
การชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ,  ภาษีป้าย  และภาษีบํารุงท้องท่ี 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนกับท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ 
และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ กับท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น 
-โรงเรือน  หมายถึง  บ้าน  ตึกแถว  ร้านค้า  สํานักงาน  ธนาคาร  โรงแรม โรงภาพยนตร์  โรงพยาบาล  
โรงเรียน  อพาร์ทเม้นท์  สนามมวย  คลังสินค้า  ฯลฯ 
-สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ  หมายถึง  ท่าเรือ  สะพาน  อ่างเก็บน้ํา  คานเรือ  ซ่ึงมีลักษณะการก่อสร้าง  ติดกับ
ท่ีดินเป็นการถาวร 
-ท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ  หมายถึง  ท่ีดิน  ซ่ึงปลูกโรงเรือนหรือ สิ่งปลูก
สร้างอย่างอ่ืนๆและบริเวณต่อเนื่องกัน  ซ่ึงตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน 
-ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี  หมายถึง  ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

อัตราภาษี 
ร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี 
การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี 

1. เจ้าของทรัพย์สิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึง
ทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่  ต้ังแต่วันท่ี  1  มกราคม  -  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะออกแบบจ้างการประเมิน  (ภ.ร.ด.8) 
3. ผู้รับการประเมินต้องชําระเงินภายใน  30  วัน  นับแต่วัน  ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

การอุทธรณ์ 
หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน  ให้ยื่นอุทธรณ์  ภายใน 15  วัน  นับแต่วนัได้รับแบบ 

แจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8) 
อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ  มีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  และเรียกเก็บค่า
ภาษีได้ไม่เดิน  10  ปี 

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน  8  เดือนหรือปรับไม่เกิน  500  บาท  หรือท่ังจําท้ังปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่
เกิน  5  ปี 

3. ถ้าชําระค่าภาษีเกินกําหนด  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมินให้เสียเงินเม  
ดังนี้ 

 3.1 ถ้าค้างชําระไม่เกิน  1  เดือน  นับแต่วันพ้นกําหนด  จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  2.5  
ของค่าภาษี 



3.2 ถ้าค้างชําระเกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  5  ของค่า
ภาษี 

3.3.ถ้าค้างชําระเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  7.5  ของ
ค่าภาษี 

3.4 ถ้าค้างชําระเกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  10  ของ
ค่าภาษี 

3.5 ถ้าค้างชําระเกิน  4  เดือนข้ึนไป ให้ยึดอายัด  หรือขายทอดตลาด 
ตลาดทรัพย์สิน  โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

ภาษีบํารุงท้องท่ี 
**จะเสียตามราคาปานกลางของท่ีดิน  ขอทราบรายละเอียดจากเจ้าหน้าท่ีโดยตรง 
**ท่ีดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทะประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น  2  เท่า  ของอัตราปกติ 
การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินและชําระภาษี 

1. ให้เจ้าของท่ีดิน /  ผู้ครอบครองท่ีดิน  ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) และชําระภาษีปีละครั้ง  
ต้ังแต่วันท่ี  1  มกราคม  -  30  เมษายน  ของทุกปี 

2. ผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหม่  หรือเนื้อท่ีดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)  
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบํารุงท้องท่ี 
 พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องท่ี  พ.ศ.  2508  กําหนดให้มีการลดหย่อนท่ีดินบางส่วน  ออกจากจํานวนท่ีดิน
ท่ีต้องเสียได้โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 - ท่ีดินนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน  5  ไร่  แต่จะน้อยกว่า  3  ไร่  ไม่ได้  
ท้ังนี้  ตามกําหนดในข้อบัญญัติจังหวัด 
อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ไม่ยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพ่ิม  10 % ของค่าภาษีบํารุงท้องท่ี  (มาตรา  45 (1)) 
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพ่ิม  10 % ของค่าภาษีประเมินเพ่ิม(มาตรา 

45(2)) 
3. ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อท่ีดินไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพ่ิมอีก 1  เท่า  ของค่าภาษีประเมิน

เพ่ิมเติม (มาตรา 45(3)) 
4. ชําระภาษีเกินกําหนดวันท่ี  30  เมษายน  ต้องเสียเงินเพ่ิม 24 % ต่อปีของค่าภาษี  เศษ  ของเดือน

ให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
ภาษีป้าย 
เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอ่ืน  เพ่ือหา
รายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใดๆด้วยอักษรภาพ  หรือเครื่องหมายท่ีเขียน  แกะสลัก  จารึก
หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 



อัตราภาษี 
 การประเมินค่าภาษีป้ายเป็นหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  การประเมินถือหลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้
ในกระทรวงฉบับท่ี  5  (พ.ศ.2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.2510  ดังนี้ 

1. ป้ายท่ีมีอีกษรไทยล้วน  คิดอัตรา  3  บาท  ต่อ  500 ตร.ซม. 
2. ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนอีกษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืน  ให้คิดอัตรา  

20  บาท  ต่อ  500  ตร.ซม. 
3. ป้ายดังต่อไปนี้  คิดอัตรา  40  บาท  ต่อ  500  ตร.ซม. 

**ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจีมีหรือเครื่องหมายใดหรือๆไม่ 
**ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ได้หรือตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศ 

4. ป้ายท่ีคํานวณพ้ืนท่ีและประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ํากว่า 200  บาท  ให้เยในอัตรา  200  
บาท 

การยื่นแบบการประเมินและการชําระภาษี 
1. เจ้าของป้ายซ่ึงจะต้องสียภาษีป้ายยื่นแสดงรายการภาษีป้ายต้ังแต่  1  มกราคม  -  31  มีนาคม  

ของทุกปี  โดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายท่ีเริ่มติดต้ังหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายภายใน  15  วัน  และให้เสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆละ 3  เดือน  ของทุกปี 

2. ชําระภาษีป้ายภายใน  15  วนั  นับแต่วันท่ีได้รับการแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000  บาท  จะขอผ่อนชําระเป็น  3  งวดเท่าๆกันก็ได้ 

การอุทธรณ์ 
 ถ้าผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าๆไม่ถูกต้องให้ยื่นคําร้องอุทธรณ์ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ตามแบบ  ภ.ป.4  ภายใน  30  วัน  นบัแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงายการภาษีป้ายภายในเดือน  มีนาคม  หรือหลังติดต้ังป้าย  15  วัน  
เสียเงินเพ่ิม  10  % ของค่าภาษี 

2. ยื่นแบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง  ทําให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพ่ิม  10% 
ของค่าภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

3. ไม่ชําระเงินภายใน  15  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพ่ิม 2% ต่อ
เดือนของค่าภาษี  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่  5,00 – 
50,000 บาท 

5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย  ภายใน  30  วัน  ต้ังแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับต้ังแต่  
1,000 – 10,000  บาท 



6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ท่ีอยู่เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนท่ีมุมขวาด้านล่างของป้ายซ่ึง
ติดต้ังบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนและมีพ้ืนท่ีเกิน 2  ตร.ซม.  ต้องระวางโทษปรับวันละ  
10  บาท  เรียงรายวันตลอดระยะเวลาท่ีกระทําความผิด 

7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งความอันเป็นเท็จ  ให้ถ้อยคําด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี  ปรือปรับต้ังแต่ 5,000 – 50,000  บาท  หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 
 

 
 
 


