
ค ำแนะน ำในกำรเสียภำษี 

 

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หมายถึง  ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสรา้งอยา่งอ่ืน  

กบัท่ีดิน  ซ่ึงใชต้่อเน่ือง  กบัโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสรา้งน้ัน 
โรงเรือน  หมายถึง  บา้น  ตึกแถว  อาคาร  รา้นคา้  

ส านักงาน  บริษัท  ธนาคาร  โรงแรม โรงภาพยนต ์ โรงพยาบาล  

โรงเรียน แฟลต  สนามมวย  สนามมา้  คลงัสินคา้  หอพกั  ฯลฯ 
 ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษีโรงเรือนและท่ีดิน คือเจา้ของทรพัยสิ์น 
น้ัน ๆ 
 ค่ำภำษี ผูเ้สียภาษีช าระภาษีปีละครั้ง  ตามค่ารายปีของ

ทรพัยสิ์น ในอตัรารอ้ยละ 12.50 ต่อปี   
 

ขั้นตอนกำรเสียภำษี 
1. เจา้ของทรพัยสิ์น ยื่นแบบแจง้รายการทรพัยสิ์น (แบบ ภ.ร.ด. 

2) ภายในเดือนกุมภาพนัธ ์ ของทุกปี 
2. เจา้หนา้ท่ีจะท าการจะท าการประเมินภาษี 
3. เสียภาษีภายใน  30 วนั นับถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้การประเมิน

หรือยื่นแบบ  (ภายในเดือนมีนาคม  ของทุกปี) 
4. หากไมเ่สียภาษีภายในก าหนด  ตอ้งเสียเงินเพ่ิมดงัน้ี 

-  เสียภาษีไมเ่กิน  1  เดือน  เสียเงินเพ่ิมรอ้ยละ  2.50  ของ

ค่าภาษีคา้ง 
-  เสียภาษีเกิน 1 เดือน แต่ไมเ่กิน 2 เดือน เสียเงินเพ่ิม 

รอ้ยละ 5 ของค่าภาษีคา้ง 
 -  เสียภาษีเกิน 2 เดือน แต่ไมเ่กิน 3 เดือน เสียเงินเพ่ิมรอ้ย

ละ 7.50 ของค่าภาษีคา้ง 
 -  เสียภาษีเกิน 3 เดือน แต่ไมเ่กิน 4 เดือน เสียเงินเพ่ิมรอ้ย

ละ 10 ของค่าภาษีคา้ง 
 ถา้ไมเ่สียภาษีภายใน 4 เดือน นายกเทศมนตรีมีอ านาจออก

ค าสัง่ใหย้ึด อายดัทรพัยสิ์น ของผูค้า้งช าระภาษีไดโ้ดยไมต่อ้งใหศ้าลสัง่ 
 

หรือออกหมายยึด การยึด อายดั หรือขายทอดตลาด

ทรพัยสิ์น ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและ 

ท่ีดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 44 โดยอนุโลม 
 

บทก ำหนดโทษ 
 -  ไมย่ื่นแบบ (ภ.ร.ด. 2) ภายในก าหนด ปรบั 

200 บาท (มาตรา 46) 
 -  แจง้ขอ้ความเท็จ โดยเจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงภาษี 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กิน   6  เดือน   ปรบัไมเ่กิน  
500.- บาท  หรอืทั้งจ าทั้งปรบั ( มาตรา 48(ข) )  
 

ภำษีป้ำย 

 ป้าย  หมายถึง    ป้ายแสดง ช่ือ ยี่หอ้  หรือ
เครื่องหมายในการประกอบการคา้เพ่ือหารายไดไ้มว่า่จะ

แสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ 

เครื่องหมาย 
 ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษีป้ำย  คือ 

1.  เจา้ของป้าย 
2.  ผูค้รอบครองป้าย หรือ เจา้ของท่ีดินท่ีป้ายน้ัน

ติดอยู ่ 
      กำรค ำนวณพื้ นท่ีป้ำย  อตัรำค่ำภำษีป้ำย       
 -  ป้ายท่ีมีขอบเขต  ค านวณดงัน้ี 
สว่นกวา้งท่ีสุด X  สว่นยาวท่ีสุดของป้ายน้ัน 
 -  ป้ายท่ีไมมี่ขอบเขต ค านวณดงัน้ี  ใหถื้อ

ตวัอกัษร  ภาพท่ีอยูริ่มสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก าหนด

สว่นกวา้งท่ีสุดยาวท่ีสุด 

 

 
อตัราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อตัรา 

 

        ลกัษณะ ราคา  (บาท) 

1.  อกัษรไทยลว้น 
2.  อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/

ภาพ/เครื่องหมาย 
3.  ป้ายท่ีไมมี่อกัษรไทย หรือ

อกัษรไทยอยูใ่ตห้รือต า่กวา่อกัษร

ต่างประเทศ 
-  ป้ายใดท่ีเสียต า่กวา่ 200 บาท 
ใหเ้สีย  200.- บาท 

3/500 ตร.ซม. 
20/500 ตร.ซม. 
 
40/500 ตร.ซม. 

 กำรค ำนวณภำษีป้ำย ใหค้ านวณโดยน าพ้ืนท่ีป้ายคณูดว้ยอตัรา        

ภาษีป้าย  เชน่   ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีมีพ้ืนท่ี  10,000   ตาราง

เซนติเมตร  เป็นป้ายประเภทท่ี 2 เสียภาษี  ดงัน้ี 
 10,000  -  500  X   20  =   400  บาท 

ขั้นตอนกำรช ำระภำษี 
1.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภป. 1) พรอ้มหลกัฐาน    

ภายในเดือน มีนาคม  ของทุกปี 
      2.  พนักงานเจา้หนา้ท่ีประเมินค่าภาษีป้าย 
      3.  เสียภาษีป้ายภายใน15 วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้การประเมิน 

        4.   ไมเ่สียภาษีภายในก าหนด  เสียเงินเพ่ิมรอ้ยละ  2  ต่อเดือน    
ของค่าภาษีป้าย 

บทก ำหนดโทษ 
 -  ไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1) ปรบัตั้งแต่   
      5,000 – 10,000 บาท (มาตรา 35)  
 -  แจง้ขอ้ความเท็จเพ่ือหลีกเล่ียงการเสียภาษีตอ้งระวาง 
      โทษจ าคุกไมเ่กิน 1 ปี  หรือปรบัตั้งแต่ 5,000 – 50,000 

บาท   หรือทั้งจ าทั้งปรบั (มาตรา 34) 
 



 
 

ภำษีบ ำรุงทอ้งที่ 
 

ทีด่ิน  หมายถึง พื้ นท่ีดินรวมถึงภเูขาและแหล่งน ้าดว้ย 
เจำ้ของทีด่ิน  หมายถึง  บุคคลหรืคณะบุคคลซ่ึงมี

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี  

ถา้ปีใดท่ีมีราคาปานกลางของท่ีดิน  (ส ารวจใหม่)  ผูม้ีหน้าท่ี

เสียภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท.)  ภายในเดือน  

มกราคม (ส ารวจใหม่ทุกระยะ  4  ปี)  
-  เสียภำษีภำยในเดือน  มกรำคม – เมษำยน  ของ

ทุกปีหรอืภำยใน  30  วนั  นับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ประเมิน 
 - ค านวณราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตี

ราคาปานกลางท่ีดินก าหนดขึ้ นเพื่อใชใ้นการจดัเก็บภาษี  คูณ

กบัอตัราภาษี 
 เน้ือท่ีดินเพื่อค านวณภาษี  (ไร่ = เน้ือท่ีครอบครอง-
เน้ือท่ีลดหย่อน)เน้ือท่ีดินในเขต อบต. บางตะบนู  เน้ือท่ี

ลดหย่อนไม่เกิน 3  ไร่ 
 - เงินเพิ่มไม่เสียภาษีในก าหนดเสียเงินเพิ่มรอ้ยละ 2

ต่อเดือนของค่าภาษี 

 

       
บทก ำหนดโทษ 

 

โทษทำงแพง่ 
 

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเวลาก าหนด

เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ  10  ของภาษี   
ยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ถูกตอ้งเสียเงินเพิ่ม 

รอ้ยละ  10  ของค่าภาษี 
แจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้ง  ใหเ้สียเงินเพิ่ม 

1 เท่าของภาษี 
ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเสียเงินเพิ่มรอ้ยละ  

24  ต่อปี  
       
โทษทำงอำญำ 
 

พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  

โทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือนหรือปรบัไม่เกิน  

2,000 บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  
ไม่ยอมชี้ เขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดิน  

โทษจ าคุก 1 เดือนหรือปรบัไม่เกิน  1,000  

บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

ขดัขวางเจา้พนักงาน  โทษจ าคุกไม่เกิน  1  

เดือน  หรือปรบัไม่เกิน  1,000  บาท 
ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสัง่ของเจา้พนักงาน โทษจ าคุกไม่

เกิน 1 เดือน หรือปรบัไม่เกิน 1,000  บาท

หรือทั้งจ าทั้งปรบั“ภำษีทุกบำท พฒันำทอ้งถ่ิน

ของเรำ”                                                                            

 

 
 

 

 
 

กองคลงั 

(งานจดัเก็บรายได ้) 

อบต.บำงตะบูน อ  ำเภอบำ้นแหลม 

  จงัหวดัเพชรบุรี 

โทร 0-3270-6033 ตอ่ 13 

หรือติดตอ่เจำ้หนำ้ท่ี 

097-2500459 


