
 

“ภาษ”ี 

 

ค ำแนะน ำในกำรช ำระภำษี 

ภาษีที่เทศบาลจดัเก็บได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 

ภำษีโรงเรือนและที่ดนิ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน

หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นๆ กบัที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไป

กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนัน้ ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี

โรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้าง และที่ดิน

ซึง่ใช้ต่อเนื่องกบัโรงเรือนและสิ่งปลกูสร้างนัน้ และในปีที่ผ่าน

มามีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนัน้ เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่    

ท าการ  ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม อาคาร ร้านค้า 

ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต 

อพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ 

สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา 

ฟาร์มสตัว์   ให้ญาติ บิดา มารดา บตุร หรือผู้ที่อยูอ่าศยั  หรือ

ผู้ที่ใช้ประกอบกิจการอื่นๆเพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้น

ตามกฎหมาย “ โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นๆ”  ให้กิน

ความถึงแพด้วย “ที่ดิน” ให้กินความถึง ทางน า้ บ่อน า้ สระ

น า้ ฯลฯ 

กำรประเมิน 

มาตรา ๑๔ ค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วนัน้ ท่านให้เป็นหลัก

ส าหรับการค านวณภาษีซึง่จะต้องเสยีในปีตอ่มา 

คา่ภาษีค้าง 

มาตรา ๔๓ ถ้าเงินคา่ภาษีค้างช าระทา่นให้เพิ่มจ านวนเงินขึน้

อตัราดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ถ้าช าระไม่เกิน ๑ เดือนนบัแต่วนัพ้นก าหนดเวลาที่

บญัญัติไว้ในมาตรา ๓๘ ให้เพิ่มร้อยละ  ๒.๕ แห่ง

คา่ภาษีที่ค้าง 

(๒) ถ้าเกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน ให้เพิ่มร้อยละ ๕ 

แหง่ภาษีที่ค้าง 

(๓) ถ้าเกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 

๗.๕ ของคา่ภาษีที่ค้าง 

(๔) ถ้าเกิน ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๔ เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 

๑๐ แหง่คา่ภาษีที่ค้าง 

มาตรา ๔๔ ถ้ามิได้มีการช าระค่าภาษีและเงินเพิ่ม

ภายใน ๔ เดือนตามมาตรา ๔๓ ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 

มีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสอืให้ยดึ อายดั หรือขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ ซึ่งค้างช าระภาษีเพื่อน า

เงินมาช าระเป็นคา่ภาษี เงินเพิ่ม คา่ธรรมเนียม และ

คา่ใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสัง่หรือออกหมายยดึ 

บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดละเลยไมแ่สดงข้อความตามที่กลา่ว

ไว้ในมาตรา ๒๐ เว้นแต่จะเป็นเหตสุดุวิสยัท่านว่าผู้

นัน้มีความผิดต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน  ๒๐๐ บาท 

มาตรา ๔๗ ผู้ใดโดยรู้อยูแ่ล้วหรือจงใจละเลยไม่

ปฏิบตัิตามหมายเรียกของพนกังานเจ้าหน้าที่ไมแ่จ้ง

รายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึน้เมือ่เรียกร้อง  ไมน่ า

พยานหลกัฐานมาแสดง หรือไมต่อบค าถาม

พนกังานเจ้าที่ซกัถาม ตารมความในมาตรา ๒๑ 

และ ๒๒ ทา่นวา่ผู้นัน้มคีวามผิดต้องระวางโทษปรับ

ไมเ่กิน ๕๐๐ บาท 

มาตรา  ๔๘  ผู้ใด 

(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้

ถ้อยค าเท็จหรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอนัเป็น

เท็จ หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดง เพื่อ

หลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการ

ค านวณคา่รายปีแหง่ทรัพย์สนิตามที่ควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง 

โดยอุบาย หรือโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด

ทัง้สิน้ที่จะหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยง

การค านวณค่ารายปี แห่งทรัพย์สินของตน

ตามที่ควรก็ดีท่านวา่ผู้นัน้มีความผิดต้องระวาง

https://www.facebook.com/profile/picture/view/?profile_id=1437919679761301


 

โทษจ าคกุไมเ่กิน ๖ เดือน หรือปรับไมเ่กิน ๕๐๐ 

บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 

เจ้าของทรัพย์สนิต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ

เสียภาษีโรงเ รือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒)  ณ 

ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่

โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างนัน้ตัง้อยูภ่ายในเดือน

กมุภาพนัธ์ของทกุปี 

การอทุธรณ์ 

เมื่อผู้ เสยีภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่

พอใจในการประเมินของพนกังานเจ้าหน้าที่

โดยเห็นวา่คา่ภาษีสงูเกินไป หรือประเมินไม่

ถกูต้องมีสทิธิยื่นอทุธรณ์ภายใน ๑๕ วนันบัแต่

วนัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

ภำษีป้ำย 

ปา้ยที่ต้องเสยีภาษี  

๑.๑ได้แก่ ปา้ยแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ เคร่ืองหมาย

ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ

อื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้

ที่วตัถใุดๆ ด้วยอกัษร ภาพ หรือ เคร่ืองหมายที่

เขียน แกะสลกั หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ 

๑.๒ ไมเ่ป็นปา้ยที่ได้รับการยกเว้นภาษีปา้ย 

๑.๓ป้ายที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องเสียภาษี

ป้าย ได้แก่ ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และ

บริเวณของโรงมหรสพนัน้ เพื่อโฆษณามหรสพ 

ปา้ยที่แสดงไว้ที่สนิค้า หรือที่สิง่หอ่หุ้มหรือบรรจุ

สนิค้า ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจดัขึน้เป็น

ครัง้คราว ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสตัว์ ป้ายที่

แสดงไว้ภายในอาคารท่ีใช้ประกอบการค้า หรือ

ประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคาร ซึ่งเป็นที่

รโหฐาน ( ที่สว่นตวั )ทัง้นีเ้พื่อหารายได้และแต่

ละป้ายมีพืน้ที่ไม่เกินก าหนดในกฎกระทรวง 

และก าหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพืน้ที่ไม่เกิน  ๓  

ตารางเมตรระยะเวลาการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีป้าย(ภป.๑)ภายในเดือนมีนาคม

ของทกุปี 

อตัราภาษีปา้ย 

อกัษรไทยล้วน  ๓  บาท/ตร.ซม. 

อักษร ไทยปนอักษรต่ า งประ เทศ /ภาพ /

เคร่ืองหมายอื่น  ๒๐  บาท/ตร.ซม. 

ปา้ยดงัตอ่ไปนี ้

ก.ไมม่ีอกัษรไทย ๔๐ บาท 

ข.อกัษรไทยบางสว่นหรือทัง้หมดอยู่ใต้หรือต ่า

กวา่อกัษรตา่งประเทศ ๔๐ บาท ป้ายใดเสียต ่า

กวา่ ๒๐๐ บาท ให้คิด ๒๐๐ บาท 

 

 

 

ภำษีบ ำรุงท้องที่ 

เจ้าของที่ดิน หมายความวา่ บคุคลหรือคณะ

บคุคลไมว่า่จะเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล 

ซึง่มกีรรมสทิธ์ิในท่ีดิน หรือผู้ครอบครองอยูใ่น

ท่ีดินท่ีไมเ่ป็นกรรมสทิธ์ิของเอกชนผู้ครอบครอง 

การยื่นแบบและช าระภาษีที่ดินให้เจ้าของที่ดิน

ยื่นช าระภาษีตัง้แตม่กราคม-เมษายน ของทกุปี  

เงินเพิ่ม 

๑.ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงิน

เพิ่มร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเงินที่จะต้องเสีย

ภาษีบ ารุงท้องที่ 

๒.ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้องท าให้

จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลด

น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษี

บ ารุงท้องที่ 

๓.ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา ให้เสียเงิน

เพิ่มร้อยละ ๒๔ ตอ่ปี ของจ านวนเงินที่ต้องเสีย

ภาษีบ ารุงท้องที่ เศษของ ๑ เดือนให้นบัเป็น ๑ 

เดือน 

๔.ชีเ้ขตแจ้งจ านวนเนือ้ที่ดินโดยไม่ถูกต้องต่อ

เจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่

จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสีย

เงินเพิ่มอีกหนึง่หนึง่เทา่ของภาษีบ ารุงที่ 

 


