
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน คือ ภาษีจัดเก็บจากโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซ่ึงใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น 

 โรงเรือน หมายถึง บ้าน อาคาร ร้านค้า ส านักงาน ฯลฯ 

 สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่าง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ ซึ่งมี
ลักษณะก่อสร้างติดท่ีดินเป็นการถาวร 

ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าท่ียื่นแบบ ภรด.2 ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจพิจารณาแบบฯ แจ้งรายการ
ต่างๆ ดังกล่าวไปยังพนักงานเก็บภาษี ให้พนักงานเก็บ
ภาษีแจ้งรอการประเมิน ภรด. 8 ไปให้ผู้รับประเมิน
ทรัพย์สิน 

3. เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน ภรด.8 แล้ว 
ต้องไปช าระภาษีต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

4. ถ้าผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในก าหนด ถือเป็น
ค่าภาษีค้างช าระต้องเสียเงินเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเพิ่ม 

-  ภายใน  1  เดือน  เพ่ิม   2.5%  ของค่าภาษี 
-  ภายใน  2  เดือน  เพ่ิม     5%  ของค่าภาษ ี
-  ภายใน  3  เดือน  เพ่ิม   7.5%  ของค่าภาษี 
-  ภายใน  4  เดือน  เพ่ิม    10%  ของค่าภาษ ี

 

 

ถา้ไม่ช าระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4  เดือน นับตั้งแต่

ครบ 30 วนั (รับแจง้ประเมิน) ให้พนักงานเก็บภาษีรายงาน 

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเพื่อ

สัง่ใหด้ าเนินการยดึทรัพยข์องผูค้า้งช าระภาษี มาขายทอดตลาด

เอาเงินมาช าระ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายโดยไม่ตอ้ง

ขอใหศ้าลสัง่  (มาตรา 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษีป้าย 

ป้าย  หมายความ ว่า  ป้ายแสดง ช่ือ  ยี่ ห้ อ  หรื อ
เครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบกิจการค้าหรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือบริการอื่น ไม่ว่าจะแสดงหรือ
โฆษณาไว้บนวัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน 
แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย  เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย จะต้องยื่น
แบบภายใน เดือน  มีนาคม  ของทุกปี  (แบบ ภ.ป.1)  

การประเมินค่าภาษีป้าย 
1. ป้ายท่ีแสดงภาษาไทยล้วน คิด 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม.  
2. ป้ายท่ีมีภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือ
เครื่องหมายอื่น คิด 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.  
3. ป้ายดังต่อไปน้ี คิด 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
 ป้ายทีไม่มีอักษรไทย 
 ป้ายท่ีมีอักษรไทยอยู่ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
4. ป้ายตาม 1., 2. และ 3. ข้างต้น เมื่อค านวณแล้วมีอัตราท่ีต้อง
เสียภาษีป้ายต่ ากว่า 200 บาท/ป้าย ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
เป็นอย่างต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

 ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยืน่แบบภายในก าหนด 

จะตอ้งเสียเงินเพิม่อีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

 ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ช าระเงินค่าภาษีภายใน

 ก าหนด จะตอ้งเสียเงินเพิม่อีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

ภาษบี ารงุทอ้งที่ 

 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจาก “ทีด่ิน” ซ่ึงหมายถึง 

พ้ืนท่ีดิน พ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาท่ีมีน ้ าดว้ย 

 ข้ันตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
 ให้เจา้ของท่ีดินซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ

เพ่ือเสียภาษี (ภ.บ.ท. 5) ณ งานจดัเก็บรายได ้ส่วนการคลงั องค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมลูเหล็ก  

 กรณีบุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่ หรือจ านวนเน้ือท่ีดิน

เดิมเปล่ียนแปลงไปให้เจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน 

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ านวน    

เนือ้ทีด่ินได้มกีารเปลีย่นแปลง 

 การไม่ยืน่แบบและช าระภาษีภายในก าหนด 
 กรณีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีไม่ยืน่แบบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก าหนดจะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ของจ านวนเงินค่าภาษี

 กรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 2 ของจ านวนเงินค่าภาษี 

 

 

 การลดหย่อน 
 บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงท่ี

อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก และใชท่ี้ดินนั้นเป็นท่ี

อยูอ่าศยัของตน เป็นท่ีเล้ียงสัตวข์องตน หรือประกอบกสิกรรมของตน  

ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่3 ไร่ 

โทษทางแพ่ง 
ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการ ภายในเวลาก าหนดเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  10  
ของภาษี   
ย่ืนแบบแสดงรายการ ไม่ถูกต้องเสียเงินเพ่ิม ร้อยละ  10  ของค่า
ภาษี 
แจ้งจ านวนเน้ือที่ดินไม่ถูกต้อง  ให้เสียเงินเพ่ิม 1 เท่าของภาษี 
ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  24  ต่อปี  

       
โทษทางอาญา 

พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่  โทษจ าคุกไม่เกิน  6  
เดือนหรือปรับไม่เกิน  2,000 บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเน้ือที่ดิน  โทษจ าคุก 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ขัดขวางเจ้าพนักงาน  โทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  
1,000  บาท 
ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงาน โทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000  บาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ“ภาษีทุกบาท พัฒนา
ท้องถ่ินของเรา”                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการคลัง 
(งานจัดเก็บรายได้ ) 

26/1 หมู่ที่ 2  ต าบลดงมูลเหล็ก  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โทร 056-712-915 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


