
กองคลัง 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากบานเชา อาคารรานคา ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร แฟลต อพารท

เมนท หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมา สนามมวย สนาม กอลฟ ทาเรือ บอน

ไก บอนปลา ฟารมสัตว คลังสินคา และบริเวณ ท่ีดินปกติใชรวมกันกับโรงเรือนนั้น ฯลฯอัตราภาษี รอยละ 12.5 ของคา

รายป 

 

การย่ืนแบบประเมินและการชําระภาษี 

เจาของทรัพยสินหรือผูมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)ตอพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงทรัพยสิน

นั้นตั้งอยู ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม - สิ้นเดือน กุมภาพันธ ของทุกป พนักงานเจาหนาท่ีจะออกแบบการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

ผูรับการประเมินตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 

การอุทธรณ  

เม่ือผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ไดรับแจงการประเมินไมพอใจในการประเมินใหยื่น

คํารองขออุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 

อัตราโทษและคาปรับ 

1. ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไมเกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอนหลัง ไดไม

เกิน 10  

2. ผูใดยื่นแบบแสดงรายการ ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมสมบูรณ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับและเรียกเก็บภาษียอนหลังไดไมเกิน 5 ป  

3. ถาชําระคาภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน ใหเสียเงินเพ่ิมดังนี้  

3.1 ไมเกิน 1 เดือน เสียเพ่ิม 25 %  

3.2  เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน เพ่ิม 5 %  

3.3 เกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน เพ่ิม 7.5 %  

3.4 เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เพ่ิม 10 %  

3.5 เกิน 4 เดือน ข้ึนไป ใหยึดอายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพยสินโดยมิตองใหศาลสั่ง หรือออก 

หมายยึด 
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ภาษีบํารุงทองท่ี 

เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดิน ผูครอบครองท่ีดินอัตราภาษีจะเสียตามราคาปานกลางของท่ีดิน มีหลาย

อัตราขอทราบรายเอียดกับเจาหนาท่ี โดยตรงท่ีดินวางเปลาหรือไมไดทําประโยชนจะตองเสียภาษีเปน 2 เทาของอัตรา

ปกติ 

การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินและชําระภาษี  

1. ใหเจาของท่ีดินผูครอบครองท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน(ภบท.5) และชําระภาษีป ตั้งแตวันท่ี 2 

มกราคม – 30 เมษายน ของทุกป  

2. ผูท่ีไดรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหมหรือเนื้อท่ีดินเปลี่ยนแปลง ใหยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 

30 วัน นับแตวันท่ีไดรับโอนกรรมสิทธิ์ 

การลดหยอน และการยกเวนภาษีบํารุงทองท่ี  

1. ท่ีดินแปลงท่ีเจาของปลูกบานอยูอาศัยโดยไมทําการคาหรือให เชาแตอยางใดท้ังสิ้นลดหยอนได 1 ไร สวนท่ี

เกินตองเสียภาษีตามอัตราท่ีกําหนด  

2. ท่ีดินท่ีเจาของปลูกบานใหเชาหรือปลูกบานทําการคา และไดเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว จะไดรับ 

ยกเวนภาษีบํารุงทองท่ีในสวนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู 

อัตราคาโทษและคาปรับ  

1. ยื่นรายการไมถูกตอง คาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิม 10% ของคาภาษีประเมิน 

2. ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพ่ิม 10% ของคาภาษี  

เพ่ิมเติม 

3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อทีดิน ไมถูกตอง คาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพ่ิมอีก 1 เทา ของคาภาษีประเมินเพ่ิมเติม  

4. ชําระภาษีเกินกําหนด วันท่ี 30 เมษายน ตองเสียเงินเพ่ิม 20 % ตอปของคาภาษี เศษของเดือนใหนับเปน

หนึ่งเดือน 

 

ภาษีปาย 

เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายการคาหรือ โฆษณา หรือกิจการอ่ืน หรือกิจการอ่ืน 

เพ่ือหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียนแกะสลักจารึกหรือทําให

ปรากฏดวยวิธีอ่ืน 

1. ปายท่ีคํานวณพ้ืนท่ีและประเภทของปายแลวเสียภาษีต่ํากวา 200 บาท ใหเสียในอัตรา 200 บาท 

2. ปายดังตอไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ตอ 400 ตร.ซม. ? ปายท่ีมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ 

หรือไม ?ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษร ตางประเทศ  

3. ปายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืน คิดอัตรา 20 บาท ตอ 

500 ตร.ซม.  

4. ปายท่ีมีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตร.ซม  
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อัตราภาษีปาย 

การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี  

1. เจาของปายจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตั้งแต 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกป 

โดยเสียเปนรายปยกเวนปายพ่ึง ติดตั้งหรือแสดงในปแรก โดยใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 15 วันและให

เสียภาษีปายตั้งแตเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปและเสียภาษีปายรวยงวดๆละ 3 เดือน ของป  

2. ชําระภาษีปายภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินจากพนักงานเจาหนาท่ี 

3. ถาภาษีปายเกิน 3,000 บาท จะผอนผันชําระเปนงวดๆ ติดตอกันการอุทธรณ ถาผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายได

แจงการประเมินแลวเห็นวาไมถูกตองให ยื่นคํารองอุทธรณ ตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับ

แตวันท่ีไดรับแจงการประเมินอัตรา 

 

โทษและคาปรับ  

1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเดือน มีนาคม หรือหลังติดตั้งปาย 15 วัน เสียเงินเพ่ิม 10% ของคา

ภาษี  

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย โดยไมถูกตองทําใหคาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพ่ิม 10%ของคาภาษีท่ี

ประเมินเพ่ิมเติม 

3. ไมชําระเงินภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินตองเสียเงินเพ่ิม 2% ตอเดือนของคาภาษีเศษ

ของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน  

4. ผูใดจงใจ ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้ง แต 5,000 บาท – 50,000 บาท  

5. ผูใดไมแจงการรับโอนปายภายใน 30 วัน ตั้งแตวันรับโอนตอง ระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 – 10,000 บาท  

6. ผูใดไมแสดงชื่อ – ท่ีอยู เจาของปายเปนอักษรไทยใหชัดเจนท่ีมุมขวาดานลางของปาย ซ่ึงติดตั้งบน

อสังหาริมทรัพย ของผูอ่ืนและมีพ่ืนท่ีเกิน 2 ตร.ม. ตองระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาท่ี

กระทําความผิด 

7. ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จหรือนํา

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปายตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับ

หรือตั้งแต 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

* ชําระภาษีตรงเวลา ชวยพัฒนาทองถิ่น โปรดเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เม่ือชําระภาษีหรือคาธรรมเนียม  ติดตอ

สอบถาม โทร. 043 – 589463 
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	อัตราค่าโทษและค่าปรับ
	1. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมิน
	2. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
	เพิ่มเติม
	3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อทีดิน ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
	4. ชำระภาษีเกินกำหนด วันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 20 % ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
	ภาษีป้าย
	เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือ โฆษณา หรือกิจการอื่น หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
	1. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท
	2. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 400 ตร.ซม. ? ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ ?ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษร ต่างประเทศ
	3. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
	4. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม
	อัตราภาษีป้าย
	การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
	1. เจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายพึ่ง ติดตั้งหรือแสดงในปีแรก โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วันและให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปีแ...
	2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
	3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะผ่อนผันชำระเป็นงวดๆ ติดต่อกันการอุทธรณ์ ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้แจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ ยื่นคำร้องอุทธรณ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินอัตรา
	โทษและค่าปรับ
	1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน มีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
	2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
	3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินต้องเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
	4. ผู้ใดจงใจ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้ง แต่ 5,000 บาท – 50,000 บาท
	5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้อง ระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท
	6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ ของผู้อื่นและมีพื่นที่เกิน 2 ตร.ม. ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
	7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับหรือตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำท...

