
 

ค าแนะน าในการเสียภาษี 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรอืนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  
กับท่ีดิน  ซึ่งใช้ต่อเนื่อง  กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

โรงเรือน  หมายถึง  บ้าน  ตึกแถว  อาคาร  ร้านค้า  
ส านักงาน  บริษัท  ธนาคาร  โรงแรม โรงภาพยนต์  โรงพยาบาล  
โรงเรียน แฟลต  สนามมวย  สนามม้า  คลังสินคา้  หอพัก  ฯลฯ 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ 
 ค่าภาษี ผู้เสยีภาษีช าระภาษีปลีะครั้ง  ตามค่ารายปีของทรัพย์สิน
ในอัตราร้อยละ 12.50 ต่อปี   

 
ขั้นตอนการเสียภาษ ี

1. เจ้าของทรัพย์สิน ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด. 2) 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี 

2. เจ้าหน้าท่ีจะท าการประเมินภาษ ี
3. เสียภาษภีายใน  30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน

หรือยื่นแบบ  (ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี) 
4. หากไม่เสียภาษีภายในก าหนด  ตอ้งเสียเงินเพิ่มดังนี ้

-  เสียภาษีไม่เกิน  1  เดือน  เสียเงินเพิ่มร้อยละ  2.50      
ของค่าภาษีค้าง 

-  เสียภาษีเกิน 1 เดือน แตไ่มเ่กิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่ม 
ร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง 

 -  เสียภาษีเกิน 2 เดือน แตไ่มเ่กิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่ม 
  ร้อยละ  7.50  ของค่าภาษีค้าง 
 -  เสียภาษีเกิน 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่ม 
  ร้อยละ  10 ของค่าภาษีค้าง 

  ถ้าไม่เสียภาษีภายใน 4 เดือน นายก อบต. มีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือให้ยึด อายดัทรัพยส์ิน ของผู้ค้างช าระภาษไีด้โดยไม่ต้องให้ 

     ศาลสั่ง หรือออกหมายยึดอายดั หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน       พ.ศ. 2475   มาตรา 
44 โดยอนุโลม 

 
 
 

 
 

บทก าหนดโทษ 
 -  ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด. 2) ภายในก าหนด ปรับ 200 บาท 
(มาตรา 46) 
 -  แจ้งข้อความเท็จ โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  ปรับไมเ่กิน  500.-  บาท   
หรือท้ังจ าทั้งปรับ ( มาตรา 48 (ข)   
 

ภาษีป้าย 

 ป้าย  หมายถึง    ป้ายแสดง ช่ือ ยี่ห้อ  หรือ
เครื่องหมายในการประกอบการคา้เพื่อหารายไดไ้ม่ว่าจะแสดง
หรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ เครื่องหมาย 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คือ 

1.  เจ้าของปา้ย 
2. ผู้ครอบครองป้าย หรือ เจ้าของที่ดินท่ีป้ายนั้นติดอยู ่ 

  การค านวณพ้ืนที่ป้าย  อัตราค่าภาษีป้าย       
 -  ป้ายที่มีขอบเขต  ค านวณ  ดังนี ้
ส่วนกว้างที่สุด X  ส่วนยาวที่สุดของป้ายนั้น 
 -  ป้ายที่ไม่มีขอบเขต ค านวณ  ดังนี้  ให้ถือตัวอักษร  
ภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อก าหนดส่วนกว้างที่สดุคูณยาวท่ีสุด 
 

 

 
 
 

 
 

อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา 
 

ลักษณะ ราคา  (บาท) 
1.  อักษรไทยล้วน 
2.  อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/
ภาพ/เครื่องหมาย 
3.  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทย
อยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
-  ป้ายใดทีเ่สียต่ 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   ป้ายทีต่้องเสียภาษีมีพื้นที่  10,000 ตาราง-
เซนติเมตร  เป็นปา้ยประเภทที่ 2 เสียภาษี  ดังนี้ 

   10,000 ÷ 500  X   20  -  400  บาท 

ขั้นตอนการช าระภาษ ี
1.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป. 1) พร้อมหลักฐาน    

ภายในเดือน มีนาคม  ของทุกปี 
      2.  พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมนิค่าภาษีป้าย 
      3.  เสียภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รบัแจ้งการประเมนิ 
      4.  ไม่เสียภาษีภายในก าหนด  เสียเงินเพิม่ร้อยละ  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) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

    
ที่ดิน  หมายถึง พ้ืนที่ดินรวมถึงภูเขาและแหล่งน้ าด้วย 
เจ้าของที่ดิน  หมายถึง  บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดินระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษี  ถ้าปีใดที่มีราคาปานกลางของที่ดิน  (ส ารวจใหม่)  ผู้มี
หน้าที่เสียภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท.5)  
ภายในเดือน  มกราคม (ส ารวจใหม่ทุกระยะ  4  ปี)  

 เสียภาษีภายในเดือน  มกราคม – เมษายน  ของทุกปี
หรือภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน ที่ดินที่มี
การเปลี่ยนแปลงการครอบครองหรือจ านวนที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงการครอบครองหรือจ านวนที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลง  
ต้องแจ้งให้พนักงานประเมินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ครอบครอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดิน   
  ค้างช าระภาษี   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี           
ภายในเวลาที่ก าหนดต้องเสียเงินเพ่ิม ร้อยละ 10 ของจ านวน
ค่าภาษ ี   

- ไม่ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดต้องเสียเงินเพ่ิม 
ร้อยละ 24 ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจ านวน
เงินค่าภาษี  
 - ยื่นแบบไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินภาษีน้อยลง ให้เสีย
เงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของเงินภาษีท่ีประเมินเพ่ิม 

 
  

 
 
 
  

 

 
 

       
 
 
โทษทางแพ่ง 
 

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเวลาก าหนดเสียเงิน
เพ่ิมร้อยละ  10  ของภาษี   
ยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ถูกต้องเสียเงินเพ่ิม ร้อยละ  
10  ของค่าภาษี 
แจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง  ให้เสียเงินเพ่ิม 1 เท่า
ของภาษี 
ไม่ช าระภาษภีายในก าหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี  

       
โทษทางอาญา 
 

พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่  โทษ
จ าคุกไม่เกิน  6  เดือนหรือปรับไม่เกิน  2,000 บาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อที่ดิน  โทษ
จ าคกุ 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
ขัดขวางเจ้าพนักงาน  โทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน  
หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท 
ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงาน โทษจ าคุกไม่เกิน 1 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000  บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
“ภาษีทุกบาท มีค่าช่วยพัฒนาต าบลดงมะไฟ” 
 
 
 
 

 
 

 
 
     

 
 

 
 
 

    

 
 

 
กองคลัง 

(งานจัดเก็บรายได้ ) 
279  หมู่ที่ 1  ต าบลดงมะไฟ 

อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
โทร. 042 – 707342,042-707348 

 

ภาษีบ ารุงท้องที่ บทก าหนดโทษ 


