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คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ว่าง เปล่า หรือสิ่งปลูก   สร้างอยู่หรือไม่

และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัย ให้ผู้อื่นเช่าหรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ต้องเสียภาษี บ ารุงท้องที่

นั้น นอกจากพืน้ที่ที่ดนิทั่วๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึง พืน้ที่ที่เป็นภูเขาและแมน่้ าด้วย 

ขั้นตอนการช าระภาษบี ารุงท้องท่ี 

1) การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย

ภาษี (ภ.บ.ท.) ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ทุกรอบระยะเวลา 4 ป ี

  กรณี บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้ เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดง

รายการ ที่ดนิ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม ่หรอืจ านวนเนือ้ที่ดนิได้มีการเปลี่ยนแปลง 

2) การช าระเงินคา่ภาษี ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีจะต้องช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 

3) การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนดกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

ก าหนดจะต้องเสียเงนิเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจ านวนเงินคา่ภาษี  

กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของ

จ านวน เงินค่าภาษี 

บทก าหนดโทษ 

โทษทางแพ่ง 

*ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภายใน  เวลาก าหนดเสียเงินเพิ่มรอ้ยละ  10  ของภาษี 

*ยื่นแบบแสดงรายการ  ไม่ถูกต้อง  เสียเงนิเพิ่มร้อยละ 5  ของค่าภาษี  

*แจง้จ านวนเนื้อที่ดนิไม่ถูกต้อง  ให้เสียเงินเพิ่ม 1  เท่าของภาษี 

*ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเสียเงนิเพิ่มรอ้ยละ  24  ต่อปี   

โทษทางอาญา  

*พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่  โทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือนหรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรอื

ทั้งจ าทั้งปรับ 

*ไม่ยอมช้ีเขตหรอืไม่ยอมแจ้งจ านวนเนือ้ที่ดนิโทษจ าคุก 1  เดือน  หรอืปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรอืทั้งจ า

ทั้งปรับ  

*ขัดขวางเจ้าพนักงาน โทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  

*ผูใ้ดฝา่ฝนืค าสั่งของเจ้าพนักงาน  โทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000 หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดนิ ซึ่งใชต้่อเนื่องกับโรงเรือนหรอืสิ่งปลูก

สร้างนั้น 

 โรงเรือน  หมายถึง  บ้าน  ตึกแถว  อาคาร  ร้านค้า  ส านักงาน  บริษัท  ธนาคาร  โรงแรม  โรงภาพยนตร์   

โรงพยาบาล    โรงเรียน  แฟลต  สนามมวย  สนามม้า  คลังสินค้า  หอพัก  ฯลฯ  

 ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  เจ้าของทรัพย์สินนัน้  ๆ    

 ค่าภาษี  ผูเ้สียภาษีช าระภาษีปีละครัง้   ตามค่ารายปีของ ทรัพย์สิน  ในอัตราร้อยละ  12.5 ตอ่ปี   

ขั้นตอนการเสียภาษี 

1. เจ้าของทรัพย์สนิ  ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน  (แบบ  ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี   

2. เจ้าหน้าที่จะท าการประเมินค่าภาษี 

3. เสียภาษีภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้การประเมินหรอืยื่นแบบ (ภายในเดือนมนีาคมของทุกปี) 

4. หากไม่เสียภาษีภายในก าหนด  ต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ 

เสียภาษีไม่เกิน  1  เดือน  เสียเงินเพิ่มรอ้ย  2.5 ของค่าภาษีค้าง  

เสียภาษีเกิน 1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ  5  ของค่าภาษีค้าง 

เสียภาษีเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ  7.50  ของค่าภาษีค้าง  

           เสียภาษีเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ 10  ของค่าภาษีค้าง    

บทก าหนดโทษ 

ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในก าหนด  ปรับ  200  บาท  (มาตรา 46) 

แจ้งข้อความเท็จ  โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ตอ้งระวางโทษ  จ าคุกไม่เกิน 6  เดือน  ปรับไม่เกิน  500  บาท  หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ  (มาตรา  48  (ข)) 
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ความหมาย ป้ายแสดง ชื่อ  ยี่หอ้ หรอืเครื่องหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา 

ไว้ที่วัตถุใด ๆ  ดว้ยอักษร ภาพ เครื่องหมาย  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คือ 

1. เจ้าของป้าย 

2. ผูค้รอบครองป้าย  หรอื  เจ้าของที่ดิน  ที่ป้ายนัน้ติดตั้งอยู่   

การค านวณพ้ืนที่ป้าย  อัตราค่าภาษีป้าย  ป้ายที่มขีอบเขต  ค านวณดังนี้  

ส่วนกว้างที่สุด  x    ส่วนยาวที่สุดของป้ายนั้น 

ป้ายที่ไม่มีขอบเขต ค านวณดังนี้  ให้ถอืตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อก าหนดส่วนกว้างที่สุด  ยาวที่สุด    

อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา   

ลักษณะ ราคา  (บาท) 

1. อักษรไทยล้วน 

2. อักษรไทยปนอักษรตา่งประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย 

3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรอือักษรไทยอยู่ใต้หรอืต่ ากว่าอักษร

ต่างประเทศ  

***ป้ายใดที่เสียต่ ากว่า  200  บาท  ให้เสีย 200  บาท*** 

3/500    ตร.ซม. 

20/500  ตร. ซม. 

 

40/500  ตร.ซม. 

 

       การค านวณภาษีป้าย ให้ค านวณโดยน าพื้นที่ป้าย  คูณด้วยอัตราภาษีป้าย  เช่น   ป้ายที่ตอ้งเสียภาษีมพีืน้ที่ 

10,000  ตร.ซม.        เป็นป้าย  ประเภทที่ 2  เสียภาษี  ดังนี ้  

 10,000 / 500 x 20 =  400  บาท  

 

ขั้นตอนการช าระภาษี 

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภป.1)  พรอ้มหลักฐานภายใน  เดือนมีนาคม ของทุกปี  

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมนิค่าภาษีป้าย 

3. เสียภาษีป้ายภายใน  15   วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจง้การประเมิน 

4. ไม่เสียภาษีภายในก าหนด  เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ 2  ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 

 

 

           บทก าหนดโทษ 

   - ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000  บาท  (มาตรา35) 

- แจ้งขอ้ความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1  ปี   หรอืปรับตั้งแต่ 5,000-

50,000  บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ  (มาตรา 34) 
 

 


