
ภาษีโรงเรือนและทีดนิ 

ภาษีโรงเ รือนและทีดิน คือ ภาษีจัดเก็บจาก

โรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างอย่างอนืกบัทีดินซึงใช้ต่อเนือง

กบัโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้าง นัน 

 โรงเรือน หมายถึง บา้น อาคาร ร้านคา้ สาํนักงาน 

ฯลฯ 

 สิงปลูกสร้าง ตวัอยา่ง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ 

ซึงมีลกัษณะก่อสร้างติดทีดินเป็นการถาวร 

ขันตอนการชําระภาษโีรงเรือนและทดีิน 

1. เจ้าของทรัพยสิ์นมีหน้าทียืนแบบ ภรด. 2 ต่อ

พนกังานเจา้หนา้ที ภายใน เดือน กุมภาพนัธ์ ของ

ทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจพิจารณาแบบฯ แจ้ง

รายการต่าง ๆ ดงักล่าวไปยงัพนกังานเก็บภาษี ให้

พนกังานเก็บภาษีแจง้รอการประเมิน ภรด. 8 ไป

ใหผู้รั้บประเมินทรัพยสิ์น 

3. เมือผู ้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน 

ภรด.8 แลว้ ตอ้งไปชาํระภาษีต่อพนกังานเก็บภาษี 

ภายใน 30 ว ัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งการ

ประเมิน 

4. ถา้ผูมี้หน้าทีเสียภาษีไม่ชาํระภาษีภายในกาํหนด 

ถือเป็นค่าภาษีคา้งชาํระตอ้งเสียเงินเพิม 

 

 

                    เงินเพมิ 

-  ภายใน  1  เดือน  เพิม  2.5%  ของค่าภาษ ี

-  ภายใน  2  เดือน  เพิม    5%  ของค่าภาษ ี

-  ภายใน  3  เดือน  เพิม  7.5%  ของค่าภาษ ี

-  ภายใน  4  เดือน  เพิม   10%  ของค่าภาษ ี
 

ถ้าไม่ชําระภาษีและเงินเพิ มภายใน 4 เดือน 

นบัตงัแต่ครบ 30 วนั (รับแจง้ประเมิน) ให้พนักงานเก็บ

ภาษีรายงาน ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลทราบ เพือสงัใหด้าํเนินการยดึทรัพยข์องผูค้า้ง

ชําระภาษี มาขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระ ค่าภาษี 

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องขอให้ศาลสั ง  

(มาตรา 44)   

ภาษีป้าย 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชือ ยีห้อ หรือ

เครืองหมายทีใชใ้นการประกอบกิจการคา้หรือประกอบ

กิจการอืนเพือหารายไดห้รือโฆษณาการคา้หรือบริการ

อืน ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไวบ้นวตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร

ภาพ หรือเครืองหมายทีเขียน แกะสลกั จารึก หรือทาํให้

ปรากฎดว้ยวิธีอืน 

การยนืแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

 เจา้ของป้าย ซึงจะตอ้งเสียภาษีป้าย จะตอ้งยนื

แบบภายใน เดือน มนีาคม ของทุกปี  (แบบ ภ.ป.1) 

การประเมนิค่าภาษีป้าย 

1. ป้ายทีแสดงภาษาไทยลว้น คิด 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม.  

2. ป้ายทีมีภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศหรือปนกบัภาพ

หรือเครืองหมายอืน คิด 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.  

3. ป้ายดงัต่อไปนี คิด 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 

ป้ายทีไม่มีอกัษรไทย 

ป้ายทีมีอกัษรไทยอยูต่าํกว่าอกัษรต่างประเทศ 

4. ป้ายตาม 1. , 2. และ 3. ขา้งตน้ เมือคาํนวณแลว้มีอตัราที

ตอ้งเสียภาษีป้ายตาํกว่า 200 บาท/ป้าย ให้เสียภาษีป้ายละ 

200 บาทเป็นอยา่งตาํ 

“หมายเหตุ  การคาํนวณภาษีป้ายให้ใช้ กว้าง x ยาว (เซนตเิมตร)  

เงินเพิม 

1. ไม่ยนืแบบภายใน 31 มีนาคมของทุกปี ใหเ้สียเงินเพิม 

    ร้อยละ 10 ของจาํนวนเงินทีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่ ไดย้นื 

    แบบก่อนทีเจา้หนา้ทีจะแจง้ใหท้ราบถึงการละเวน้นนั  

    ใหเ้สียเงินเพิมร้อยละ 5 ของจาํนวนเงินทีตอ้งเสียภาษี 

2.  ยนืแบบไม่ถูกตอ้งทาํใหจ้าํนวนเงินทีตอ้งเสียภาษี 

นอ้ยลง  ใหเ้สียเงินเพิมร้อยละ 10 ของภาษีทีตอ้งประเมินเพิม 

3. ไม่ชาํระภาษีภายในเวลาทีกาํหนด ใหเ้สียเงินเพิม 

    ร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจาํนวนเงินทีตอ้งเสียภาษี  

    เศษของเดือนใหน้บัเป็นหนึงเดือน 

 



กรณีติดตังป้ายใหม่ 

     >> ติดตังระหว่าง  

>ม.ค.  - มี.ค.   ให้คดิ 100%   ของค่าภาษี 

>เม.ย. - มิ.ย.   ให้คดิ  75%    ของค่าภาษ ี

 >ก.ค.  - ก.ย.   ให้คดิ  50%    ของค่าภาษ ี

 >ต.ค.  - ธ.ค.   ให้คดิ   25%   ของค่าภาษ ี

   

 

 

 

 

ภาษีบํารุงท้องท ี
 

ทีดิน หมายความว่า พืนทีดินหรือใหค้วามหมายรวมถึง

พืนทีทีเป็นภูเขาหรือทีมีนาํดว้ย 

 เจ้าของทีดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ซึงมี

กรรมสิทธิในทีดินหรือครอบครองอยูใ่นทีดินทีไม่เป็นกรรมสิทธิ

ของเอกชน 

การพิจารณาราคาทีดิน 

 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของทีดินทุก

รอบระยะเวลา 4 ปี 

 

 

 

ระยะเวลาการชําระภาษีบํารุงท้องท ี

 ใหผู้มี้หนา้ทีเสียภาษีบาํรุงทอ้งทีชาํระภาษีภายใน เดือน 

เมษายน ของทุกปี  

 

เงินเพมิ 

1. ไม่ยนืแบบภายในกาํหนด ให้เสียเงินเพิมร้อยละ 10 

ของเงินทีตอ้งเสียภาษี 

2. ยนืแบบไม่ถกูตอ้งทาํให้จาํนวนเงินภาษีน้อยลง ให้

เสียเงินเพิมร้อยละ 10 ของเงินภาษีทีประเมินเพิม 

3. ไม่ชาํระภาษีภายในเวลาทีกาํหนด ให้เสียเงินเพิม

ร้อยละ 24 ต่อปีของเงินทีตอ้งเสียภาษี เศษของเดือน

ใหน้บัเป็นหนึงเดือน 
 

ติดต่อสอบถาม 

งานจดัเกบ็รายได้ 

 โทร 054 – 833663 

   รับปรึกษาปัญหาภาษีท้องถนิ อาท ิ

   ภาษีโรงเรือนและทีดนิ 

ภาษีป้าย 

ภาษีบํารุงท้องที และ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

 

 

 

 

                                      

 
 
องค์การบริหารส่วนตําบลวงัทรายคาํ 

  
 
        

   
 

ฝ่ายจดัเกบ็รายได ้
 

ภาษีป้าย  1  ป้าย   หมายถึง ป้าย

ทีมีข้อความ 1 ด้าน  


