
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คือ  ภาษีจัดเก็บจาก

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกับที่ดินซึ่งใชตอเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง นั้น 

 โรงเรือน หมายถึง บาน อาคาร รานคา สํานักงาน 
ฯลฯ 

 สิ่งปลูกสราง ตัวอยาง เชน ทาเรือ สะพาน คานเรือ 
ซึ่งมีลักษณะกอสรางติดที่ดินเปนการถาวร 

ขั้นตอนการชาํระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 
1. เจาของทรัพยสินมีหนาที่ยื่นแบบ ภรด. 2 ตอ

พนักงานเจาหนาที่ ภายใน เดือน กุมภาพันธ ของ
ทุกป 

2. พนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาแบบฯ  แจง
รายการตาง ๆ ดังกลาวไปยังพนักงานเก็บภาษี ให
พนักงานเก็บภาษีแจงรอการประเมิน ภรด. 8 ไป
ใหผูรับประเมินทรัพยสิน 

3. เมื่อผู รับประเมินได รับแจงรายการประเมิน 
ภรด.8 แลว ตองไปชําระภาษีตอพนักงานเก็บภาษี 
ภายใน  30 วัน  นับถัดจากวันที่ได รับแจงการ
ประเมิน 

4. ถาผูมีหนาที่เสียภาษีไมชําระภาษีภายในกําหนด 
ถือเปนคาภาษีคางชําระตองเสียเงินเพิ่ม 

 

 

                    เงินเพิ่ม 
-  ภายใน  1  เดือน  เพิ่ม  2.5%  ของคาภาษี 
-  ภายใน  2  เดือน  เพิ่ม    5%  ของคาภาษี 
-  ภายใน  3  เดือน  เพิ่ม  7.5%  ของคาภาษี 
-  ภายใน  4  เดือน  เพิ่ม   10%  ของคาภาษี 
 

ถาไมชําระภาษีและเงินเพิ่มภายใน  4 เดือน 
นับตั้งแตครบ 30 วัน (รับแจงประเมิน) ใหพนักงานเก็บ
ภาษีรายงาน นายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ เพื่อ
สั่งใหดําเนินการยึดทรัพยของผูคางชําระภาษี มาขาย
ทอดตลาดเอาเงินมาชําระ คาภาษี คาธรรมเนียม และ
คาใชจายโดยไมตองขอใหศาลสั่ง  (มาตรา 44)   

ภาษปีาย 

ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือ
เครื่องหมายที่ใชในการประกอบกิจการคาหรือประกอบ
กิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือบริการ
อื่น ไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวบนวัตถุใด ๆ ดวยอักษร
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให
ปรากฎดวยวิธีอื่น 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย 
 เจาของปาย ซึ่งจะตองเสียภาษีปาย จะตองยื่น
แบบภายใน เดอืน มีนาคม ของทุกป  (แบบ ภ.ป.1) 
 

การประเมินคาภาษปีาย 
1. ปายที่แสดงภาษาไทยลวน คิด 3 บาทตอ 500 ตร.ซม.  

2. ปายที่มีภาษาไทยปนภาษาตางประเทศหรือปนกับภาพ
หรือเครื่องหมายอื่น คิด 20 บาท ตอ 500 ตร.ซม.  

3. ปายดังตอไปนี้ คิด 40 บาท ตอ 500 ตร.ซม. 
ปายทีไมมอีักษรไทย 
ปายที่มีอักษรไทยอยูต่ํากวาอักษรตางประเทศ 

4. ปายตาม 1. , 2. และ 3. ขางตน เมื่อคํานวณแลวมีอัตราที่
ตองเสียภาษีปายต่ํากวา 200 บาท/ปาย ใหเสียภาษีปายละ 
200 บาทเปนอยางต่ํา 

“หมายเหตุ  การคํานวณภาษีปายใหใช กวาง x ยาว (เซนติเมตร)  

เงินเพิ่ม 
1. ไมยื่นแบบภายใน 31 มีนาคมของทุกป ใหเสียเงินเพิ่ม 

    รอยละ 10 ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีเวนแต ไดยื่น 

    แบบกอนที่เจาหนาที่จะแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น  

    ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษี 

2.  ยื่นแบบไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่ตองเสียภาษี 

นอยลง  ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของภาษีที่ตองประเมินเพิ่ม 

3. ไมชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่ม 
    รอยละ 2 ตอเดือน ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษี  
    เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

 



กรณีติดตั้งปายใหม 

     >> ติดตั้งระหวาง  
>ม.ค.  - มี.ค.   ใหคิด 100%   ของคาภาษี 
>เม.ย. - มิ.ย.   ใหคิด  75%    ของคาภาษี 

 >ก.ค.  - ก.ย.   ใหคิด  50%    ของคาภาษี 
 >ต.ค.  - ธ.ค.   ใหคิด   25%   ของคาภาษี 

   
 

 

 

 
ภาษีบํารงุทองที่ 

 
ที่ดิน หมายความวา พื้นที่ดินหรือใหความหมายรวมถึง

พื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย 

 เจาของที่ดิน หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์
ของเอกชน 

การพิจารณาราคาที่ดิน 
 ใหคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุก
รอบระยะเวลา 4 ป 
 
 
 

ระยะเวลาการชําระภาษีบํารุงทองที่ 

 ใหผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระภาษีปายภายใน 
เดือน เมษายน ของทุกป  
 

เงินเพิ่ม 
1. ไมยื่นแบบภายในกําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 

ของเงินที่ตองเสียภาษี 
2. ยื่นแบบไมถูกตองทําใหจํานวนเงินภาษีนอยลง ให

เสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของเงินภาษีที่ประเมินเพิ่ม 
3. ไมชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่ม

รอยละ 24 ตอปของเงินที่ตองเสียภาษี เศษของเดือน
ใหนับเปนหนึ่งเดือน 

 

ติดตอสอบถาม 
งานจัดเก็บรายได 
 โทร 0‐4449‐1788 

   รับปรึกษาปญหาภาษีทองถิ่น อาทิ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษปีาย 
ภาษีบํารงุทองที่ และ 
คาธรรมเนียมตาง ๆ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      อบต.พลับพลา 

  
 
        

   
 

ฝายจัดเก็บรายได 
 

ภาษีปาย  1  ปาย   หมายถึง ปาย
ที่มีขอความ 1 ดาน  


