ลว้หรือจงใจยืน่ควำมเท็จหรือตอบค ำถำมดว้ยค ำอนัเป็นเทจ็ หรือหลกัฐำนเท็จมำแสดงเพื่อหลีกเล่ียง
หรือ จดัหำทำงให้ผูอ่ื้นหลีกเล่ียงกำรค ำนวณค่ำรำยปีแห่งทรัพยสิ์นโดยควำมเทจ็ หรือเจตนำละเลยฉอ้โกง
ดว้ยกลอุบำย โดยวธีิกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ท่ีจะพยำยำมหลีกเล่ียงกำรค ำนวณค่ำรำยปีแห่งทรัพยสิ์นของตน 
ท่ำนวำ่ผูน้ั้นมีควำมผดิตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ 
 

 

 

 

 



 

 
ภาษีบ ารุงท้องที่   
 
          ถ้าท่านเป็นเจ้าของทีด่ินท่านมีหน้าทีด่ังนี้  

 ยืน่แบบแสดงรำยกำรเสียภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี ทุกรอบ 4 ปี ( ใหย้ืน่ภำยในเดือนมกรำคมของทุกปีแรกท่ี
มีกำรตีรำคำปำนกลำง ) บุคคลใดเป็นเจำ้ของท่ีดินใหม่ หรือท่ีดินผูใ้ดเปล่ียนแปลงใหย้ืน่แบบแสดง
รำยกำรภำยใน 10 วนันบั ตั้งแต่วนัท่ีเป็นเจำ้ของท่ีดินข้ึนใหม่  

 กำรช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี ช ำระภำษี ภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี หำกพน้ก ำหนดให้ถือเป็นภำษี
บ ำรุงทอ้งท่ีคำ้งช ำระใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 2 % ต่อเดือนหำกปล่อยให ้ท่ีดินใหว้ำ่งเปล่ำภำษีเพิ่มเป็น 
2 เท่ำ ท่ีดินใชเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยั เล้ียงสัตว ์ประกอบกสิกรรม ใหล้ดหยอ่น ไม่ตอ้งเสีย ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี
ภำยในเน้ือท่ีภำยในเน้ือท่ี 100 ตำรำงวำ  

 บทก ำหนดโทษผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ควำมเป็นเทจ็ น ำพยำนหลกัฐำนเทจ็มำแสดง
เพือ่หลีกเล่ียง หรือพยำยำมเล่ียงกำรเสียภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือ
ปรับไม่เกิน 2,000 บำทหรือทั้งจ  ำ ทั้งปรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาษีป้าย   

          ส่ิงทีต้่องปฏิบัติ  

 ถำ้ท่ำนเป็นเจำ้ของป้ำยหรือป้ำยอยูใ่นควำมครอบครอง ของท่ำนใหย้ืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 
ภำยในเดือน มีนำคมของทุกปี ถำ้มีกำรเปล่ียนแปลงป้ำยเดิมหรือติดตั้งป้ำยใหม่หลงัเดือนมีนำคม 
จะตอ้งยืน่แบบแสดงรำยกำร เสียภำษีป้ำยภำยในก ำหนด 15 วนั  

 ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษีป้ำย ช ำระภำษีป้ำยภำยในก ำหนด 15 วนั ท่ีไดรั้บแจง้กำรประเมิน  
 ผูไ้ม่ยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย ภำยในก ำหนดใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 10 % ของเงินภำษีป้ำย  
 ยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยโดยไม่ถูกตอ้ง ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 10 % ของภำษีป้ำยท่ีประเมิน

เพิ่มเติม  
 ผูใ้ดรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจแจง้ควำมอนัเป็นเทจ็ใหถ้อ้ยค ำเทจ็ หรือน ำพยำนหลกัฐำนเทจ็มำแสดง เพื่อ

พยำยำมหลีกเล่ียงกำรเสียภำษีป้ำย ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 
บำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ  

          อตัราภาษีป้าย  

 ป้ำยท่ีมีอกัษรไทยลว้นใหคิ้ดอตัรำ 3 บำท ต่อ 500 ตำรำงเซนติเมตร  
 ป้ำยท่ีมีอกัษรไทยปนอกัษรต่ำงประเทศและหรือปนกบัภำพ หรือเคร่ืองหมำยอ่ืน ใหคิ้ดอตัรำ 20 

บำท ต่อ 500 ตำรำงเซนติเมตร  
 ป้ำยดงัต่อไปน้ีใหคิ้ดอตัรำ 40 บำท ต่อ 500 ตำรำงเซนติเมตร ก.ป้ำยท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่วำ่จะมีภำพ 

หรือ เคร่ืองหมำยใด ๆ หรือไม่ ข.ป้ำยท่ีมีอกัษรไทยบำงส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ำกวำ่อกัษร
ต่ำงประเทศ  

 ป้ำยท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขตำมมำตรำ 14(3) ควำมวำ่เปล่ียนแปลงแกไ้ขพื้นท่ีป้ำยขอ้ควำม ภำพหรือ
เคร่ืองหมำยบำงส่วน ในป้ำยท่ีไดเ้สียภำษีป้ำยแลว้อนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสียภำษีเพิ่มข้ึน ใหคิ้ดอตัรำ 
ตำม (1) (2) หรือ (3) ป้ำยแลว้และใหเ้สียเฉพำะจ ำนวนเงินภำษีท่ีเพิ่มข้ึน  

 ป้ำยตำม (1) (2) (3) เม่ือค ำนวณพื้นท่ีของป้ำยแลว้ถำ้มีอตัรำท่ีตอ้งเสียภำษีต ่ำกวำ่ป้ำย 200 บำท ให้
เสียป้ำยละ 200 บำท ตำรำงกำรช ำระภำษีประเภทต่ำงๆ  

 

 



 

 

ตารางการช าระภาษปีระเภทต่างๆ 

ประเภทของภำษี  
วนัยืน่แบบและค ำ

ร้อง  
(เดือน)  

วนัช ำระเงิน หรือเวลำกำรช ำระเงิน  
ตำมกฎหมำย  

ภำษีโรงเรือน และ
ท่ีดิน  

มกรำคม ถึง 
กุมภำพนัธ์ ของทุกปี  

ช ำระทนัทีเม่ือยืน่แบบหรือช ำระภำยใน 30 วนั 
นบัแต่วนัถดัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรประเมิน ( ภ . ร 
. ด .8.) ช ำระเกินก ำหนดเวลำคิดเพิ่มอตัรำร้อย
ละ 2.5 – 10 ต่อเดือน  

ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี มกรำคม ของทุกปี  
ช ำระทนัทีเม่ือยืน่แบบหรือภำยใน 30 เมษำยน
ของทุกปี ถำ้ช ำระเกินก ำหนดเวลำคิดเงินเพิ่ม 
อตัรำร้อยละ 2 ต่อเดือน  

ภำษีป้ำย  
 

มกรำคม ถึง มีนำคม 
ของทุกปี  

ช ำระ ทนัทีเม่ือยืน่แบบหรือภำยใน 31 มีนำคม 
ของทุกปี ป้ำยท่ีติดตั้งใหม่จะตอ้งยนืแบบและ
ช ำระภำยใน 15 วนั หลงัจำก ไดติ้ดตั้งป้ำย / 
กรณีรับแบบแลว้ไม่มำเสียคิดเพิ่ม 5% ต่อเดือน 
ไม่มำยืน่แบบคิดเพิ่มอตัรำ 10 % ต่อเดือน  

  

 


