
 

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษที้องถิ่น 

ภาษีบ ารุงท้องที ่
ภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจา้ของที่ดิน ที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคล

หรอืนิตบิุคคลซึ่งมีกรรมสทิธิ์ในที่ดิน หรอืสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ที่ดนิที่

ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายนี้ “ที่ดนิ” หมายถึง พืน้ที่ดินและให้หมายความรวมถึง พืน้ที่  ที่เป็นภูเขา 

หรอืที่มนี้ าด้วย 

การยื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี  

 ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 

 บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท. 5) ต่อเจา้พนักงาน

ประเมิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินหรอืจ านวนที่ดนิมกีารเปลี่ยนแปลง 

 ช าระเงินคา่ภาษีบ ารุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 

การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ดนิในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขนานได้ 3  ไร่   

 ที่ดนิแปลงที่เจา้ของปลูกบ้านอยู่อาศัย  โดยไม่ท าการค้าหรอืให้เชา่แตอ่ย่างใด  ลดหย่อนได้ 3 ไร่   

 ส่วนที่เกินตอ้งเสียภาษีตามอัตราที่ก าหนด 

 ที่ดนิเจ้าของปลูกบ้านให้เชา่  หรอืปลูกบ้านเพื่อท าการค้าและได้เสียภาษีโรงเรอืนและที่ดนิแลว้  จะ

ได้รับการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่ในอาคารนัน้ตั้งอยู่ 

 ที่ดนิว่างเปล่า  หรอืไม่ท าประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็นสองเท่าของอัตราปกติ 

หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษีบ ารุงท้องท้องท่ี 

1.  ใบเสร็จรับเงนิปีที่ผ่านมา  

2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน  

3.  ส าเนาโฉนด/นส.3 (เอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ)  

4.  แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5) 

ไม่ช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าของที่ดินตอ้งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรา 

ดังตอ่ไปนี ้ 

 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในก าหนดให้เสียเงนิเพิ่มอีก 10% ของค่าภาษี  

 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่ตอ้งเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของ

ค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม  

 ชีเ้ขต แจ้งจ านวนเนือ้ที่ดนิไม่ถูกต้องต่อเจา้พนักงานส ารวจท าให้จ านวนเงินที่ตอ้งเสียภาษีลดลง  ให้

เสียเงนิเพิ่มอีก หนึ่งเท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 

 ไม่ช าระภาษีภายในก าหนด(เดือนเมษายน)ให้เสียเงินเพิ่มรอ้ยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี(2% ตอ่เดือน) 

 

 
 



 

 

                                                                    ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ                       
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรอืน หรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดนิที่ใช้ตอ่เนื่อง

กับโรงเรือน หรอืสิ่งปลูกสร้างหรอืที่ดนิที่มิได้ใชต้่อเนื่องกับโรงเรือน หรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างนัน้ๆ ที่ใชป้ระกอบ

กิจการเพื่อหาผลประโยชน์ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

1. เจ้าของทรัพย์สนิ    

2. เจ้าของโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสร้างและเจา้ของที่ดินเป็นคนละคน  เจ้าของโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูก    

สร้าง มีหน้าที่เสียภาษี    

3. ผูค้รอบครองทรัพย์สนิ ทายาท หรอืผูจ้ัดการมรดก 

ขั้นตอนการยื่นแบบช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 

 เจ้าของทรัพย์สนิยื่นแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.2)ได้ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขนาน ภายในเดือน

กุมภาพันธ์ของทุกปี 

 ยื่นแบบแสดงรายการและช าระทันที หรอืภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจง้การประเมิน 

 กรณีทรัพย์สินไม่มผีูเ้ชา่ให้แจ้งพนักงานเจ้าหนา้ที่ภายใน 15 วัน ของเดือนที่ทรัพย์สนินั้นว่างลง 

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

ผูร้ับประเมินตอ้งช าระภาษีปีละครัง้ ในอัตรารอ้ยละ 12.50 ของค่ารายปี (ค่าเชา่) 

ไม่ช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้มหีนา้ที่เสียภาษีโรงเรอืนและที่ดนิจะต้อง

เสียเงนิเพิ่ม  ดังนี้ 

 ถ้าคา้งช าระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ2.5 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ  

 ถ้าคา้งช าระเกิน 1 เดือน แตไ่ม่เกิน 2 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ         

 ถ้าคา้งช าระเกิน 2 เดือน แตไ่ม่เกิน 3 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ 

 ถ้าคา้งช าระเกิน 3 เดือน แตไ่ม่เกิน 4 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ   

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2543 มาตรา 44 

ก าหนดว่า”ถ้ามิได้มกีารช าระค่าภาษีและเงนิเพิ่มภายใน 4 เดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอี านาจออกค าสั่งเป็น

หนังสือให ้ยึด อายัด  หรอืขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ซึ่งคา้งช าระค่าภาษี  เพื่อน าเงินมาเสียค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่าย โดยมิตอ้งขอให้ศาลสั่ง หรอืออกหมายยึด” 

 

 

 
 

 



                                                                                                           

ภาษีป้าย 
ภาษีป้ายเป็นภาษทีี่เก็บจากป้าย อันหมายถงึ  ป้ายแสดงชื่อ ยี่หอ้ หรอื เครื่องหมายที่ใชป้ระกอบการค้า 

หรอื ประกอบกิจกรรมอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรอืโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรอื

เครื่องหมายที่เขียน แกะ สลัก จารึก หรอืท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ 

ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีป้าย 

1. เจ้าของป้าย 

2. ผูค้รอบครองป้าย/ผูค้รอบครองอาคารหรอืที่ดนิที่ป้ายนั้นตดิตั้งหรอืแสดงอยู่ 

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 

 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ตั้งแตว่ันที่1 มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี 

 ยื่นแบบและช าระทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจง้การประเมิน 

 กรณีติดตัง้ป้ายใหม ่หลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วันนับแตว่ันที่

ติดตัง้  

ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผูเ้ป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่ก าหนด

จะต้องเสียเงนิเพิ่มนอกจากเงนิที่เสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังตอ่ไปนี้ 

 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี 

 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง  ท าให้จ านวนเงินที่ตอ้งเสียภาษีป้ายลดน้อยลง  ให้เสีย

เงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมนิเพิ่มเติม 

 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดอืนของค่าภาษี 

  อัตราค่าภาษีป้าย 

การค านวณภาษีป้าย โดยค านวณจากขนาด กว้าง x ยาว  

 หารด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษี ตามประเภทของป้าย 

ประเภท 

ป้าย 
ลักษณะป้าย 

อัตราภาษี 

(บาท/ตร.ซม.) 

1 

2 

3 

อักษรไทยล้วน  

อักษรไทยปนอักษรตา่งประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 

ป้ายดังต่อไปนี้                                                                      

(ก)ไม่มอีักษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรอืเครื่องหมายใดหรอืไม่ 

(ข)มีอักษรไทยบางสว่นหรอืทั้งหมดอยู่ใต้ หรอืต่ ากว่าอักษร

ต่างประเทศ 

3/500 

20/500  

40/500 

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรอื 3 เมื่อค านวณพืน้ที่แล้ว ถ้ามีอัตราภาษีที่ตอ้งเสียภาษีต่ ากว่า

ป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก 

ต.ช้างเผือก  อ.เมอืงเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ 

ขอแจง้ให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาช าระภาษีบ ารุงท้องถิ่น  

ได้แก ่

1.  ภาษีบ ารุงท้องที ่

ช าระภาษีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  -  30  เมษายน  2562 

 

2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ย่ืนแบบ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28  กุมภาพันธ์  2562 

ช าระภาษีได้ทันท ีหรือภายใน 30 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

(ภ.ร.ด.8) 

 

3.  ภาษีป้าย 

ย่ืนแบบ ตั้งแต่  วันที่ 2  มกราคม  -  29 มนีาคม  2562 

ช าระภาษีได้ทันที หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 

ณ  กองคลัง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งเผือก 

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หากมีข้อสงสัยตดิตอ่ได้ท่ี 053-010734 


