
 

เกร็ดความรูเ้กี่ยวกับภาษปี้าย ภาษีโรงเรือนที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่ 

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
ภาษีโรงเรือนและทีดินเป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ

และส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับส่ิงปลูกสร้างนั้น 
โรงเรือนหมายถึงบ้านตึกแถว ร้านค้า ส านักงาน ธนาคาร โรงแรมซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติด

กับที่ดินเป็นการถาวร 
สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆหมายถึง ท่าเรือ สะพาน แพ คานเรือ อ่างเก็บน้ าซึ่งมีลักษณะการก่อสร้าง

ติดกับที่ดินเป็นการถาวร 
ที่ดินซึ่งใช่ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึงที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่นและบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ 
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
ข้ันตอนการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   

ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สินจะต้องยื่นแบบ(ภ.ร.ด. 2) ณ ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมิน
ค่าภาษี (แบบ ภ.ร.ด. 8 ) จะต้องช าระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี 
การยื่นอุทธรณ์ 

เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้วไม่พอใจในการประเมินค่าภาษีให้ยื่น
ค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี 
(ภ.ร.ด. 8 )  
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ผู้รับการประเมินจะต้องเสียภาษีค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่าเช่า) 
  
การไม่ช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายในก าหนดเวลา 
กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีภายในก าหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท 
กรณีผู้รับการประเมินไม่ช าระค่าภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษีจะต้อง
เสียเงินเพ่ิมอีก ดังนี้ 

 ค้างช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดจะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี 
 ค้างช าระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนจะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษี 
 ค้างช าระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนจะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี 
 ค้างช าระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนจะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนแบะที่ดินพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2543 มาตรา 44 
ก าหนดว่า “ ถ้ามิได้การช าระภาษี และเงินเพิ่มภายใน 4 เดือนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ัง
เป็นหนังสือ ให้ยึด อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างช าระ ภาษีเพ่ือน าเงินมาช าระเป็นค่า
ภาษีเงินเพ่ิม ค่าธรรมเนียม ” 

**************************************************************************** 



 

ภาษีปา้ย 
ภาษีป้ายเป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ

ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ วัตถุใด ๆด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึกหรือท าขึ้นให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 
ข้ันตอนการช าระภาษีป้าย 
การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย 
ผู้เป็นเจ้าขอป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีกรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่น
แบบ ภ.ป. 1 ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใหม่ 
การช าระเงินค่าภาษี 
ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องข าระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งการประเมินหรือช าระค่า
ภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได ้
อัตราค่าภาษีป้าย 
ป้ายประเภทท่ี 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตราร้อยละ 3 บาท /500 ซม. 
ป้ายประเภทท่ี 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น
คิดในอัตรา 20 บาท /500 ตารางเซนติเมตร 
ป้ายประเภทท่ี 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่หรือ 
(ข)ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศติดในอัตรา 40 บาท /500 
ตารางเซนติเมตร เมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้าย 
200 บาท 
การไม่ยื่นแบบและช าระค่าภาษีป้ายในก าหนดเวลา 
ผู้เป็นเจ้าจองรายได้ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดจะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ช าระภาษีภายในก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี 
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ภาษีบ ารุงท้องที ่
ภาษีบ ารุงท้องที่เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ ที่ดิน ” ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ าด้วย 

ข้ันตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.บ.ท. 5 ) ณ ส่วน
กองคลัง ทุกรอบระยะเวลา 4 ปีกรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือ จ านวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนไป ให้เจ้าของที่ดินแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ 
หรือจ านวนเนื้อที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 
  
การช าระเงินภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
การไม่ยื่นแบบและช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีภายในก าหนดเวลา 
กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดจะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 
ของจ านวนเงินค่าภาษีกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ช าระค่าภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียเงิน
เพ่ิมร้อยละ 2 ของจ านวนเงินค่าภาษีต่อเดือน 

****************************************************** 


