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11..ภาษีโรงเรือนและทดีินภาษีโรงเรือนและทดีิน  
 ภาษีโรงเรือนและทีดิน หมายถึง ภาษีทีจัดเก็บ 

จากโรงเรือนหรือสงิปลกูสร้างอย่างอืน ๆ กับทีดินซึงใช้ต่อเนือง

กบัโรงเรือนหรือสงิปลกูสร้างนนั 

 ผู้ มีหน้าทีเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน คือ ผู้ เป็น

เจ้าของโรงเ รือนหรือสิงปลูกสร้างอย่างอืนๆ โดยใช้เ ป็น     

สถานประกอบการพาณิชย์  ให้เช่า  หรือเพือหารายได้ 

 โรงเรือน  เ ช่น  บ้าน  ตึกแถว  อาคาร  ร้านค้า          

สาํนกังาน  บริษัท  คลงัสนิค้า  หอพกั  เป็นต้น        

 สิงปลูกส ร้างอย่างอืนๆ  เ ช่น  ท่าเ รือ   สะพาน            

อ่างเก็บนํา  ถงัเก็บนํามนั  คานเรือ  เป็นต้น  

 ระยะเวลาการยืนแบบเพือขอชําระภาษี ภายใน

เดือนมกราคม  ถงึ  กมุภาพนัธ์  ของทกุปี 

 การยนืแบบแสดงรายการเพอืเสียภาษีโรงเรือน

และทีดิน 

1. ขอรับแบบแสดงรายการเพือเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน    

(แบบ ภ.ร.ด.2) กรอกรายละเอียดและยืนต่อเจ้าหน้าที    

ภายในเดือน  มกราคม – กมุภาพนัธ์  ของทกุปี 

2. ผู้ รับประเมินรับแจ้งการประเมินภาษี  (แบบ ภ.ร.ด.8)     

และชําระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง   

การประเมิน 

 

  

 

 

  

หลักฐานทีต้องนําไป 

1. บตัรประจําตวัประชาชน  และทะเบียนบ้าน 

2. โฉนดทีดิน  หรือ น.ส.3  หรือ น.ส.3 ก 

3. ทะเบียนการค้า  ทะเบียนพาณิชย์   ใบอนญุาติปลกูสร้างอาคาร 

4. ใบเสร็จรับเงินปีทีผ่านมา 

บทกาํหนดโทษ 

1.  (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในกําหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับ      

ไม่เกิน  200  บาท 

2. กรณีไม่ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา  ต้องชําระเงินเพิมดงัน ี

 ไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัพ้นกําหนด ให้ชําระเพิม 2.5 % 

 ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้ชําระเพิม 5 %  

 ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้ชําระเพิม 7.5 % 

 ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้ชําระเพิม 10 % 

 

22..ภาษีป้ายภาษีป้าย  
 ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีทีจัดเก็บจากป้ายแสดงชือ 

ยีห้อ หรือเครืองหมายทีใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ 

กิจการอืนเพือหารายได้ หรือเพือการโฆษณาการค้าเพือหารายได้  

 ระยะเวลาการยืนแบบเพือขอชําระภาษี ภายใน

เดือนมกราคม  ถงึ  มีนาคม  ของทกุปี 

 

 

 

 

 

การยนืแบบแสดงรายการเพอืเสียภาษป้ีาย 

1. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยืนแบบแสดงรายการภาษี

ป้าย (แบบ ภ.ป.1)  ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของ

ทุกปี  และชําระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันทีได้รับแจ้ง

การประเมิน 

2. ผู้ ใดติดตังป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตังป้ายใหม่

แทนป้ายเดิม หรือเปลียนแปลงแก้ไขพืนทีป้าย ข้อความ 

ภาพ  อันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิมขึน ให้ยืนแบบฯ ภายใน 

15 วนั นบัแต่วนัทีติดตงัหรือเปลยีนแปลงแก้ไข 

บทกาํหนดโทษ 

1. ผู้ ใดไม่ยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (แบบ ภ.ป.1)      

ภายในกําหนดเวลา  ให้เสียเงินเพิมร้อยละ 10 ของจํานวน

เงินทีต้องเสยีภาษีป้าย 

2. ผู้ใดแจ้งข้อความเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ หรือพยายามหลีกเลียง

ภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตังแต่ 

5,000 ถงึ 50,000 บาท 

3. ผู้ ใดยืนแบบฯ (แบบ ภ.ป.1) ไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงิน

ภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิมร้อยละ 10 ของภาษีที

ประเมินเพิมเติม 

4. ผู้ใดไม่ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา ให้เสียเงินเพิมร้อยละ 

2 ต่อเดือน ของจํานวนเงินทีต้องเสยีภาษีป้าย 

 

 



33..ภาษีบาํรุงท้องทีภาษีบาํรุงท้องที  
 ภาษีบํารุงท้องท ีหมายถงึ ภาษีทีจดัเก็บจากเจ้าของ

ทีดิน  ไม่ว่าจะเป็นบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล  ซงึมีกรรมสทิธิ

ในทีดิน หรือครอบครองอยู่ในทีดิน  โดยพิจารณาตามสภาพ 

เนือทีและการใช้ประโยชน์ในทีดินนนั 

 ผู้มีหน้าทเีสียภาษีบํารุงท้องท ี  คือ ผู้ เป็นเจ้าของ 

ทีดิน 

 ระยะเวลาการยนืแบบเพอืขอชําระภาษ ี ภายใน

เดือนมกราคม  ถงึ  เมษายน  ของทกุปี 

 การยืนแบบแสดงรายการเพือเสียภาษีบํารุง 

ท้องที 

1. ให้เจ้าของทีดินยืนแบบแสดงรายการทีดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) 

ภายในเดือน มกราคม ของปีแรกทีมีการตีราคาปานกลาง

ของทีดิน (ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี) และชําระภาษีภายใน

เดือน  มกราคม – เมษายน  ของทกุปี  

2. กรณีเป็นเจ้าของทีดินใหม่ หรือมีการเปลียนแปลงเนือทีดิน  

หรือมีการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ในทีดิน ต้องยืน 

แบบฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีเป็นเจ้าของทีดินขึนใหม่  

หรือวนัทีมีการเปลยีนแปลง 

 หลักฐานทีต้องนําไป 

1. บตัรประจําตวัประชาชน  และทะเบียนบ้าน 

2. โฉนดทีดิน  หรือ น.ส.3  หรือ น.ส.3 ก 

3. ใบเสร็จรับเงินปีทีแล้ว 

 

 

บทกาํหนดโทษ 

1. ผู้ ใดไม่ยืนแบบแสดงรายการทีดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ภายใน

กําหนดเวลา  ให้เสยีเงินเพิมร้อยละ 10 ของจํานวนเงินทีต้อง

เสยีภาษีบํารุงท้องที 

2. ผู้ใดแจ้งข้อความเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ หรือ 

3. นําพยานหลกัฐาน   เท็จมาแสดง เพือหลีกเลียงหรือพยายาม

หลกีเลยีงการเสยี   ภาษีบํารุงท้องที  ต้องระวางโทษจําคุกไม่

เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทงัจําทงัปรับ 

4. ผู้ ใดยืนแบบฯ (แบบ ภ.บ.ท.5) ไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงิน  

ภาษีบํารุงท้องทีลดน้อยลง  ให้เสียเงินเพิมร้อยละ 10 ของ 

ภาษีทีประเมินเพิมเติม 

5. ผู้ ใดไม่ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา ให้เสียเงินเพิมร้อยละ      

2  ต่อเดือน ของจํานวนเงินทีต้องเสยีภาษีบํารุงท้องที 

 

************** 

 

 

 

สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิได้ท ี

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

อาํเภอทุ่งฝน     จงัหวดัอดุรธาน ี

ส่วนการคลงั   โทร. 0-4227-0086   

 

งานจัดเกบ็รายได้ 

ส่วนการคลงั 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาชุมแสง 

โทร. 042 - 270086 


