
คู่มือการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
คู่มือการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

ต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม มีการจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษี
บ ารุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งภาษีแต่ละชนิดมีความหมายและ
วิธีการรวมถึงขั้นตอนการเสียภาษีดังต่อไปนี้ 
1. ภาษีบ ารุงท้องถิ่น 
1.1 ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508  ก าหนดให้เจ้าของ
ท่ีดิน  ซึ่งมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ 
ท่ีดินต่อพนักงานประเมิน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ
หน่วยรับบริการเคลื่อนท่ีตามก าหนด ภายในเดือนมกราคมของปี 
* แบบแสดงรายการที่ได้ย่ืนไว้น้ันใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี มี
การรับแจ้งยื่นแบบประเมินภาษีในรอบระยะเวลา 4 ปี จะต้องมี 
การยื่นแบบครั้งแรกของปีแรก  หากไม่ยื่นภายในก าหนด  เจ้าที่ดิน
จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษี 
* กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่  หรือจ านวนท่ีดิน
เปลี่ยนแปลงไป  เจ้าของท่ีดินต้องยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายใน 
30 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ นับแต่วันท่ีจ านวนเน้ือ
ท่ีดินเพิ่มขึ้นใหม่ 
 
1.2 อัตราโทษและค่าปรับ 
* ผู้ใดละเลยการยื่นแบบแสดงรายการ  มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 



200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 2 ปี 
* ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์  มี
ความผิดต้องระวางโทษจ าคุก  หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือท้ังจ า
ท้ังปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 
* ก าหนดระยะเวลาการช าระภาษี  คือ เดือนมกราคม - เมษายนของ
ทุกปี หากช าระภาษีเกินก าหนดเวลาดังกล่าว ต้องเสียเงนิเพิ่มร้อยละ 
2 
ของอัตราค่าภาษีท่ีจะต้องช าระ 
 
1.3 เอกสารที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี 
    1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
    2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    3. หลักฐานท่ีแสดงความเป็นเจ้าของท่ีดิน 
    4. ใบเสร็จการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
    5. หนังสือมอบอ านาจ  กรณีให้ผู้อื่นมาท าการแทน 
 
2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  2.1 ความหมาย และก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษ ี
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 ก าหนดให้ผู้
เป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ  กับท่ีดินท่ีต่อเนื่องกับ 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างน้ัน และในปีท่ีผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินนั้น  เช่น ให้เช่า  ใช้เป็นท่ีท าการค้าขาย ที่ไว้สินค้าประกอบ
อุตสาหกรรมให้ญาติ  บิดา มารดา  บุตร  หรือผู้อื่นอยู่อาศัย  หรือ
ประกอบกิจการอื่นๆ  เพื่อเป็นการหารายได้ (เชิงการค้า ,ท ารายได้) มี
หน้าท่ียื่นแสดงแบบรายการ 
ทรัพย์สิน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้ังแต่เดือนมกราคม - 



กุมภาพันธ์  หากไม่ยื่นแบบภายในก าหนด  ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 
200 บาท 
  2.2 เอกสารในการยื่นช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
    1. ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษ ี
    2. ส าเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
    3. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนปีท่ีผ่านมา (ถ้ามี) 
  2.3 อัตราโทษและค่าปรับ 
    * ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  เมื่อได้รับแจ้งการประเมิน
แล้ว  จะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้ 
    1. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันท่ีพ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 
2.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
    2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่า
ภาษีท่ีค้าง 
    3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่า
ภาษีท่ีค้าง 
    4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่า
ภาษีค้าง 
    * ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ไม่ให้
ความร่วมมือการแจ้งรายละเอียดในเรื่องใบแจ้งรายการต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
    * ผู้ใดแจ้งความเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพื่อเป็น
การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 500 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  2.4 การอุทธรณ์การเมินภาษี 
    เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ไม่พอใจในการประเมิน



ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ ได้โดยยื่นแบบ ภงด.9 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
และเมื่อได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นท่ีพอใจก็มีสิทธิน าเรื่องร้อง
ต่อศาลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 
 
3. ภาษีป้าย 
    ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ก าหนดให้ผู้เป็นเจ้าของ
ป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงสิ้นเดือนมีนาคม  ณ วันที่การองค์การบริหารส่วนต าบล 
    3.1 การก าหนดช าระภาษี นับจากได้รับแจ้งการประเมินภายใน 
15 วัน 
    * กรณีท่ีมีการประเมินภาษีป้าย  ต้ังแต่ 3,000 บาทเป็นต้นไปผู้
เสียภาษีสามารถขอผ่อนช าระเป็นงวดๆเท่าๆ กันได้ แต่ต้องยื่นค าขอ
ผ่านช าระก่อนครบก าหนดเวลาที่ต้องช าระภาษี 
    * การช าระภาษีเกินก าหนดเวลา  หรือยื่นแบบเกินก าหนดต้องเสีย
เงินเพิ่ม  ตามที่กฎหมายก าหนด 
    * การประเมินภาษีป้าย  ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2535) 
    1. ป้ายท่ีอักษรไทยล้วน คิด 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 
    2. ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ  หรือ ปนกับภาพ
และ/ หรือเครื่องหมายอื่นใด  ให้คิด 20 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 
    3. ป้ายดังต่อไปน้ีให้คิด 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
    - ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้ หรือต่ ากว่าอักษร
ต่างประเทศ 
    - ป้ายตามข้อ 1,2และ 3 เมื่อค านวณพื้นท่ีของป้ายแล้ว  ถ้ามี
อัตราต้องเสียภาษีต ากว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
  3.2 เอกสารประกอบในการยื่นช าระภาษีป้าย 



    1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
    2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีท่ีผ่านมา (ถ้ามี) 
 
4.ค่าธรรมเนียมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ตามข้อบังคับว่าด้วย  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2541 ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ก าหนดให้ผู้ 
ประกอบกิจการต่างๆ ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด  (ขอดูประเภทได้ ณ 
ท่ีท าการ อบต.นาพันสาม) 
    * ให้ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ณ ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
    * ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุ 1 ปี ก่อนครบก าหนดจะต้องท า
การยื่นขอต่อใบอนุญาต  และช าระค่าธรรมเนียมก่อน ถ้ายื่นเกิน
ก าหนดต้องช าระเงนิเพิ่มเติมตามท่ีกฏหมายก าหนด 
    4.1 เอกสารประกอบในการยื่นช าระภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
    1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 
    2. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน
ผู้จัดการ  หากไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขออนุญาต 
    3. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นที่ต้ังสถานท่ีประกอบการ 
    4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
    5. ส าเนาในอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็น
สถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบการน้ันได้โดยถูกต้องตาม
กฏหมายควบคมุอาคาร 
    6. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้มอบ
และผู้รับมอบ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการด้วย
ตนเอง) 



ตัวอย่างกิจการในพื้นที่ อบต.นาพันสาม ท่ีอยู่ในการควบคุม 
    - การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด หมู กุ้ง 
    - โรงกลึง  เชื่อม โลหะ คอนกรีต 
    - กิจการรับพ่นสี  เคาะ  ปะผู 
    - กิจการเกี่ยวกับไม้ 
    - อื่นๆ   
 
 

ค ำแนะน ำกำรช ำระภำษีของ อบต. 

          ภำษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ได้แก่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษี
บ ำรุงท้องที่และภำษีป้ำย 
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
          เป็นภำษีทีจ่ัดเก็บจำก บ้ำนเช่ำ อำคำรร้ำนค้ำ ตึกแถว บริษัท 
ธนำคำร โรงแรม โรงภำพยนตร์ แฟลต อพำร์ตเม้นต์ หอพัก คอนโดมี
เนียม โรงเรียนสอนวิชำชีพ สนำมม้ำ สนำมกอล์ฟ โรงงำน
อุตสำหกรรม สนำมมวย ท่ำเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลำ ฟำร์มสัตว์ 
คลังสนิค้ำ และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนัน้ ฯลฯ 
อัตรำภำษ ี
          ร้อยละ 12.5 ของค่ำรำยปี 

 

 

 

 

 



กำรยื่นแบบประเมินและกำรช ำระภำษี 

1. เจ้ำของทรัพย์สินหรือรับมอบอ ำนำจยื่นแบบแสดงรำยกำร
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งทรัพย์สินตัง้อยู่ 
ตั้งแต่วันที2่ มกรำคม – สิ้นเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี 

2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะออกแบบแจ้งกำรประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
3. ผู้รับกำรประเมินตอ้งช ำระเงนิภำยใน 30 วัน นับแต่วนัที่

ได้รับแบบแจ้งกำรประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

กำรอุทธรณ ์
หำกผู้รับกำรประเมินไม่พอใจในกำรประเมิน ให้ค ำร้องขอ

อุทธรณ์ ภำยใน 15 วัน นับตั้งแตว่ันได้แบบแจ้งกำรประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

อัตรำโทษและค่ำปรับ 

1. ผู้ใดละเลยไม่ย่ืนแบบแสดงรำยกำร มีควำมผิดโทษปรับไม่
เกิน 200 บำท และเรียกเก็บภำษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี  

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรำยกำรไม่ถูกต้อง ตำมควำมจริง หรือไม่
บริบูรณ์มีควำมผิดระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่
เกิน 500 บำท หรอืทั้งจ ำทัง้ปรับ และเรียกเก็บภำษีย้อนหลังได้
ไม่เกิน 5 ปี 

3. ช ำระค่ำภำษีเกินก ำหนด 30 วนั นับแต่วันถัดจำกวันที่ได้รับ
แจ้งกำรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้ 

1. ไม่เกิน 1 เดือน เสยีเพิ่ม 2.5% 
2. เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน         เสียเพิ่ม 5% 
3. เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน         เสียเพิ่ม 7.5% 
4. เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน         เสียเพิ่ม 

10%3.5 



5. เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอำยัด หรือขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศำลสัง่ หรือออกหมำยยึด 

ภำษีบ ำรุงท้องที ่
   อัตรำภำษี 
          * จะเสียตำมรำคำปำนกลำงของที่ดิน มีหลำยอตัรำ ขอทรำบ
รำยละเอียดกับเจ้ำหน้ำที่ได้โดยตรง 
          * ที่ดินว่ำงเปล่ำหรอืไม่ได้ท ำประโยชน์จะต้องเสยีภำษี 2 เท่ำ 
ของอัตรำปกต ิ
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินและช ำระภำษี 

1. ให้เจ้ำของที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรำยกำร
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และช ำระภำษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกรำคม – 
30 เมษำยน ของทุกปี 

2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรอืเนื้อที่ดนิเปลี่ยนแปลง
ให้ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภำยใน 30 วนั  นับแต่
วันที่โอนกรรมสทิธิ ์

กำรลดหย่อน และกำรยกเว้นภำษีบ ำรุงท้องที ่
ที่ดินแปลงที่เจ้ำของปลูกบ้ำนอยู่อำศัยโดยไม่ท ำกำรค้ำหรือ ให้

เช่ำแต่อย่ำงใดทั้งสิน้ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ ส่วนทีเ่กินต้องเสียภำษี
ตำมอัตรำที่ก ำหนด ที่ดินที่เจ้ำของปลกูบ้ำนให้เช่ำหรอืปลูกบ้ำนท ำ
กำรค้ำ และได้เสียภำษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับกำรยกเว้นภำษี
บ ำรุงท้องที่ในส่วนที่อำคำรนัน้ตั้งอยู ่
อัตรำโทษและค่ำปรับ 

1. ยืนแบบภำยในก ำหนดเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่ำภำษี 



2. ยื่นแบบรำยกำรไม่ถูกต้อง ค่ำภำษีน้อยลงต้องเสียเงนิเพิม่ 
10% ของค่ำประเมินเพิ่มเติม 

3. ชี้เขตแจ้งจ ำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่ำภำษีน้อยลง ต้อง
เสียเงนิเพิ่มอีก 1 เท่ำ ของค่ำภำษีประเมินเพิ่มเติม 

4. ช ำระภำษีเกินก ำหนดวันที่ 30 เมษำยน ต้องเสียเงิน
เพิ่ม  20%ตอ่ปี ของค่ำภำษี เศษของเดือนให้นับเปน็หนึง่เดือน 

 

          ภำษีบ ำรุงท้องที ่   เป็นภำษีที่จัดเก็บจำก “ ที่ดิน” ซึ่ง
หมำยถึง พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขำหรอืที่มีน้ ำด้วย 
          ผู้ที่มีหน้ำทีเ่สียภำษีบ ำรุงท้องที่ คือ เจ้ำของที่ดินอัน
หมำยถึง   บุคคลหรือคณะบุคคล   ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติ
บุคคล ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดนิหรอืครอบครองอยู่ในที่ดนิที่ไม่ เป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชน 

ขั้นตอนกำรช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 
- ให้เจ้ำของที่ดินตอ้งยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และ

ช ำระภำษีปีละครั้ง  ตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงดือนเมษำยนของทุก
ปี      ยื่นช ำระภำษีได้ที่งำนจัดเก็บรำยได้ ส่วนกำร
คลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโป่ง ( กรณีบุคคลใดเป็น
เจ้ำของที่ดินขึ้นใหม่  หรือจ ำนวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง  ให้
เจ้ำของที่ดินยื่นแบบแสดงรำยกำร  ภำยใน  30  วัน  นบัจำก
วันที่เป็นเจ้ำของทีด่ินขึ้นใหม ่ หรือจ ำนวนที่ดนิเปลี่ยนแปลง 

        - เจ้ำของที่ดินต้องช ำระภำษีภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี ถ้ำ
เกินก ำหนดถือเป็นภำษีค้ำงช ำระจะต้องเสีย             เงินเพิ่ม เดือน
ละ  2 %   ของจ ำนวนเงินที่ต้องช ำระ 



          บทก ำหนดโทษ 
                    ผู้ใดหลีกเลี่ยงกำรช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่มคีวำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องที ่ พ.ศ. 2508   มำตรำ  53  และ
มำตรำ  54 

 

 

ค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำตต่ำง ๆ 
          กำรเก็บค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำตต่ำง ๆ  เพื่อเป็นกำร
รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยโป่งตำมข้อบังคับต ำบล 

-     ยื่นค ำร้องขอช ำระค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำตต่ำง ๆ  ได้
ที่  งำนจัดเก็บรำยได ้ ส่วนกำรคลงั องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล
ห้วยโป่ง 

-      อัตรำค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำตต่ำง ๆ  ช ำระเงนิตำม
ข้อบังคับต ำบลขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลห้วยโป่ง 

ค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่ต้องช ำระมีดังนี้ 

- ค่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

- ค่ำใบอนุญำตหรอืหนังสือรับรองกำรแจ้งให้จัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร 

  กำรช ำระเงินภำษีต่ำง ๆ   ช ำระได้หลำยวิธีดังนี ้

- ช ำระเป็นเงินสด 

- ช ำระเป็นเชค็ 



- ช ำระเป็นธนำณัติ  หรือตั๋วแลกเงนิ งำนจัดเก็บรำยได้   ส่วนกำร
คลัง อบต.ห้วยโป่ง 

     

 

ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
      ภำษีโรงเรือนและที่ดิน    คือ   ภำษีที่เก็บจำกโรงเรือนหรอืสิ่งปลูก
สร้ำงอย่ำงอื่น ๆ กับที่ดิน   ซึ่งใช้ต่อเนื่องที่ให้เช่ำ  ที่ท ำกำรค้ำ  ที่เก็บ
สินค้ำ    ที่ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ใช้ญำติ  พ่อ  แม ่ หรือผู้อื่น
อำศัย ( ยกเว้นเป็นที่อยู่อำศัยมิได้ท ำกำรค้ำหรืออืน่ ๆ ) 
โรงเรือน  หมำยถึง   บ้ำน , ตึกแถว , อำคำร, ร้ำนค้ำ, บ้ำนเช่ำ,
ส ำนักงำน, บริษัท,  ธนำคำร,  โรงแรม,  โรงภำพยนตร์, โรงพยำบำล
,  โรงเรียน,  แฟลต,  คอนโดมิเนียม,  หอพัก, สนำมมวย,  สนำมม้ำ
,  คลังสนิค้ำ,  ไนทค์ลับ  ฯลฯ 
สิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ๆ    คือ  สิ่งปลูกสร้ำงไว้เพื่อเก็บ
สินค้ำ  จ ำหน่ำยสนิค้ำ    ที่สภำพก่อสร้ำงยึดติดกับพ้ืนดิน   กำร
เคลื่อนย้ำยท ำได้ยำก  เช่น  ยุ้งข้ำว    โกดังเก็บสินค้ำ ถังเก็บน้ ำมัน 
เสำโทรศัพท ์   ตู้คอนเทนเนอร ์
ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ  หมำยถึง   ที่ดิน
ปลูกสร้ำงโรงเรอืนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องที่
ใช้ประโยชน์  เป็นต้น  ซึ่งตำมปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรอืสิ่ง
ปลูกสร้ำงนั้น 
ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีโรงเรือนและที่ดนิคือ “ เจ้ำของทรัพย์สิน“ 
หมำยถึง  ผู้เป็นเจำ้ของโรงเรือน   ผู้ครอบครองหรือผู้มกีรรมสิทธิ์ใน



โรงเรือนนั้น   ผู้ครอบครอง  หมำยถึง  ผู้อำศัยในโรงเรอืนนั้น ซึ่งอำจ
เป็นเจ้ำของหรือไมใ่ช่เจ้ำของก็ได้ 
ขั้นตอนกำรช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

        - ยื่นแบบรำยกำรช ำระภำษี ( ภ.ร.ด.2 )  ภำยในเดือน
กุมภำพนัธ์ของทุกปี  ( ขอแบบพิมพ์ ภ.ร.ด. 2  ได้ที่งำนจัดเก็บ
รำยได้  ส่วนกำรคลัง  องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลโคกส ำโรง ) 
        - ผู้รับประเมินจะต้องไปช ำระภำษีภำยใน  30  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับกำรแจ้งประเมิน ( ภ.ร.ด.8 ) 
 

บทก ำหนดโทษ 
          ผู้ใดหลีกเลีย่งกำรช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดนิ  มีควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ. 
2475   มำตรำ  46,   มำตรำ  47   และมำตรำ  48 
อัตรำค่ำภำษีโรงเรอืนและที่ดิน 
          ผู้รับกำรประเมินจะต้องเสียภำษีในอัตรำร้อยละ  12.5   ของ 
ค่ำรำยป ี ค่ำภำษี  9,000.- บำทขึ้นไป  สำมำรถผ่อนช ำระ
เป็น  3  งวดได ้

  

 

 

 

 

 



 

กำรไม่ช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ 
         กรณีที่ผู้รับประเมินไม่ช ำระภำษีภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย
ก ำหนด  จะต้องช ำระเงินเพิ่ม   ดังนี ้
          1. ถ้ำค้ำงช ำระไม่เกิน  1  เดอืน   นับแต่วันพ้นก ำหนดจะต้อง
เสียเงนิเพิ่มร้อยละ  2.5  ของค่ำภำษีที่ค้ำง 
          2. ถ้ำค้ำงช ำระเกิน  1  เดือน   แต่ไม่เกิน   2  เดือน  จะต้อง
เสียเงนิเพิ่มร้อยละ  5  ของค่ำภำษีที่ค้ำง 
          3. ถ้ำค้ำงช ำระเกิน  2  เดือน   แต่ไม่เกิน   3  เดือน  จะต้อง
เสียเงนิเพิ่มร้อยละ  7.5  ของค่ำภำษีที่ค้ำง 
          4. ถ้ำค้ำงช ำระเกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน   4  เดือน  จะต้อง
เสียเงนิเพิ่มร้อยละ  10  ของค่ำภำษีที่ค้ำง 
          5. ถ้ำเกิน  4  เดือน   ยึด   อำยัด  ขำยทอดตลำด  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
ภำษีปำ้ย 

เป็นภำษีที่จัดเก็บจำกภำษีแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำ 
หรือโฆษณำหรือกจิกำรอื่น เพื่อหำรำยได้ไม่ว่ำจะแสดงหรือโฆษณำไว้ที่
วัสดุใดๆ ด้วยอักษร ภำพ หรือ เครื่องหมำยที่เขียนแกะสลัก จำรึก 
หรือท ำให้ปรำกฏด้วยวิธีอื่น 
อัตรำภำษ ี
          1. ป้ำยที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรำ 3 บำท ต่อ 500 ตำรำง
เซนติเมตร 
          2. ป้ำยที่มีอักษรไทยปนอักษรต่ำงประเทศหรือปนภำพและ
หรือเครื่องหมำยอื่น คิดอัตรำ 20 บำท ต่อ 500 ตำรำงเซนติเมตร 



          3. ป้ำยดังต่อไปนี้ คิดอัตรำ 40 บำท ต่อ 500 ตำรำง
เซนติเมตร 
                   *  ป้ำยที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่ำจะมีภำพหรือเครื่องหมำย
ใดๆหรือไม่ 
                   *  ป้ำยที่มีอักษรไทยบำงส่วน หรอืทั้งหมดอยู่ใต้หรือ
ต่ ำกว่ำอักษรต่ำงประเทศ 
          4. ป้ำยที่ค ำนวณพื้นที่และประเภทของป้ำยแล้วเสียภำษีต่ ำ
กว่ำ 200 บำท ให้เสียในอัตรำ 200 บำท 
กำรยื่นแบบประเมินและกำรช ำระภำษี 
         1. เจ้ำของป้ำยซึ่งจะต้องเสียภำษีป้ำย ย่ืนแสดงแบบรำยกำร
ภำษีป้ำยตั้งแต่ มกรำคม – 31 มีนำคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรำยปี 
ยกเว้นป้ำยที่เริ่มตดิตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้ยืนแบบแสดงรำยกำรภำษี
ป้ำยภำยใน 15 วัน และให้เสียภำษีป้ำยตั้งแต่วันเริ่มติดตัง้หรือแสดง
จนถึงสิ้นปีและเสียภำษีเป็นรำยงวดๆ ละ 3 เดือนของปี 
          2. ช ำระภำษีป้ำยภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วนัที่ได้รับแจ้งกำร
ประเมินจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
          3. ถ้ำภำษีป้ำยเกิน 3,000 บำท จะขอผ่อนผนัช ำระเป็นสำม
งวดเท่ำๆกันก็ได้ 
กำรอุทธรณ ์
         ถ้ำผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย ได้รับแจ้งกำรประเมินแล้วเห็นว่ำไม่
ถูกต้องให้ยื่นค ำรอ้งอุทธรณ์ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมแบบ ภ.ป.4 
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
อัตรำโทษและค่ำปรับ 



          1. ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยภำยในเดือนมีนำคมหลัง
ติดตั้งป้ำย 15 วัน เสียเงนิเพิ่ม 10% ของค่ำภำษีป้ำย 
          2. ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยโดยไม่ถูกต้อง ท ำให้ค่ำภำษี
น้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่ำรำยปีที่ประเมินเพิม่เติม 
          3. ไม่ช ำระเงินภำยใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัที่ไดร้ับกำรแจ้งกำร
ประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่ำภำษี เศษของเดือนให้นับเป็น
หนึ่งเดือน 
          4. ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยต้องระวำงโทษ
ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บำท 
          5. ผู้ใดไม่แจ้งกำรรับโอนป้ำย ภำยใน 30 วัน ตัง้แต่วันรับโอน
ต้องระวำงโทษปรบัตั้งแต่ 1,000-10,000 บำท 
          6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้ำของป้ำยเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่
มุมขวำด้ำนล่ำงของป้ำย ซึ่งติดตั้งบนอสังหำริมทรัพย์ของผู้อื่น และมี
พื้นที่เกิน 2 ตำรำงเมตร ต้องระวำงโทษปรับวันละ 100 บำท เรียง
รำยวันตลอดระยะเวลำที่กระท ำควำมผิด 
          7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ให้
ถ้อยค ำเท็จ ตอบค ำถำมด้วยถ้อยค ำอันเป็นเท็จหรือน ำพยำนหลักฐำน
เท็จมำแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีป้ำย 
ต้องระวำงโทษจ ำคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
           

 

ขั้นตอนกำรช ำระภำษีและกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำย 



- ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) และช ำระภำษี ภำยใน
เดือนมีนำคมของทุกปี (ขอแบบพิมพ์ ภ.ป.1  ได้ที่ งำนจัดเก็บ
รำยได้  ส่วนกำรคลัง อบต.นำพันสำม) 

- ผู้รับประเมินจะตอ้งไปช ำระภำษีภำยใน  15  วัน  นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งประเมิน  ( ภ.ป. 3 ) 

- ป้ำยใหม่ต้องแจ้งขอติดตั้งและช ำระภำษีป้ำยภำยใน 
15   วัน  นับแต่วนัติดตั้งป้ำย 

บทก ำหนดโทษ 
          ผู้ใดหลีกเลีย่งกำรช ำระภำษีป้ำย   มีควำมผิดตำม 
พระรำชบัญญัติภำษีป้ำย   พ.ศ. 2510  มำตรำ  34 ,  มำตรำ 35, 
มำตรำ  36   และมำตรำ 37  และมำตรำ  38 
อัตรำค่ำภำษีป้ำย 
          ประเภทที ่ 1  ป้ำยที่มีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรำ 3.- บำท 
ต่อ   500   ตำรำงเซนติเมตร 
          ประเภทที ่ 2  ป้ำยที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่ำงประเทศหรอื
ปนรูปภำพ  สัญลักษณ์และเครื่องหมำยอื่น    คิดอัตรำ 20.-
  บำท   ต่อ   500  ตำรำงเซนติเมตร 

ประเภทที ่ 3   ป้ำยดังต่อไปนี้   คิดอัตรำ  40.-  บำท 
ต่อ   500  ตำรำงเซนติเมตร     

-     ป้ำยที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่ำจะมีภำพหรือเครื่องหมำยใด ๆ 
หรือไม่ 

-     ป้ำยที่มีอักษรไทยบำงส่วน  หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ำกว่ำ
อักษรต่ำงประเทศ 



          -    ป้ำยใดที่ค ำนวณพื้นที่และประเภทป้ำยแล้วเสียภำษีต่ ำ
กว่ำ   200.-  บำท   ให้เสียภำษีในอัตรำ  200.-  บำท 

-    ค่ำภำษี   3,000.-  บำท  สำมำรถผ่อนช ำระได้เป็น   3  งวด
เท่ำๆ กันได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คู่มือประชาชนการช าระภาษี 

และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

        
จัดท าโดย 

ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วน 

ต าบลนาพันสาม ต าบลนาพันสาม  

อ าเภอเมือง จ.เพชรบุรี 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/1AchbtAiup8/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=1AchbtAiup8&docid=uyAWHCoEbubo3M&tbnid=ZvbBxV2rfRGGiM:&vet=10ahUKEwi2i8r5vJnVAhUIfLwKHVpnAK84rAIQMwguKCwwLA..i&w=480&h=360&bih=650&biw=1366&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2 %E0%B9%86 %E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5&ved=0ahUKEwi2i8r5vJnVAhUIfLwKHVpnAK84rAIQMwguKCwwLA&iact=mrc&uact=8


คู่มือประชาชนความรู้เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 


