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ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
ความหมาย  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดินซ่ึงใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  
หลักการส าคัญ  
หลักการส าคัญในการพิจารณาว่าทรัพย์สินใด อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือไม่ มีหลักในการ
พิจารณาดังนี้  
1. ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดิน ซ่ึงใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างนั้น และ  
2. ต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 

ผู้มีหน้าท่ีช าระภาษี  
มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ก าหนดไว้เป็น 2 กรณี คือ  
1. หากเจ้าของทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ และที่ดิน เป็นเจ้าของเดียวกันเจ้าของ
ทรัพย์สินนั้นก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
2. แต่ถ้าที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายก าหนดให้เจ้าของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี  
 

ทรัพย์สินท่ีได้รับยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ได้แก่  
1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน  
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่
ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง  
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระท ากิจการที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นผลก าไรส่วน
บุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา  
4. ทรัพย์สินซ่ึงเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์  
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซ่ึงปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยู่เอง หรือให้ผู้อ่ืนอยู่นอกจากคน
เฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ หรือในที่ดินซ่ึงใช้ต่อเนื่องกัน  
6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซ้ืออยู่อาศัยเอง และมิได้ใช้เป็นที่เก็บ สินค้าหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้  
7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซ่ึงเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซ่ึงมิได้ใช้เป็นที่ไว้
สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม  
การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี  
1. เม่ือปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรือช ารุด ต้องซ่อมแซมส่วนส าคัญ  
2. ผู้รับประเมินยื่นค าร้อง  
3. ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได้  
 
 

ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษี  
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ณ ส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต้ังอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
กรณีผู้ช าระภาษีย่ืนแบบ (ภ.ร.ด.2) แล้วยังไม่ช าระทันทีให้ด าเนินการดังน้ี  
1. อัตราค่าปรับและเงินเพ่ิม กรณียื่นแบบเกินก าหนดเกินก าหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่ยื่น  
แบบภายใน ระยะเวลา 200 บาท  



2. เม่ือได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องช าระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
หากช าระเกินระยะเวลาที่ก าหนดต้องเสียเงินเพ่ิมดังนี้  
- ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5%  
- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5%  
- เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5%  
- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10%  
3. ได้รับการแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ

แจ้งการประเมิน 

 

 

 

 

 

 



กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 

กระบวนงานบริการ 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 

เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

การค านวณ หมายเหตุ 
 

ฝ่ายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้  
 

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน  
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นความ
จ านงค์ต่อเจ้าหน้าที่  
- เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม (ภ.ร.ด.2) ลงชื่อผู้
ช าระภาษี  
- ลงเลขรับ (ภ.ร.ด.2) ในทะเบียนคุมเลขรับ  
- ค านวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี  
- แจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) และลงเลขที่ 
(ภ.ร.ด.8)  
ในทะเบียนคุมเลขรับ  
- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ภ.ร.ด.12)  
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ช าระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  
(ภ.ร.ด.12)  

- บัตรประจ าตัว
ประชาชน  
- ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษี ภาษีโรงเรือน
และที่ดินปีที่ผ่านมา 

(ภ.ร.ด.12)  

วิธีการค านวณ ค่ารายปี = จ านวนห้องเช่า x 
ค่าเช่า x จ านวนเดือน และจะต้องเสียภาษีใน
อัตรา 12.5 % ของค่ารายปี  
 

* การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
โรงเรือนและที่ดินภายในเดือน
กุมภาพันธ์  
* กรณีเป็นรายเก่าสามารถคัดลอก
จากปีที่ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง)  



ภาษีป้าย  
ป้ายท่ีต้องเสียภาษี  
ป้ายท่ีต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบ
กิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน  
แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ  
ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย  
ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่  
- ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ  
- ป้ายที่แสดงไว้ท่ีสินค้า หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า  
- ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว  
- ป้ายที่แสดงไว้ท่ีคนหรือสัตว์  
- ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึงเป็น  
ที่รโหฐาน ทั้งนี้เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2542)  
ก าหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพ้ืนที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2542) แต่ไม่
รวมถึงป้าย  
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
- ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ  
บริหารราชการแผ่นดิน  
- ป้ายขององค์การที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ  
- ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ  
สหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
- ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว ้ณ  
อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
- ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซ่ึงค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
- ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ  
- ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
- ป้ายที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดป้ายที่ได้รับ  
การยกเว้นภาษีป้ายคือ  
- ป้ายที่แสดงหรือติดต้ังไว้ท่ีรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์  
- ป้ายที่ติดต้ังหรือแสดงไว้ท่ีล้อเลื่อน  
- ป้ายที่ติดต้ังหรือแสดงไว้ท่ียานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อยตาราง  
เซนติเมตร 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่  
- เจ้าของป้าย  
- ในกรณีที่ไม่มีผู้อ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้น  



ได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า
เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดต้ังหรือแสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีป้ายตามล าดับ  
ระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย  
- เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  
- ในกรณีที่ติดต้ังหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ  
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน  
นับแต่วันติดต้ังหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี  
การค านวณพ้ืนท่ีป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการค านวณภาษีป้าย  
- ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ ส่วนที่กว้างที่สุด X ส่วนที่ยาวท่ีสุดของขอบเขตป้าย  
- ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก าหนดส่วนที่
กว้างที่สุดและส่วนที่ยาวท่ีสุด  
- ป้ายประเภทที่ (1) ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. - ป้ายประเภทที่ (2) ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 
ตร.ซม. - ป้ายประเภทที่ (3) ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.  
- ค านวณพ้ืนที่ป้ายเป็นตารางเซนติเมตร  
เงินเพ่ิม  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  
- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้นแต่  
กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
นั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย  
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงิน  
เพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้  
ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน  
- ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือน  
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน  
การอุทธรณ์การประเมิน  
เม่ือผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมิน  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งค าวินิจฉัย

อุทธรณ์ 



กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน

กระบวนงานบริการ 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 

เอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา 

การค านวณ หมายเหตุ 
 

ฝ่ายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้  
 

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย  
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นความจ านงค์ต่อเจ้าหน้าที่  
- เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม (ภ.ป.1) ลงชื่อผู้ช าระ
ภาษี  
- ลงเลขรับ (ภ.ป.1) ในทะเบียนคุมเลขรับ  
- ค านวณพ้ืนที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย  
- แจ้งรายการประเมิน (ภ.ป. 3) และลงเลขที่ (ภ.ป. 
3) ในทะเบียนคุมเลขรับ  
- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ภ.ป. 7)  
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป. 7)  
การผ่อนช าระ  
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป  
2. ผ่อนช าระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน  
3. แจ้งความจ านงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดเวลา

ช าระ  

- บัตรประจ าตัว
ประชาชน  
- ใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาษีป้ายปีที่

ผ่านมา (ภ.ป. 7)  

อัตราภาษีป้าย 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิด
อัตรา 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 2. ป้ายที่มี
อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับ
ภาพและ หรือเครื่องหมายอ่ืน คิดอัตรา 20 
บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 3. ป้ายดังต่อไปนี้คิด
อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. - ป้ายที่ไม่มี
อักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ 
หรือไม่ - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือ
ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษร ต่างประเทศ 4. 
ป้ายใดที่ค านวณพ้ืนที่และประเภทของป้ายแล้ว
เสียภาษีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 
บาท  
การค านวณ  
กว้าง x ยาว / 500 ตร.ซม.x อัตราภาษี  

 * การยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ป้ายต้องยื่นภายในเดือนมีนาคม  

* กรณีเป็นรายเก่าสามารถคัดลอก
จากปีที่ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง)  



ภาษีบ ารุงท้องท่ี  
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี  
ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี  
บ ารุงท้องที่  
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้อง  
เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ท่ีเป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับ
การยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน  
ท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ได้แก่  
- ที่ดินที่เป็นที่ต้ังพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
- ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์  
- ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์  
- ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ  
- ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์  
- ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน  
- ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ  
- ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว  
- ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์  
- ที่ดินที่ต้ังขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศ
อ่ืนในเม่ือประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง  
- ที่ดินที่เป็นที่ต้ังของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน  
- ที่ดินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี  
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น  
ก าหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี  
ให้เจ้าของที่ดินซ่ึงมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ ส านักงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซ่ึงที่ดินนั้นต้ังอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ ดิน  
แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 

 

 
 
เงินเพิม่  
เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  
- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่เว้นแต่  
กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น  
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่  



- ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงิน
เพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการที่ดินให้  
ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน  
- ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่
ลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพ่ิมเติม  
- ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี

บ ารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 



กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 

กระบวนงานบริการ 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 

เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

การค านวณ หมายเหตุ 
 

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้  
 

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีบ ารุงท้องท่ี  
- ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายย่ืนความจ านงค์ต่อเจ้าหน้าท่ี  
- เจ้าหน้าท่ีกรอกแบบฟอร์ม (ภ.บ.ท. 5) ดูรายละเอียดจากส าเนา
เอกสารสิทธ์ิ  
- ลงทะเบียนเลขรับท่ีดินเพ่ือเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท. 6)  
- ค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีจากหน่วยราคาปานกลางท่ีดินและ
ประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี  
- แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท. 9)  
- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องท่ี  
- ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
บ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.11/ ภ.บ.ท. 5)  

  

- บัตรประจ าตัวประชาชน  
- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุง
ท้องท่ีปีท่ีผ่านมา (ภ.บ.ท. 11)  

อัตราค่าภาษี  
- ปลูกพืชล้มลุก 5 บาท /ไร่  
- ให้เช่า 10 บาท / ไร่  
- ปลูกไม้ยืนต้น 30 บาท / ไร่  
- ท่ีดินว่างเปล่า 60 บาท / ไร่  

 * การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีบ ารุง
ท้องท่ี ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ี
มีการตีราคาปานกลางของท่ีดินในทุก
รอบระยะเวลา 4 ปี  

* กรณีเป็นรายเก่าสามารถคัดลอกจากปี
ท่ีผ่านมาได้ (ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลง)  

 ส าหรับการช าระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป  
- เจ้าของท่ีดินแจ้งช่ือ – สกุล ให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบเอกสารกับ
ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน  
- ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีช าระเงินและรับ  
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท. 11)  

   



 


