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ประชาสัมพนัธ์ภาษท้ีองถิน่  ประจ าปี พ.ศ.2562 

ภาษบี ารุงท้องที ่
ภาษีบ ารุงท้องที ่คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน ท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่วา่จะเป็นบุคคล
หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน  
ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามกฎหมายน้ี “ท่ีดิน” หมายถึง พื้นท่ีดินและใหห้มายความรวมถึง พื้นท่ี  
ท่ีเป็นภูเขา หรือท่ีมีน ้าดว้ย 
การย่ืนแบบแสดงรายการและการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
 ยืน่แบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 
 บุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินใหม่ ใหเ้จา้ของท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5)ต่อเจา้พนกังาน

ประเมิน ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินหรือจ านวนท่ีดินมีการเปล่ียนแปลง 
 ช าระเงินค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 

การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ ท่ีดินในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนไดไ้ม่เกิน  5  ไร่   
 ท่ีดินแปลงท่ีเจา้ของปลูกบา้นอยูอ่าศยั  โดยไม่ท าการคา้หรือใหเ้ช่าแต่อยา่งใด  ลดหยอ่นได ้5 ไร่  

ส่วนท่ีเกินตอ้งเสียภาษีตามอตัราท่ีก าหนด 
 ท่ีดินเจา้ของปลูกบา้นใหเ้ช่า  หรือปลูกบา้นเพื่อท าการคา้และไดเ้สียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้  

จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในอาคารนั้นตั้งอยู ่
 ท่ีดินวา่งเปล่า  หรือไม่ท าประโยชน์จะตอ้งเสียภาษีเป็นสองเท่าของอตัราปกติ 

หลกัฐานประกอบการย่ืนเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
1.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผา่นมา  
2.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น  
3.  ส าเนาโฉนด/นส.3 (เอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน)  
4.  แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5) 
 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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ไม่ช าระค่าภาษีบ ารุงท้องทีภ่ายในระยะเวลาทีก่ าหนด เจา้ของท่ีดินตอ้งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอตัรา 
ดงัต่อไปน้ี  
 ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในก าหนดให้เสียเงินเพิ่มอีก 10% ของค่าภาษี  
 ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินไม่ถูกตอ้งท าใหจ้  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีลดลง ใหเ้สียเงินเพิ่ม 10% 

ของค่าภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม  
 ช้ีเขต แจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจท าใหจ้  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีลดลง 

ใหเ้สียเงินเพิ่มอีก หน่ึงเท่า ของค่าภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม 
 ไม่ช าระภาษีภายในก าหนด(เดือนเมษายน)ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี(2% ต่อเดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
 



- 3 - 

ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนกบัท่ีดินท่ีใช้
ต่อเน่ืองกบัโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างหรือท่ีดินท่ีมิไดใ้ช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่าง
นั้นๆ ท่ีใชป้ระกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ 
ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  

1. เจา้ของทรัพยสิ์น    
2. เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างและเจา้ของท่ีดินเป็นคนละคน  เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิง 
    ปลูกสร้างมีหนา้ท่ีเสียภาษี    
3. ผูค้รอบครองทรัพยสิ์น ทายาท หรือผูจ้ดัการมรดก 

ขั้นตอนการย่ืนแบบช าระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 เจา้ของทรัพยสิ์นยื่นแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.2)ได้ท่ีกองคลงัองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 
 ยืน่แบบแสดงรายการและช าระทนัที หรือภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 กรณีทรัพยสิ์นไม่มีผูเ้ช่าใหแ้จง้พนกังานเจา้หนา้ท่ีภายใน 15 วนั ของเดือนท่ีทรัพยสิ์นนั้นวา่งลง 

อตัราค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  
ผู ้รับประเมินต้องช าระภาษีปีละคร้ัง ในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี  (ค่าเช่า) 

ไม่ช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในระยะเวลาที่ก าหนด   ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินจะตอ้ง
เสียเงินเพิ่ม  ดงัน้ี 
 ถา้คา้งช าระไม่เกิน 1 เดือนนบัแต่วนัพน้ก าหนดใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ2.5 ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ  
 ถา้คา้งช าระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ         
 ถา้คา้งช าระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ 
 ถา้คา้งช าระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ   

ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 5)พ.ศ.2543 มาตรา 44 
ก าหนดวา่”ถา้มิไดมี้การช าระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือให้ ยึด อายดั หรือขายทอดตลาด ทรัพยสิ์นของผู ้ซ่ึงคา้งช าระค่าภาษี เพื่อน าเงินมาเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย โดยมิตอ้งขอใหศ้าลสั่ง หรือออกหมายยดึ” 
 
 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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ภาษป้ีาย 
ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ เคร่ืองหมายท่ีใช้ประกอบการคา้ 
หรือ ประกอบกิจกรรมอ่ืนเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆดว้ยอกัษร ภาพ หรือ
เคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะ สลกั จารึก หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิอ่ืนๆ 
ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีป้าย 

1. เจา้ของป้าย 
2. ผูค้รอบครองป้าย/ผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู ่

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
 ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี 
 ยืน่แบบและช าระทนัที หรือ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลงัเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วนันบัแต่

วนัท่ีติดตั้ง  
ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาท่ีก าหนด
จะตอ้งเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีเสียภาษีป้ายในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 

 ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ภายในเวลาท่ีก าหนดใหเ้สียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี 
 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง  ท าให้จ  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลง  ให้

เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม 
 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี 

 อตัราค่าภาษีป้าย 
การค านวณภาษีป้าย โดยค านวณจากขนาด กว้าง x ยาว  
 หารด้วย 500 คูณด้วย อตัราภาษี ตามประเภทของป้าย 

ประเภท 
ป้าย 

ลกัษณะป้าย 
อตัราภาษี 

(บาท/ตร.ซม.) 
1 
2 
3 

อกัษรไทยลว้น  
อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมายอ่ืน 
ป้ายดงัต่อไปน้ี                                                                      
(ก)ไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดหรือไม่ 
(ข)มีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ต ้หรือต ่ากวา่อกัษร
ต่างประเทศ 

3/500 
20/500  
40/500 

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เม่ือค านวณพื้นท่ีแลว้ ถา้มีอตัราภาษีท่ีตอ้งเสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ 
200 บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ 200 บาท 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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 ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ดงัน้ี   

 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล   
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองแจง้การจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารในอาคารหรือ  พื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
 ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ   

พื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือสาธารณะ 
 ค่าใบอนุญาตด าเนินกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

                ช าระภาษีปีละคร้ัง     ณ     ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน   
 

 
  
  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://mblog.manager.co.th/uploads/247/images/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg&imgrefurl=http://www.poodeknaew.com/&usg=__HEmh63DO61jvb5cMi-Yo7yLi8RA=&h=418&w=500&sz=67&hl=th&start=3&tbnid=L6YlNQPZn5qX0M:&tbnh=109&tbnw=130&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&hl=th&sa=G
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://mblog.manager.co.th/uploads/247/images/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg&imgrefurl=http://www.poodeknaew.com/&usg=__HEmh63DO61jvb5cMi-Yo7yLi8RA=&h=418&w=500&sz=67&hl=th&start=3&tbnid=L6YlNQPZn5qX0M:&tbnh=109&tbnw=130&prev=/images?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&hl=th&sa=G


 


