
 

 

รู้เร่ืองภาษี บ ารุงท้องที่ 

รายได้ ประกอบด้วย 

1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน2 ภาษีป้าย 

3 ภาษีบ ารุงท้องท่ี  
4ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ  
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 

เดิมมีการจดัเก็บอากรค่านา ภาษีค่าท่ีไร่อ้อย 
และอากรส่วนใหญ่ต่อมาได้มีการประกาศใช้
ประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วันท่ี  
1 เม.ย. พ.ศ.2482มีผลยกเลิกการจัดเก็บเงิน
ดงักล่าวและจัดเก็บ เงินช่วยบ ารุงท้องท่ีแทน 

และได้เปล่ียนเป็น ภาษีบ ารุงท้องท่ี ในปี 2495 
แต่ยงัคงเป็นการจดัเก็บตามประมวลรัษฎากร
อยู่ กระทัง่ได้มีการประกาศใช้ใน

พระราชบญัญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2508 ซึ่งมี
ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 2 พ.ย. พ.ศ.2508 เป็น
ต้นมา 

 
 

 
ภาษีบ ารุงท้องท่ีหมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจาก
เจ้าของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดิน และ
ตามบญัชีอัตราภาษีบ ารุงท้องท่ี ท่ีดินท่ีต้องเสีย
ภาษีบ ารุงท้องท่ี ได้แก่ ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคล
หรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติ
บุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือสิทธิ
ครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของ
เอกชน ท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ได้แก่ 
พืน้ท่ีดิน และพืน้ท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีแม่น า้ด้วย 
โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินได้รับการยกเว้น
ภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 

ท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1.ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้พระราชวงัอนัเป็นสาธารณ
สมบตัิของแผ่นดิน 

2 ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน หรือ
ท่ีดินของรัฐท่ีใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ 
โดยมิได้หาผลประโยชน์ 

3 ท่ีดินของราชการส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ในกิจการ
ของราชการส่วนท้องถ่ิน หรือสาธารณะ 

โดยมิได้หาผลประโยชน์ 

4. ท่ีดินท่ีใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ 
การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 

5. ท่ีดินท่ีใช้เฉพาะศาสนากิจศาสนาใดศาสนา
หนึ่ง ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่ว่าจะใช้
ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือท่ี
ศาลเจ้า.โดยมิได้หาผลประโยชน์ 

6 ท่ีดินท่ีใช้เป็นสุสานหรือ ฌาปนสถาน
สาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

7 ท่ีดินท่ีใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า 
หรือท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ 

8 ท่ีดินท่ีใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือน ท่ีต้องเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดินแล้ว 

9 ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจ้าของท่ีดิน
ยินยอมให้ทางราชการใช้เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ 

10 ท่ีดินท่ีตัง้ขององค์การสหประชาชาติ ทบวง
การช านาญพิเศษของสหประชาชาติหรือ
องค์การระหว่างประเทศอ่ืนในเม่ือประเทศไทย
มีข้อผูกพนัให้ยกเว้นตามอนุสญัญาหรือความ



 

 

ตกลง 
ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 

ผู้ เป็นเจ้าของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคมของปีใด 
มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปีนัน้ 

ก าหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการ
เพ่ือเสียภาษี ให้เจ้าของท่ีดินซึ่งมีหน้าท่ีเสีย
ภาษีบ ารุงท้องท่ี ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน 
(ภบท.5) ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท้องท่ีซึ่งท่ีดินนัน้ตัง้อยู่ภายในเดือน
มกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของ
ท่ีดิน แบบแสดงรายการท่ีได้ย่ืนไว้นัน้ใช้ได้ทุกปี

ในรอบระยะเวลา 4 ปีนัน้ 

อตัราภาษี  

1ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ 30,000บาทให้
เสียภาษีราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000บาท
แรก เสียภาษี 70 บาท 

2ส่วนท่ีเกิน 30,000บาท เสียภาษี 10,000บาท
ต่อ 25 บาท 

3ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก เสียกึ่ง
อตัราด้วยตนเองไม่เกินไร่ละ 5 บาท ท่ีดินว่าง

เปล่าเสียเพิ่ม 1 เท่า 
การค านวณภาษี 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี ค านวณจากราคาปานกลาง
ของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดิน
ทีก าหนดขึน้เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษี คณูกับ

อตัราภาษีเนือ้ท่ีดินเพ่ือค านวณภาษี (ไร่) = 
เนือ้ท่ีถือครอง – เนือ้ท่ีเกณฑ์ลดหย่อน 

ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบญัชีอัตราภาษีฯ ท้าย 
พ.ร.บ.ฯ  
หลกัฐานท่ีใช้ประกอบในการเสียภาษี 

1บตัรประชาชน 

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3 หนงัสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 

4 หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจ้าของท่ีดิน เช่น 
โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
5 ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครัง้สุดท้าย (ถ้ามี) 
6 หนงัสือมอบอ านาจ กรณีท่ีให้ผู้ อ่ืนมาท าการ
แทน 

กรณีเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหม่หรือจ านวนเนือ้
ท่ีดินเปล่ียนแปลง ติดต่อของเปล่ียนแปลง

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัได้รับโอนเปล่ียนแปลง 
กรณีเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินอนัเป็นเหตใุห้การ
ลดหย่อนเปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตอุย่างอ่ืนท า
ให้อัตราภาษีเปลี่ยนแปลงไป ให้ย่ืนแบบ

หลกัฐานภายใน 30 วนั นบัแต่วันท่ี
เปล่ียนแปลงท่ีดินอนัก่อให้เกิดรายได้แก่
เจ้าของ 
การลดหย่อนภาษี เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่อาศยั 

การยกเว้นการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1ปีท่ีล่วงมาท่ีดินท่ีใช้เพาะปลูกเสียหายมาก
ผิดปกติ หรือ เพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตพุ้นวิสยั 

2 ผู้ ว่าราชการจงัหวัดมีอ านาจยกเว้น หรือลด
ภาษีได้ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

จดัท าโดย ส่วนการคลงั งานจดัเก็บรายได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาพนัสาม 

ต.นาพนัสาม อ เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทร 032598177 

 



 

 

รู้เร่ืองภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บ
จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับที่ดิน
ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่เก็บจาก บ้าน
เช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท อพาร์ทเม้นท์ 
หอพัก โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มสัตว์และ
บริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ  
ผู้ มีหน้าท่ีช าระภาษี 
คือผู้ รับการประเมิน ซึ่งหมายถึง เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีเว้นแต่ถ้า
ท่ีดินและอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง 
ๆ เป็นคนละเจ้าของกัน ให้เจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
อาคารโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นผู้ มี
หน้าท่ีเสียภาษี 
ก าหนดระยะเวลาย่ืนแบบแสดงรายการ 
ให้ผู้ รับประเมินย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2  ภายในเดือน
กุมภาพนัธ์ของทุกปีท่ีส านักงานโดยกรอก
รายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความเป็นจริงให้

ครบถ้วน รับรองความถูกต้องของข้อความ
ดงักล่าวพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือวนัท่ี เดือน ปี 
ก ากับไว้แล้วส่งคืนไปยงัพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
การช าระภาษี 
เจ้าหน้าท่ีจะส่งรายการประเมิน ภ.ร.ด.8 ให้
ช าระภาษีภายใน 30 วนั นับแต่วนัถัดจากวันท่ี
ได้รับใบแจ้งการประเมิน อัตราภาษี ร้อยละ 
12.50 ของค่ารายปี 
การขอผ่อนช าระภาษี ผู้ มีสิทธ์ิขอผ่อนชะระ
ภาษีได้ 3 งวด จะต้องมีจ านวนเงินค่าภาษี
ตัง้แต่9,000บาทขึน้ไป 
อตัราโทษและค่าปรับ 
1ผู้ ใดละเลยไม่ย่ืนแบบแสดงรายการ มี
ความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียก
เก็บภาษีย้อนหลงัไม่เกิน 10 ปี 
2ผู้ ใดย่ืนแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับและเรียกเก็บภาษี
ย้อนหลงัไม่เกิน 5 ปี 

3ถ้าช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วัน นับแต่วนั
ถัดจากวันท่ีได้แจ้งการประเมิน ให้เงินเพิ่มดงันี  ้
ไม่เกิน 1 เดือน 2.50% ของภาษีท่ีค้างช าระ 
ไม่เกิน 2 เดือน 5.00% ของภาษีท่ีค้างช าระ 
ไม่เกิน 3 เดือน 7.50% ของภาษีท่ีค้างช าระ 
ไม่เกิน 4 เดือน 10.00% ของภาษีท่ีค้างช าระ 
เกิน 4 เดือน ขึน้ไปให้ยึดอายดัหรือขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสัง่หรือ
ออกหมายจบั 
 
 
จดัท าโดย ส่วนการคลงั งานจดัเก็บรายได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาพนัสาม 

ต.นาพนัสาม อ เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทร 032598177 

 

 

 

 

 



 

 

รู้เร่ืองภาษี ป้าย 

ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายที่แสดงชื่อหรือ
เครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ หรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะ
แสดงหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ 
ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องที่เขียน แกะสลัก 
จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือเจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่
ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีผู้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ส าหรับป้ายได 
เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ
ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษี ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้าย
นั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
หรือที่ดินป้ายนั้นติดหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีตามล าดับและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
การประเมินภาษีเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว 
 

การยื่นแบบ 
1ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่
ก าหนดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดง
รายการป้าย  ถ้าเกิน 15 วันต้องเสียเงินเพ่ิมร้อย
ละ 10 ของจ านวนเงินภาษีแต่ถ้ายื่นแบบไว้แล้ว 
เสีย ร้อยละ 5.00 
ไม่ช าระภาษีป้ายในเวลาที่ก าหนด คือ เดือน 
มีนาคม ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2.00ต่อเดือนของ
จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี 
อัตราค่าภาษี 
1 ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 
500ตารางเซนติเมตร 
2 ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศ
หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืนคิดอัตรา 
20 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรือบางส่วนอยู่ใต้อักษร
ต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 
เซนติเมตร ป้ายที่ค านวณแล้วต่ ากว่า 200 ให้
เสียป้ายละ 200 บาท 

ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือ
กรรมวิธีการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ท าให้
เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนมัยของ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นเรืองมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางเสียง 
แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี 
 ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ  
เป็นเรื่องหนึ่งที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 7 ที่จะต้องมีการ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
เจ้าของกิจการต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกส ารวจตรวจสอบ
สถานที่ว่าเป็นไปตามข้อก าหนด เช่น มีราง
ระบายน้ ารับน้ าโสโคกไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 
มีแสงสว่างเพียงพอ ต้องมีเครื่องป้องกัน ควัน 
กลิ่น ซึ่งเป็นเหตุก่อความร าคาญ หากถูกต้อง
ครบถ้วนก็สามารถออกใบอนุญาตได้ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการจะหมดอายุในเดือน 
ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต หากเลย
ก าหนดต่อใบอนุญาต ต้องเสียเงินเพ่ิม 25 % 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


