
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

หมายถึง    ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดิน
และตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีดินที่ต้องเสีย  

ภาษีบ ารุงท้องที่  ได้แก่ ที่ดินท่ีเปน็ของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือสิทธิครอบครอง
อยู่ในท่ีดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน  

ที่ดินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ไดแ้ก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ท่ีเป็นภูเขา
หรือท่ีมีน้ าด้วย โดยไม่เป็นท่ีดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ใน
เกณฑล์ดหย่อน 

ดังนั้นลักษณะของที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะ
มีเอกสารสิทธ์ิ หรือไม่มเีอกสารสิทธิ์เป็นท่ีว่างเปล่าหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่หรือไม่ 
และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสตัว์ หรืออยู่อาศัย ให้ผู้อื่นเช่า หรือใช้ประโยชน์
เองก็ตามที่ดินที่ต้องเสยีภาษีบ ารุงท้องที่น้ัน นอกจากพ้ืนท่ีที่ดินท่ัว ๆ ไปแล้ว 
ยังหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีที่เป็นภูเขาและแม่น้ าด้วย 

ที่ดิน  หมายถึง พ้ืนท่ีดินรวมถึงภูเขาและแหล่งน้ าด้วย 

เจ้าของที่ดิน  หมายถึง  บุคคลหรอืคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในที่ดนิ
ระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี  ถ้าปีใดที่มรีาคาปานกลางของ
ที่ดิน  (ส ารวจใหม่)  ผู้มหีน้าท่ีเสยีภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการทีด่ิน  (ภ.บ.ท.5)  
ภายในเดือน  มกราคม (ส ารวจใหม่ทุกระยะ  4  ปี) 

ภาษีบ ารุงท้องที ่

การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

เสียภาษีภายในเดือน  มกราคม – เมษายน  ของทุกปี
หรือภายใน  30  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งประเมิน 
ที่ดินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการครอบครองหรือจ านวน
ที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงการครอบครองหรือจ านวนท่ีดิน
เดิมเปลี่ยนแปลง  ต้องแจ้งให้พนักงานประเมินทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีครอบครอง หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดิน   

หลักฐานที่ต้องน าไป 
- ส าเนาโฉนดทีด่ิน น.ส.3 หรือ น.ส.3ก 
- บัตรประจ าตัวประชาชน  
- ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว (ถ้ามี) 
- หนังสือมอบอ านาจ กรณีที่ใหผู้้อื่นมาท าการแทน  

ค้างช าระภาษี   
 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี   ภายในเวลาที่ก าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจ านวน

ค่าภาษี    
- ไม่ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม 
ร้อยละ 24 ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจ านวนเงินค่าภาษี  
 - ยื่นแบบไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินภาษีน้อยลง ให้เสยีเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินภาษีท่ีประเมินเพิ่ม 
โทษทางแพ่ง 

- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเวลาก าหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของภาษี   
- ยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ  10  ของค่าภาษ ี
- แจ้งจ านวนเนื้อท่ีดินไม่ถูกต้อง  ให้เสียเงินเพิม่ 1 เท่าของภาษี 
- ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี  

โทษทางอาญา 
- พยายามหลีกเลีย่งการเสียภาษีบ ารุงท้องที่  โทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือนหรือปรับไม่เกิน  2,000 บาท  

หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
- ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อท่ีดิน  โทษจ าคุก 1 เดือนหรอืปรับไมเ่กิน  1,000  บาท  หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 
- ขัดขวางเจ้าพนักงาน  โทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท 
- ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงาน โทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000  บาทหรือท้ังจ าทั้ง

ปรับ 

การค านวณภาษี    ค านวณจากราคาปานกลางของที่ดินท่ี
คณะกรรมการตรีาคาปานกลางที่ดินก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี
คูณกับเนื้อที่อัตราภาษี - เนื้อท่ีดิน (ไร่) = เนื้อท่ีถือครอง - เนื้อท่ีเกณฑ์
ลดหย่อน - ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบญัชีอัตราภาษฯี ท้าย พรบ.ฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรอืนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  กับท่ีดิน  ซึ่งใช้ต่อเนื่อง  
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

โรงเรือน  หมายถึง  บ้าน  ตึกแถว  อาคาร  ร้านค้า  ส านักงาน  บรษิัท  ธนาคาร  
โรงแรม โรงภาพยนตร์  โรงพยาบาล  โรงเรียน แฟลต  สนามมวย  สนามม้า  คลังสินค้า  
หอพัก  ฯลฯ 

 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ คือเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ 

 ค่าภาษี ผู้เสียภาษีช าระภาษีปีละครั้ง  ตามค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อย
ละ 12.50 ต่อป ี

 
 
 
ขั้นตอนการเสียภาษ ี
1.เจ้าของทรัพย์สิน ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพยส์ิน (แบบ ภ.ร.ด. 2) ภายในเดือน
กุมภาพันธ์  ของทุกปี 
2.เจ้าหน้าท่ีจะท าการประเมินภาษี 
3.เสียภาษีภายใน  30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมินหรือยื่นแบบ  
(ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี) 
4.หากไม่เสียภาษีภายในก าหนด  ต้องเสียเงินเพิม่ดังนี ้
-  เสยีภาษีไม่เกิน  1  เดือน  เสียเงินเพิ่มร้อยละ  2.50      ของค่าภาษีค้าง 
-  เสยีภาษีเกิน 1 เดือน แต่ไมเ่กิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง 
-  เสยีภาษีเกิน 2 เดือน แต่ไมเ่กิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่ม 
  ร้อยละ  7.50  ของค่าภาษีค้าง 
 -  เสยีภาษีเกิน 3 เดือน แต่ไมเ่กิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่ม 
  ร้อยละ  10 ของค่าภาษีค้าง 
 ถ้าไม่เสียภาษีภายใน 4 เดือน นายก อบต. มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
ให้ยึดอายัดทรัพย์สิน ของผู้ค้างช าระภาษไีด้โดยไม่ต้องให ้
     ศาลสั่ง หรือออกหมายยึดอายดั หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและที่ดิน       พ.ศ. 2475   มาตรา 44 โดยอนุโลม 

บทก าหนดโทษ 

 -  ไมย่ื่นแบบ (ภ.ร.ด. 2) ภายในก าหนด ปรับ 200 บาท (มาตรา 46) 

 -  แจ้งข้อความเท็จ โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  6  
เดือน  ปรับไม่เกิน  500.-  บาท   

หรือท้ังจ าทั้งปรับ ( มาตรา 48 (ข) ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาษีป้าย 

 

 

ป้าย  หมายถึง    ป้ายแสดง ช่ือ ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายในการประกอบ
การค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร 
ภาพ เครื่องหมาย 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คือ 

1.เจ้าของป้าย 
2. ผู้ครอบครองป้าย หรือ เจ้าของที่ดินท่ีป้ายนั้นติดอยู่  

 
 การค านวณพื้นที่ป้าย  อัตราค่าภาษีป้าย       
 -  ป้ายที่มีขอบเขต  ค านวณ  ดังนี ้
ส่วนกว้างที่สุด X  ส่วนยาวที่สุดของป้ายนั้น 
 -  ป้ายที่ไม่มีขอบเขต ค านวณ  ดังนี้  ให้ถือตัวอักษร  ภาพที่อยู่
ริมสดุเป็นขอบเขตเพื่อก าหนดส่วนกว้างที่สุดคูณยาวท่ีสุด 
อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา 

ลักษณะ ราคา  (บาท) 

 

1.  อักษรไทยล้วน 

2.  อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/
ภาพ/เครื่องหมาย 

3.  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทย
อยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

-  ป้ายใดที่เสียต่ ากว่า 200 บาท 

ให้เสีย  200.- บาท 

 

3/500 ตร.ซม. 

20/500 ตร.ซม. 

 

40/500 ตร.ซม. 

 

 
การค านวณภาษีป้าย ให้ค านวณโดยน าพ้ืนท่ีป้ายคณูด้วยอัตรา  ภาษีป้าย  เช่น   ป้ายที่ต้อง
เสียภาษีมีพื้นท่ี  10,000 ตาราง-เซนติเมตร  เป็นป้ายประเภทท่ี 2 เสียภาษี  ดังนี ้
   10,000 ÷ 500  X   20  -  400  บาท 
ขั้นตอนการช าระภาษ ี
1.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป. 1) พร้อมหลักฐาน    ภายในเดือน มีนาคม  ของ
ทุกป ี
      2.  พนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมนิค่าภาษีป้าย 
      3.  เสียภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รบัแจ้งการประเมนิ 
      4.  ไม่เสียภาษีภายในก าหนด  เสียเงินเพิ่มร้อยละ  2  ต่อเดือน    ของค่าภาษีป้าย 

 
บทก าหนดโทษ 
 -  ไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต่   5,000 – 10,000 บาท  (มาตรา 35)  
 -  แจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลีย่งการเสยีภาษีต้องระวาง 
      โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท   หรือท้ังจ าทั้งปรับ (มาตรา 34) 


