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งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 



ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ความหมาย 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ นั้น กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
หลักการส าคัญ 
 หลักการส าคัญในการพิจารณาว่าทรัพย์สินใด อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือไม่ มีหลักการในการ
พิจารณาดังนี้ 

1. ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
และ 

2. ต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 
 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ก าหนดไว้เป็น 2 กรณี คือ 

1. หากเจ้าของทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และที่ดิน เป็นเจ้าของเดียวกัน
เจ้าของทรัพย์สินนั้นก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

2. แต่ถ้าที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายก าหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอ่ืนๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี 

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ได้แก่ 
1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในการ

กิจการของการรถไฟโดยตรง 
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระท ากิจการที่ไม่ใช่เพื่อเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และใช้

เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยู่เอง หรือให้ผู้อ่ืนอยู่นอกจากคนเฝ้าใน

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง 
6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่อาศัยเอง และมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือประกอบการ

อุตสาหกรรม  หรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ 
7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้าหรือ

ประกอบการอุตสาหกรรม 
 
  
 
 



การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี 
    1. เมื่อปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรือช ารุด ต้องซ่อมแซมส่วนส าคัญ 
    2. ผู้รับประเมินยื่นค าร้อง 
    3. ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีท้ังหมดก็ได้ 
 
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี 
 เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ณ ส านักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 
กรณีผู้ช าระภาษียื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) แล้วยังไม่ช าระทันทีให้ด าเนินการดังนี้ 

1. อัตราค่าปรับและเงินเพ่ิม กรณียื่นแบบเกินก าหนดจะต้องเสียค่าปรับ 200  บาท 
2. เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องช าระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหากช าระเกิน

ระยะเวลาที่ก าหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ 
- ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 
- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 
- เกิน 2 เดือน แต่ไมเ่กิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 
- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 
- เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

3. ได้รับการแจ้งการประเมินแล้วพอใจในการประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฎิบัติในการให้บริการประชาชน 
 

กระบวนงาน
บริการ 

ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

การค านวณ หมายเหตุ 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

 
 
 
 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นความจ านงต่อ
เจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม (ภ.ร.ด.2) ลงชื่อผู้ช 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 าระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่
ผ่านมา (ภ.ร.ด.12) 

วิธีการค านวณ 
 

ค่ารายปี =กว้าง x ยาว x ท าเล xจ านวน
เดือน 

และจะต้องเสียภาษีในอัตรา 12.5% ของ
ค่ารายปี 

 
 
* การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 
* กรณีเป็นรายเก่าสามารถ
คัดลอกจากปีท่ีผ่านมาได้  
(ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 



ภาษีป้าย 
ป้ายท่ีต้องเสียภาษี 
 ป้ายท่ีต้องเสียภาษีป้าย  ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก 
หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ 
 ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการกเว้นภาษีป้าย 
ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ได้แก่ 

- ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 
- ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือสิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า 
- ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
- ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
- ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน 

ทั้งนีเ้พ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) 
ก าหนดว่าต้องเป็นป้ายที่พ้ืนที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2542) แต่ไม่
รวมถึงป้ายตามกฏหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

- ป้ายของทางราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฏหมายบริหารราชการ
แผ่นดิน 

- ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ 
และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ 

- ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือ
บริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

- ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
- ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ โดยเฉพาะ 
- ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
- ป้ายที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดป้ายที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีป้ายคือ 
- ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์  รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ 
- ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน 
- ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
 

 

 

 

 

 



ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่ 
- เจ้าของป้าย 
- ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้

ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย และให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่
ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ภาษีป้ายตามล าดับ 

-  
ระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 

- เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
- ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
 

การค านวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการค านวณภาษีป้าย 
- ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ ส่วนที่กว้างที่สุด x ส่วนที่ยาวที่สุดของขอบเขตป้าย 
- ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก าหนดส่วนที่กว้าง

ที่สุดและส่วนที่ยาวที่สุด 
- 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 านวณพื้นที่ป้ายเป็นตารางเซนติเมตร 

 
เงินเพิ่ม 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

- ไม่ยื่นแบบแสดงงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณี
เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น  
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย 

- ยื่นแบบแสดงราบการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียงเงินเพ่ิม
ร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม  เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

- ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือนให้
นับเป็นหนึ่งเดือน 
 

การอุทธรณ์การประเมิน 
 เมื่อผู้เสียภาษีไดรับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย  โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินผู้อุทธรณ์มีสิทธิ
อุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 
 



กระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีปฎิบัติในการให้บริการประชาชน 

กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา การค านวณ หมายเหตุ 

งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได้ 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นความจ านงต่อเจ้าหน้าที่ 

- เจ้าหน้าทีก่รอกแบบฟอร์ม (ภ.ป.1) ลงชื่อผู้ช าระภาษี 

- ลงเลขรับ (ภ.ป.1) ในทะเบียนคุมเลขรับ 

- ค านวณพื้นท่ีป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 

- แจ้งรายการประเมิน (ภ.ป. 3)  

- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ภ.ป. 7) 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน 

(ภ.ป. 7) 

การผอนช าระ 

1. ภาษีป้าย 3,000 บาทข้ึนไป 

2. ผ่อนช าระเป็น 3 งวดเท่าๆ กัน 

3. แจ้งความจ านงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดเวลา

ช าระ 

 

 

 

- บัตรประจ าตัวประชาชน 

- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่

ผ่านมา (ภ.ป.7) 

อัตราภาษีป้าย 

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 

ตร.ซม. 

2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปน

กับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 

500 ตร.ซม. 

3. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 

  - ป้ ายที่ ไ ม่ มี อั กษร ไทย ไม่ ว่ าจะมีภาพหรื อ

เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 

  - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือ

ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

4. ป้ายใดที่ค านวณพ้ืนที่และประเภทของป้าย

แล้วเสียภาษีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 

200 บาท 

การค านวณ 

 กว้าง x ยาว /500 ตร.ซม. x อัตราภาษี 

 
 

* การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีโรงเรือน
และท่ีดินภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 

* กรณีเป็นรายเก่า

สามารถคัดลอกจาก

ปีที่ผ่านมาได้  (ถ้าไม่

มีการเปลี่ยนแปลง) 



ภาษีบ ารุงท้องที่ 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บ ารุงท้องที ่
 ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ขงเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
ได้แก่พ้ืนที่ดิน  และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่ เจ้าของที่ดิน ได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์
ลดหย่อน 
ที่ดินที่เจ้าของท่ีดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ได้แก่ 

- ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
- ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิได้หา

ผลประโยชน์ 
- ที่ดินของส่วนราชการท้องถิ่นที่ใช้การกิจการของราชการหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
- ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
- ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนากิจศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนา

หนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
- ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนกิจสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
- ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว 
- ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ 
- ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
- ที่ดินที่ตั้งขององค์กรสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืนใน

เมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
- ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฎิบัติต่อกัน 
- ที่ดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น 
ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
 ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ ส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินแบบแสดงรายการ
ที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 
 
 
 



เงินเพิ่ม 
เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแต่
กรณีท่ีเจ้าของที่ดิน ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที ่

- ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่เว้นแต่กรณีที่
เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสีย
เงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 

- ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิม
ร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม  เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินไดมาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 

- ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดิน ไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่
ลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า  ของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม 

- ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

 
 



กระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีปฎิบัติในการให้บริการประชาชน 

กระบวนงาน

บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา การค านวณ หมายเหตุ 

งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได้ 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีบ ารุงท้องท่ี 

- ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีป้ายยื่นความจ านงต่อเจ้าหน้าท่ี 

- เจ้าหน้าท่ีกรอกแบบฟอร์ม (ภ.บ.ท.5) ดูรายละเอียดจากส าเนา

เอกสารสิทธ์ิ  

- ลงทะเบียนเลขรับที่ดินเพื่อเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.6) 

- ค านวณค่าบ ารุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและ

ประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องที ่

- แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.9) 

- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ 

- ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงินและรับใบเสรจ็รับเงินค่า

ภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11/ภ.บ.ท.5) 

 

- บัตรประจ าตัวประชาชน 

- ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องทีปี่

ทีผ่่านมา (ภ.บ.ท.11) 

อัตราค่าภาษ ี

(1) ที่ดินท่ีใช้ประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภท

ไม้ลม้ลุก ให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของที่ดิน

ประกอบการกสิกรรมประเภทไมล่ม้ลุกนั้น ด้วย

ตนเอง ให้เสียอยูสู่งไมเ่กินไร่ละ 5 บาท  

(2) ที่ดินท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไมไ่ดท้ าประโยชน์ตาม

ควรแก่สภาพท่ีดินให้เสยีเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเท่า 

 

 
 
* การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภายในเดือนมกราคม
ของปีแรกที่มีการตีราคา
ปานกลางของที่ดินใน
ทุกรอบระยะเวลา 4 ป ี

* กรณีเป็นรายเก่า

สามารถคัดลอกจากปีท่ี

ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง) 

 ส าหรับการช าระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป 

- เจ้าของที่ดินแจ้งช่ือ-สกุล ให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบเอกสาร

กับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 

- ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงินและรับใบเสรจ็รับเงิน 

(ภ.บ.ท.11) 

  
 

 


