
 หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง 

 1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

 1.1 ผู้รับการประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 1.2 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.2 จากผู้รับประเมินแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้อง และ
ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.2 

 1.3 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความจ าเป็นให้ผู้รับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติม 
ละเอียดย่ิงขึ้น หรือเรียกให้น าพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการน้ัน ผู้รับประเมินต้องรีบด าเนินการ ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน 

 2. การช าระเงินภาษี 

 เมื่อผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.8) จะต้องช าระค่าภาษี ณ  กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลหน้า
สตน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 3. การอุทธรณ์ภาษี 

 กรณีที่ผู้รับประเมิน ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ย่ืนค าร้องต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ ภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) หากผู้รับประเมินไม่ย่ืนค าร้อง (ภ.ร.ด.9) ภายในก าหนด จะหมดสิทธิ์ที่จะให้
พิจารณาการประเมินใหม่ 

 4. อัตราค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 ผู้รับประเมิน จะต้องเสียค่าภาษีในอัตรา ร้อยละ 12.5  ของค่ารายปี 

 5. การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

 5.1 ผู้ใดละเลยไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภายในก าหนด มีความผิดระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท  เจ้า
พนักงานมีอ านาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 

 5.2 กรณีย่ืนแบบไม่ถูกต้อง หรือไม่บริบูรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 
 5.3 กรณีที่ผู้รับประเมิน ไม่ช าระค่าภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังน้ี 
  1)  ค้างช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนด ให้เพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
  2)  ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่ม 5 ของค่าภาษีค้าง  
  3) เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่ม ร้อยละ 7.5 ของภาษีค้าง 
  4)  ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง 

จดหมายข่าว 

งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้  

กองคลงั เทศบาลต าบลหน้าสตน 

 

ประจ าเดือน ธนัวาคม   
ประจ าปงีบประมาณ 2558 

ฉบบัที ่1   

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ขั้นตอนการยื่นแบบและการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ประชาสมัพนัธห์ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารช าระภาษ ี  ประจ าป ี 2558 



 หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือหารายได้หรือ
โฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือ
โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

 

 

 1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

    การยื่นแบบแสดงรายการ เพ่ือเสียภาษีผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในวันที่ 
31  มีนาคมของทุกปี  กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อความป้าย จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ติดตั้งใหม่ หรือที่เปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายใหม่ 

 2. การช าระเงินค่าภาษี 

 2.1 ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายต้องช าระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน 

 2.2 กรณีท่ีเจ้าของป้ายยื่นแบบ (ภ.ป.1) แสดงรายการไว้ถูกต้องครบถ้วน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว แล้ว
ถูกต้องจะแจ้งการประเมิน และช าระภาษีในวันที่ยื่นแบบฯ ได้ 

 3. อัตราค่าภาษีป้าย 

 ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตาราเซนติเมตร 

 ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 
20 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

 ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ามีภาพ หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มี
อักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร เมื่อค านวณ
พ้ืนที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

 4. การไม่ยื่นแบบ และช าระภาษีเกินก าหนดระยะเวลา 

 - ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในก าหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีก ร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

 - ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ช าระเงินค่าภาษีภายในก าหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีก ร้อยละ 2 ต่อค่าภาษี 

 - ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถาน
ประกอบการค้า หรือสถานประกอบกิจการ 

 

 

ภาษีป้าย 

ขั้นตอนการยื่นแบบและช าระภาษีป้าย 



 หมายถึง ที่ดินที่ต้องเสียภาษีที่เก็บจากท่ีดินทุกประเภท ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่มีสิ่ง
ปลูกสร้าง และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัยให้ผู้อ่ืนเช่า หรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม 
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่นั้น นอกจากพ้ืนที่ที่ดินทั่วไปแล้ว ยังหมายความรวมถึง พ้ืนทีที่เป็น
ภูเขา และแม่น้ าด้วย  

 

 

 1. การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 

 ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.ท.บ.5) ณ กองคลัง ส านักงานเทศบาล
ต าบลหน้าสตน ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ านวนเนื้อท่ีดินเดิม เปลี่ยนแปลง ให้
เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจ านวนเนื้อที่ดินได้มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 2. การช าระเงินค่าภาษี 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี 

 3. การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

 กรณีท่ีผู้เสียภาษี ไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีก ร้อยละ 10 ของจ านวนเงินค่า
ภาษ ี

 กรณีท่ีผู้เสียภาษี ไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 2 ต่อเดือน ของ
จ านวนเงินค่าภาษี 

 หลักฐานที่จะต้องน าไปช าระภาษี (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่) 

 1. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น  
  - โฉนดที่ดิน น.ส.3, น.ส.2, ส.ค.1 หรืออ่ืน ๆ (กรณีเสียภาษีบ ารุงท้องที่) 

  - ใบอนุญาตปลูกสร้าง, ส าเนาทะเบียนบ้านหลักฐานการซื้อขายหรือจดทะเบียนกรรมสิทธิ์(ถ้ามี) หรือ
หลักฐานอื่น ๆ แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง (กรณีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 

  - ภาพถ่าย หรือรูปแบบขนาดความกว้างยาว และลักษณะข้อความของป้าย (กรณีเสียภาษีป้าย) 

 2. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้ายที่เคยช าระภาษี  

 3. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 

 4. หนังสือแจ้งเตือนให้ยื่นแบบและช าระภาษีจากส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน  

 5. การช าระภาษีอาจช าระโดย  

 - เงินสด , ธนาณัติ , แคชเชียร์เช็ค  สั่งจ่ายในนาม เทศบาลต าบลหน้าสตน 
 

 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 

ขั้นตอนการยื่นแบบและช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 


