
ค าแนะน าการช าระภาษ ี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

     เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต     
อาพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนาม
กอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณท่ีดินปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ 

อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 

1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี         
ซึ่งทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

    2. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)  

    3. ผู้รับการประเมินต้องช าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8) 

การอุทธรณ์  หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่น ค าร้องขออุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8) 

อัตราโทษและค่าปรับ 

    1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้
ไม่ เกิน 10 ปี 

    2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ ไม่เกิน 5 ปี 

    3. ถ้าช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง การประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้ 

        3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5% 

        3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5% 

        3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5% 

        3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10% 

        3.5 เกิน  4 เ ดือนขึ้น ไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์ สิ นโดยมิ ต้องขอให้ศาลส่ัง               
หรือออกหมายยึด 

 

 



 ภาษีบ ารุงท้องที่ 

 เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน 

อัตราภาษี 

    * จะเสียตามราคาปานกลางของท่ีดิน มีหลายอัตรา ขอทราบ รายละเอียดกับเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรง  

    * ท่ีดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ  

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและช าระภาษี 

    1. ให้เจ้าของท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ของปี
แรกที่มีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน และช าระภาษีภายในเดือนเมษายน ของทุกปี 

    2. ผู้ท่ีได้รับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหม่ หรือเนื้อท่ีดินเปล่ียนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) 
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ี โอนกรรมสิทธิ์ 

การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องท่ี 

    1. ท่ีดินแปลงท่ีเจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ท าการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดท้ังส้ิน ลดหย่อนได้ 1 ไร่ 
ส่วนท่ีเกินต้องเสีย ภาษีตามอัตราท่ีก าหนด 

    2. ท่ีดินท่ีเจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านท าการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแล้ว จะได้รับ
การ ยกเว้นภาษี บ ารุงท้องท่ีในส่วนท่ีอาคารนั้นต้ังอยู่ 

อัตราโทษและค่าปรับ 

    1. ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี  

    2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 

    3. ช้ีเขตแจ้งจ านวนเนื้อท่ีดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมิน
เพิ่มเติม 

    4. ช าระภาษีเกินก าหนดวันท่ี 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้
นับเป็นหนึ่งเดือน 

 

  

 

 

 



ภาษีป้าย 

 เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือ โฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ 
ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

อัตราภาษี 

    1. ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  

    2. ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท 
ต่อ 500 ตาราง เซนติเมตร  

    3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

        * ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่  

        * ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่า อักษรต่างประเทศ  

    4. ป้ายท่ีค านวณพื้นท่ีและประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ ากว่า 200 บาทให้เสียในอัตรา 200 บาท  

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 

    1. เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี โดยเสีย
เป็นรายปยีกเว้นป้ายท่ีเริ่มติดต้ังหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย   ภายใน 15 วัน และให้
เสียภาษีป้าย ต้ังแต่วันเริ่มติดต้ังหรือแสดงจนถึงส้ินปี และเสียภาษีป้ายเป็น  รายงวด ๆ ละ  3 เดือนของป ี

    2. ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

    3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนช าระเป็นสามงวดเท่า ๆ กันก็ได้ 

การอุทธรณ์ 

    ถ้าผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นค าร้องอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ตามแบบ  ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

อัตราโทษและค่าปรับ 

    1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลัง ติดต้ังป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม      
10% ของค่าภาษี 

    2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10%  

    3. ไม่ช าระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือนของค่าภาษี  
เศษของเดือนให้นับ เป็นหนึ่ง เดือน 

    4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ ปรับต้ังแต่ 5,000 – 50,000 บาท  



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

    6. ผู้ใดไม่แสดงช่ือ – ท่ีอยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนท่ีมุมขวาด้านล่างของป้าย ช่ึงติดต้ังบน 

 อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นท่ีเกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาทเรียงรายวัน 
ตลอดระยะเวลา ท่ีกระท าความผิด 

    7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ 

 หรือน าพยาน หลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษ 

 จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับต้ังแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 


