
 

 
แนะน าการช าระภาษี 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
   
          ความหมายของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถา้ท่านเป็นเจา้ของโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนโดย   
1.ใหเ้ช่า  
2. อยูอ่าศยัและประกอบกิจการคา้ใชเ้ป็นท่ีประกอบการ อุตสาหกรรมประกอบกิจการ  
3. ใชเ้ป็นท่ีเกบ็สินคา้ หรือขายสินคา้ 4. การอ่ืนเพ่ือหารายไดใ้หญ้าติ พอ่แม่ หรือเพ่ือนอยูอ่าศยั  
 
       ส่ิงที่ต้องปฏิบัต ิไปรับแบบพิมพ ์( ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ) ภ . ร . ด .2 เพื่อกรอก รายละเอียดยืน่ต่อ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีท่านอยูใ่นเขต  
1. ประเภทแห่งทรัพยสิ์น ( อาคาร ตึกไม ้โรงเรือน )  
2. ค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์น ( จ านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรจะใหเ้ช่าในปีหน่ึง )  
3. ยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีต่อ อบต . ในเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี  
 
       การเสียเงินเพิม่ และค่าปรับ  ช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายในก าหนด 30 วนั ถดัจากวนัท่ีไดรั้บ
การแจง้การประเมิน หากพน้ก าหนดเงินค่าภาษีนั้นเป็นเงินภาษีคา้งช าระ ใหเ้สียภาษีเพ่ิมตามกฎหมาย  ผูใ้ด
รู้อยูแ่ลว้หรือจงใจยืน่ความเทจ็หรือตอบค าถามดว้ยค าอนัเป็นเทจ็  หรือหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียง
หรือ จดัหาทางใหผู้อ่ื้นหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินโดยความเทจ็ หรือเจตนาละเลยฉอ้โกง
ดว้ยกลอุบาย โดยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีจะพยายามหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นของตน 
ท่านวา่ผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

 

 

 

 



 

 
ภาษีบ ารุงท้องที ่  
 
          ถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดินท่านมีหน้าที่ดังนี้  

 ยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ทุกรอบ 4 ปี ( ใหย้ืน่ภายในเดือนมกราคมของทุกปีแรกท่ี
มีการตีราคาปานกลาง ) บุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินใหม่ หรือท่ีดินผูใ้ดเปล่ียนแปลงใหย้ืน่แบบแสดง
รายการภายใน 10 วนันบั ตั้งแต่วนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่   

 การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ช าระภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี  หากพน้ก าหนดใหถื้อเป็นภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 % ต่อเดือนหากปล่อยให ้ท่ีดินใหว้า่งเปล่าภาษีเพ่ิมเป็น 
2 เท่า ท่ีดินใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั เล้ียงสัตว ์ประกอบกสิกรรม ใหล้ดหยอ่น ไม่ตอ้งเสีย ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ภายในเน้ือท่ีภายในเน้ือท่ี 100 ตารางวา  

 บทก าหนดโทษผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความเป็นเทจ็ น าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดง
เพื่อหลีกเล่ียง หรือพยายามเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจ า ทั้งปรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาษีป้าย   

          ส่ิงที่ต้องปฏิบัต ิ 

 ถา้ท่านเป็นเจา้ของป้ายหรือป้ายอยูใ่นความครอบครอง  ของท่านใหย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี ถา้มีการเปล่ียนแปลงป้ายเดิมหรือติดตั้งป้ายใหม่หลงัเดือนมีนาคม  
จะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการ เสียภาษีป้ายภายในก าหนด 15 วนั  

 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ช าระภาษีป้ายภายในก าหนด 15 วนั ท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน  
 ผูไ้ม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในก าหนดใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 % ของเงินภาษีป้าย  
 ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 % ของภาษีป้ายท่ีประเมิน

เพ่ิมเติม  
 ผูใ้ดรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจแจง้ความอนัเป็นเทจ็ใหถ้อ้ยค าเทจ็ หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดง เพื่อ

พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

          อตัราภาษีป้าย  

 ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้นใหคิ้ดอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
 ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศและหรือปนกบัภาพ หรือเคร่ืองหมายอ่ืน  ใหคิ้ดอตัรา 20 

บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
 ป้ายดงัต่อไปน้ีใหคิ้ดอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร ก.ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพ 

หรือ เคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ ข.ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากวา่อกัษร
ต่างประเทศ  

 ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามมาตรา 14(3) ความวา่เปล่ียนแปลงแกไ้ขพ้ืนท่ีป้ายขอ้ความ ภาพหรือ
เคร่ืองหมายบางส่วน ในป้ายท่ีไดเ้สียภาษีป้ายแลว้อนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสียภาษีเพ่ิมข้ึน ใหคิ้ดอตัรา 
ตาม (1) (2) หรือ (3) ป้ายแลว้และใหเ้สียเฉพาะจ านวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  

 ป้ายตาม (1) (2) (3) เม่ือค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ถา้มีอตัราท่ีตอ้งเสียภาษีต ่ากวา่ป้าย 200 บาท ให้
เสียป้ายละ 200 บาท ตารางการช าระภาษีประเภทต่างๆ  

 

 



 

 

ตารางการช าระภาษีประเภทต่างๆ 

ประเภทของ
ภาษี  

วนัยืน่แบบและค าร้อง  
(เดือน)  

วนัช าระเงิน หรือเวลาการช าระเงิน  
ตามกฎหมาย  

ภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน  

มกราคม ถึง กมุภาพนัธ์ 
ของทุกปี  

ช าระทนัทีเม่ือยืน่แบบหรือช าระภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บการประเมิน ( ภ . ร 
. ด .8.) ช าระเกินก าหนดเวลาคิดเพ่ิมอตัราร้อย
ละ 2.5 – 10 ต่อเดือน  

ภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ี 

มกราคม ของทุกปี  
ช าระทนัทีเม่ือยืน่แบบหรือภายใน 30 เมษายน
ของทุกปี ถา้ช าระเกินก าหนดเวลาคิดเงินเพ่ิม 
อตัราร้อยละ 2 ต่อเดือน  

ภาษีป้าย  
มกราคม ถึง มีนาคม 

ของทุกปี  

ช าระ ทนัทีเม่ือยืน่แบบหรือภายใน 31 มีนาคม 
ของทุกปี ป้ายท่ีติดตั้งใหม่จะตอ้งยนืแบบและ
ช าระภายใน 15 วนั หลงัจาก ไดติ้ดตั้งป้าย / 
กรณีรับแบบแลว้ไม่มาเสียคิดเพ่ิม 5% ต่อเดือน 
ไม่มายืน่แบบคิดเพ่ิมอตัรา 10 % ต่อเดือน  

  

 


