
 
ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดนิ  

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 

            ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นกับท่ีดินท่ีใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้น 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ีคือ ผู้ท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร 
คอนโดมิเนียม หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งใช้หาผลประโยชน์
โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า หรือผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดินกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้เช่าบ้านตึกแถว โรงแรม เกสท์เฮ้าท์ คอร์ด หอพัก ฯลฯ 
2.ท่ีท าการค้าขายและท่ีเก็บสินค้า เช่น ร้านค้าทั่วไป โรงภาพยนตร์ โกดังเก็บสินค้า 
3.ท่ีประกอบอุสาหกรรม เช่น โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ 
4.ท่ีให้ญาติ พ่อ แม่ หรือผู้อื่นอยู่อาศัย 
 
ก าหนดยื่นแบบเสียภาษี  
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป ี
 

การค านวณการประเมนค่ารายปีและอัตราภาษี 
ตัวอย่าง  ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดจากค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
เช่น บ้านให้เช่าในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท คิดค่ารายปีได้ 12,000 บาท (1,000 x 12 
เดือน)  ค่าภาษีจะเท่ากับ 1,500 บาท 
 

หลักฐานที่ต้องน าไป 
 

Ω  ส าเนาโฉนดที่ดิน หรือ สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
Ω  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
Ω  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แทน) 
Ω  ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผ่านมาใบอนุญาต Ω  สะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า หนังสือรับรอง
ห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือ งบดุล  
 
 
 
 
 



 
  
ค่าภาษ ี
 

1.   ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
2.   อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี  x  12.5% 
 
ก าหนดการช าระภาษ ี
เมื่อเจ้าของทรัพย์สินได้รับแจ้งการประเมฯ (ภ.ร.ด.8) แล้วต้องไปช าระภาษีภายใน 30 วัน  นับ
จากวันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้ 
 
1.   ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันท่ีพ้นก าหนด ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
2.  ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง 
3.  ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง 
4.  ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง 
 
 การผ่อนช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องมีวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้น
ไป ภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ๆ 
ละเท่า ๆ กัน (งวดละ 30 วัน) 
 ถ้าไม่ช าระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นายกเทศมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างช าระภาษี เพื่อน าเงินมาช าระค่าภาษีเงินเพิ่ม
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความรู้เรื่องภาษีป้าย  
ภาษีป้าย 

 
            ภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า หรือ 
ประกอบกิจการอื่น เพ่ือหารายได้ปรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง
หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายท่ีเขียนแกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏ
ด้วยวิธีอ่ืน 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย หรือเพ่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้านั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครอง
ป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของ หรือผู้
ครอบครองอาคาร หรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 
 
อัตราภาษีป้าย 
 
1.  ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วนคิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท 
2.  ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี                          
500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท 
3.  (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ 
    (ข) ป้ายที่มีอักษรท้ังหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี   
500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท 
 

* ป้ายเมื่อค านวณพืน้ท่ีจ านวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

 

 1.  ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายแจ้งขนาดและยื่นภาพถ่ายเหนือภาพสเก็ตของป้าย
และแผนผังบริเวณท่ีติดตั้งป้ายนั้นมาพร้อมกับค าขออนุญาตติดตั้งป้ายหรือแบบ แสดงรายการ
ภาษีป้ายแล้วแต่กรณีเพื่อประโยชน์ในการส ารวจตรวจสอบ 
 2.  ในการติดตั้งป้ายต้องไม่มีลักษณะท่ีจะเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และ
บริเวณท่ีไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้าย ได้แก่ บริเวณคร่อมถนน หรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ 
สะพาน สะพานลอย คนเดินข้ามถนนเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และ
เสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในท่ีสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
หลักฐานที่ต้องน าไป 
 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน/ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม/ หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน 
3.ใบเสร็จรับเงินปีท่ีแล้ว 
 
ก าหนดเวลายื่นแบบ 
 
 เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและช าระภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
 เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ 
     1.  มีป้ายต้องเสียภาษีป้าย ภายหลังเดือนมีนาคม 
     2. มีป้ายใหม่ แทนป้ายเดิมที่เสียภาษีป้ายแล้ว 
     3. เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิมเป็นเหตุให้เสียภาษีป้ายหรือภาษีป้ายเพิ่มขึ้น 
ผู้รับโอนป้าย แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันรับโอนป้าย 
ให้เจ้าของป้ายช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
ป้ายท่ีเร่ิมติดตั้งปรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้ายหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี 
ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บา ขึ้นไปผ่อนช าระเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กันก็ได้ 
  
บทก าหนดโทษ 
 
1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งข้อความเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ หรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีป้ายต้องระวางโทษ 
    จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000  หรือท้ังจ า ท้ังปรับ 
3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยสถานท่ีประกอบกิจการ  
    ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความรู้เรื่องภาษีบ ารุงท้องที่  
ภาษีบ ารุงท้องที ่

 
            ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
 
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่  ได้แก่ ท่ีดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีได้แกพื้นท่ีดิน
หรือพ้ืนท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย โดยไม่เป็นท่ีดินที่เจ้าของที่ได้ดินรับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ใน
เกณฑ์ลดหย่อน 

 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี  1  มกราคม  ของปีใด มีหน้าท่ีเสียภาษี
ส าหรับปีนั้น 

 

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ให้เจ้าของท่ีดินที่มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ียื่น
แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) 
 

 ** ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ท่ีมี
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน แบบแสดงรายการท่ียื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี 
 
หลักฐานที่ต้องน าไป 
 
1. ส าเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3ก 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ใบเสร็จรับเงินปีท่ีแล้ว (ถ้ามี) 
4. หนังสือมอบอ านาจ กรณีท่ีให้ผู้อื่นมาท าการแทน 
 
การค านวณภาษ ี
 
ค านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินที่คณะกรรมตีราคาปานกลางท่ีดินก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อท่ีอัตราภาษี – เนื้อท่ีดิน (ไร่) = เนื้อท่ีถือครอง –  เนื้อท่ีเกณฑ์ลดหย่อน – 
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ 
** การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี ผู้มีหน้าท่ีน าเงินมาช าระภาษีในเอนเมษายนของทุกปี 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
เงินเพิ่ม/บทก าหนดโทษ 
 
 ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้ง 
จ านวนท่ีดิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ
ผู้ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง 
หรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ผู้ใดไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีภายในเวลาท่ีก าหนดให้เสียเงิน เพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจ านวน
เงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
  


