
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษี จัดเก็บจาก
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซ่ึงใช้ต่อเน่ือง
กบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง น้ัน 

 โรงเรือน หมายถึง บา้น อาคาร ร้านคา้ ส านกังาน 
ฯลฯ 

 ส่ิงปลูกสร้าง ตวัอยา่ง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ 
ซ่ึงมีลกัษณะก่อสร้างติดท่ีดินเป็นการถาวร 

ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าท่ียื่นแบบ ภรด . 2 ต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี ภายใน เดือน กุมภาพนัธ์ ของ
ทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้า ท่ีตรวจพิจารณาแบบฯ แจ้ง
รายการต่าง ๆ ดงักล่าวไปยงัพนกังานเก็บภาษี ให้
พนกังานเก็บภาษีแจง้รอการประเมิน ภรด. 8 ไป
ใหผู้รั้บประเมินทรัพยสิ์น 

3. เม่ือผูรั้บประเมินไดรั้บแจง้รายการประเมิน ภรด.8 
แลว้ ตอ้งไปช าระภาษีต่อพนกังานเก็บภาษี ภายใน 
30 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

4. ถา้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในก าหนด 
ถือเป็นค่าภาษีคา้งช าระตอ้งเสียเงินเพิ่ม 

 
 

                    เงินเพิ่ม 
-  ภายใน  1  เดือน  เพ่ิม  2.5%  ของค่าภาษี 
-  ภายใน  2  เดือน  เพ่ิม    5%  ของค่าภาษี 
-  ภายใน  3  เดือน  เพ่ิม  7.5%  ของค่าภาษี 
-  ภายใน  4  เดือน  เพ่ิม   10%  ของค่าภาษี 
 

ถ้าไม่ช าระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เ ดือน 

นบัตั้งแต่ครบ 30 วนั (รับแจง้ประเมิน) ให้พนกังานเก็บ

ภาษีรายงาน ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทราบ เพื่อสั่งให้ด าเนินการยึดทรัพยข์องผูค้า้ง

ช าระภาษี มาขายทอดตลาดเอาเงินมาช าระ ค่าภาษี 

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องขอให้ศาลสั่ง  

(มาตรา 44)   

ภาษีป้าย 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ
เคร่ืองหมายท่ีใช้ในการประกอบกิจการคา้หรือประกอบ
กิจการอ่ืนเพื่อหารายไดห้รือโฆษณาการคา้หรือบริการอ่ืน 
ไม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวบ้นวตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษรภาพ 
หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือท าให้ปรากฎ
ดว้ยวธีิอ่ืน 

การยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
 เจา้ของป้าย ซ่ึงจะตอ้งเสียภาษีป้าย จะตอ้งยืน่
แบบภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี  (แบบ ภ.ป.1) 
 

การประเมินค่าภาษีป้าย 

1. ป้ายท่ีแสดงภาษาไทยลว้น คิด 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม.  

2. ป้ายท่ีมีภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศหรือปนกบัภาพหรือเคร่ืองหมาย 

      อ่ืน คิด 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.  

3. ป้ายดงัต่อไปน้ี คิด 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
ป้ายทีไม่มีอกัษรไทย 
ป้ายท่ีมีอกัษรไทยอยูต่  ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ 

4. ป้ายตาม 1. , 2. และ 3. ขา้งตน้ เม่ือค  านวณแลว้มีอตัราท่ีตอ้งเสียภาษี 

      ป้ายต ่ากวา่ 200 บาท/ป้าย ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาทเป็นอยา่งต ่า 

“หมายเหตุ  การค านวณภาษีป้ายให้ใช ้กวา้ง x ยาว (เซนติเมตร)  

กรณตีิดตั้งป้ายใหม่ 

     >> ติดตั้งระหว่าง  
>ม.ค.  - ม.ีค.   ให้คดิ 100%   ของค่าภาษี 
>เม.ย. - มิ.ย.   ให้คดิ  75%    ของค่าภาษ ี

 >ก.ค.  - ก.ย.   ให้คดิ  50%    ของค่าภาษี 
 >ต.ค.  - ธ.ค.   ให้คดิ   25%   ของค่าภาษี 

   
 

 

 

 

 

 

ภาษป้ีาย  1  ป้าย   หมายถึง ป้ายที่มี
ข้อความ 1 ด้าน  

 



 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
 

ที่ดิน หมายความว่า พืน้ที่ดินหรือให้ความหมายรวมถึงพืน้ที่ที่
เป็นภูเขาหรือที่มีน า้ด้วย 

 เ จ้ าของที่ดิน  หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึงมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน 
การแจ้งที่ดนิโดยน าโฉนดทีดนิและบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดนิมาแจ้ง 
กับเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีทุก ๆ 4 ปี การยื่นแบบแสดงที่ดินและการ
ส ารวจเป็นรายแปลงให้ยืน่ภายในเดอืนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปาน
กลางถ้าไม่ยืน่แบบภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ านวน
เงนิที่ต้องเสียภาษบี ารุงท้องที่ 
นาที่เจ้าของท าเอง คดิไร่ละ 5 บาท   นาที่ให้เช่า ไร่ละ 8 บาท 
นากุ้ง นาเกลอื คดิไร่ละ 10 บาท ที่ว่างเปล่า ไร่ละ 11 บาท ปลูกไม้ยนืต้น 
 ไร่ละ 7 บาท การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ช าระได้ถึง เดือน เมษายน ตั้งแต่
เดอืน พฤษภาคม เป็นต้นไป จะคดิค่าปรับ  

เงนิเพิม่ภาษบี ารุงท้องที ่
1.  ไม่ยืน่แบบภายใน เวลาทีก่ าหนด ให้เสียเงนิเพิม่ 

    ร้อยละ 10 ของจ านวนเงนิทีต้่องเสียภาษีเว้นแต่ ได้ยืน่ 

    แบบก่อนทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น  

    ให้เสียเงนิเพิม่ร้อยละ 5 ของจ านวนเงนิทีต้่องเสียภาษี 

2.  ยืน่แบบไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงนิทีต้่องเสียภาษี 

น้อยลง  ให้เสียเงนิเพิม่ร้อยละ 10 ของภาษีทีต้่องประเมนิเพิม่ 

3. ไม่ช าระภาษีภายในเวลาทีก่ าหนด ให้เสียเงนิเพิม่ 
    ร้อยละ 2 ต่อเดอืน ของจ านวนเงนิทีต้่องเสียภาษี  
    เศษของเดอืนให้นับเป็นหนึ่งเดอืน 

 
 

 

         การขอใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

1. เจ้าของกจิการค้ายืน่ค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขออกไปตรวจสถานที่  ถ้าเห็นว่ามีการปฏิบัติ จัด

สถานที่ส าหรับประกอบกิจการค้านั้น  เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวแก่
สุขลกัษณะตามข้อบังคบักจ็ะเสนอเร่ืองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพจิารณาอนุญาต 

3. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตแล้ว จะออกใบอนุญาตและ
เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากเจ้าของกจิการค้าตามอตัราค่าธรรมเนียม 

4. หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าเจ้าของกิจการยังจัดสถานที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ จะมีค าส่ังให้แก้ไข แต่ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง จะด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องจึงจะออกใบอนุญาต 
             ระยะเวลายื่นค าร้องขอออกใบอนุญาต   ผู้ประกอบกิจการค้าควร
ยื่นค าร้องในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  ของทุกปี  เพื่อออกใบอนุญาต
ประกอบกจิการค้าในปีต่อไป 

ใบอนุญาตที่ออกให้จะส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม แห่งปีที่ออก 

ประเภทการค้าที่ต้องขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่  การค้าซ่ึงก าหนดให้ 

ควบคุมตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 เร่ืองการ 

ควบคุมการค้าซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพโดยมีด้วยกันทั้งส้ิน 121  ประเภท 

  เช่น  การเลีย้งสุกร เลีย้งวัว เลีย้งเป็ด ไก่ เลีย้งกุ้ง ร้านเสริมสวย ซักอบรีด ล้างอดัฉีด  

การต่อประกอบ หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร การสะสมอาหารสัตว์ การเจียระไนเพชร  

ร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ   

ร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารอุปโภคบริโภค  

 งานจัดเก็บรายได้ 

  โทร 032598177 

 
 

 
 

 

                                      

 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพนัสาม 

  

 

        
ฝ่ายจดัเกบ็รายได ้

ส่วนการคลงั 


