
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 

ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี,ภาษป้ีาย,ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน 

ภาษี ป้าย  

ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่เกบ็จากป้ายแสดงช่ือ ยีห้่อ หรือเคร่ืองหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ 
ประกอบกจิการอ่ืน เพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกจิการอ่ืนเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา
ไว้ทีว่ตัถุใด ๆ ด้วยอกัษรภาพ 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษป้ีาย คือ เจา้ของป้าย หรือผูค้รอบครองป้ายในกรณีไม่มีผูอ่ื้นยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย หรือเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นได ้ใหถื้อวา่ผูค้รอบครองป้ายนั้นเป็นเป็นผูมี้
หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั้นได ้ใหถื้อวา่เจา้ของ หรือผูค้รอบครองอาคาร หรือ
ท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยูเ่ป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายตามล าดบั 

•เอกสารในการช าระภาษีป้าย 

* ส าเนาโฉนดท่ีดิน 

* ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนเจา้ของป้าย 

* ใบอนุญาตติดป้าย 

•ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 

* รับแบบ ภ.ป. 1 ภายในเดือนธนัวาคมของปี 

* ยืน่แบบ ภ.ป. 1 ภายในเดือนมีนาคมของปี 

* ประเมินค่าภาษีและรับหนงัสือแจง้ผลการ 

ประเมิน(ภ.ป.3) ภายในเดือนเมษายน-ธนัวาคม 

* ช าระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 

 



•การช าระเงินเพิ่ม กรณีดงัน้ี 

* ไม่ยืน่แบบ ภ.ป. 1 เสียเงินเพิ่มร้อยละหา้ ของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษี 

* ไม่ช าระภาษีภายในก าหนด เสียเงินเพิม่ร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษี 

 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีทีจั่ดเกบ็จากโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนกบัทีด่ินทีใ่ช้
ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างน้ัน 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษคืีอ ผูท่ี้เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นโรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม 
หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ในเขตเทศบาล ซ่ึงใชห้าผลประโยชน์โดยใชเ้ป็นสถานประกอบการพาณิชยต่์าง ๆ 
ใหเ้ช่า หรือผูอ่ื้นอยูอ่าศยั อยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินกบัเทศบาล 

ทรัพย์สินทีต้่องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
1. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างใหเ้ช่าบา้นตึกแถว โรงแรม เกสทเ์ฮา้ท ์คอร์ด หอพกั ฯลฯ  
2. ท่ีท าการคา้ขายและท่ีเกบ็สินคา้ เช่น ร้านคา้ทัว่ไป โรงภาพยนตร์ โกดงัเกบ็สินคา้  
3. ท่ีประกอบอุตสาหกรรม เช่นโรงเล่ือย โรงสี ฯลฯ  
4. ท่ีใหญ้าติ พอ่ แม่ หรือผูอ่ื้นอยูอ่าศยั 

ก าหนดย่ืนแบบเสียภาษี  
เจา้ของทรัพยสิ์นมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบนแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนภุมภา
พนัธ์ของทุกปี 

การค านวณการประเมินค่ารายปีและอตัราภาษี 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดจากค่ารายปีของทรัพยสิ์นในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี เช่น บา้นใหเ้ช่า
ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาทคิดค่ารายปีได ้12,000 บาท ( 1,000 x 12 เดือน) ค่า
ภาษีจะเท่ากบั 1,500 บาท  

 

 

 

 



 

หลกัฐานที่ต้องน าไป 
- ส าเนาโฉนดท่ีดิน หรือ สญัญาซ้ือขายโรงเรือน  
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้น 
- หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมีผูอ่ื้นมายืน่แบบ ภ.ร.ด.2 แทน) 
- ทะเบียนการคา้ ทะเบียนพาณิชย ์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็จรับเงินปีท่ี
ผา่นมา 
- ใบอนุญาตสะสม อาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ หนงัสือรับรองหา้งหุน้ส่วนบริษทั หรือ งบดุล 

ค่าภาษ ี 
1. ผูรั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปี  
2. อตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5% 

ก าหนดการช าระภาษ ี
เม่ือเจา้ของทรัพยสิ์นไดรั้บแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) แลว้ตอ้งไปช าระค่าภาษีคายใน 30 วนั นบัจากวนั
ถดัจากท่ีไดรั้บแจง้การประเมินมิฉะนนัจะตอ้งเสียภาษีเพ่ิม ดงัน้ี :-  
1. ถา้ช าระไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนด ใหเ้พิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง  
2. ถา้เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ใหเ้พิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีคา้ง  
3. ถา้เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ใหเ้พิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีคา้ง  
4. ถา้เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน ใหเ้พิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีคา้ง  
- การผอ่นช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตอ้งมีวงเงินค่าภาษีท่ีจะขอผอ่นตั้งแต่ 9,000 บาทข้ึนไป 
ภายในก าหนด 30 วนั 
- นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กนั (งวดละ 30 
วนั) 
- ถา้ไม่ช าระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นายกเทศมนตรีมีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือใหย้ดึ 
อายดั 
- หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูซ่ึ้งคา้งช าระค่าภาษี เพื่อน าเงินมาช าระค่าภาษีเงินเพิ่มค่าธรรมเนียม 
ค่าใชจ่้าย 
- โดยมิตอ้งขอใหศ้าลสัง่หรือออกหมายยดึ 
- ระยะเวลาการใหบ้ริการ โดยประมาณ 15 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบสวน (ถา้มี) 

 

 

 

 



 

 

 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  

ภาษีบ ารุงท้องที ่
หมายถึง ภาษทีีเ่กบ็จากเจ้าของทีด่ิน ไม่ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในทีด่ิน 

ทีด่ินทีต้่องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่วา่จะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไดแ้ก่พื้นท่ีดินหรือ
พื้นท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้ าดว้ย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีบ ารุงท้องที ่ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคม ของปีใด มีหนา้ท่ีเสียภาษี
ส าหรับปีนั้น  

การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องทีใ่หเ้จา้ของท่ีดินท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่แบบ
แสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ณ ส านกังานเทศบาล (กองคลงั) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ท่ีมีการตี
ราคาปานกลางของท่ีดิน แบบแสดงรายการท่ียืน่ไวน้ั้นใชไ้ดทุ้กปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี  

หลกัฐานที่ต้องน าไป 
- ส าเนาโฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3ก 
- บตัรประจ าตวัประชาชน  
- ใบเสร็จรับเงินปีท่ีแลว้ (ถา้มี) 
- หนงัสือมอบอ านาจ กรณีท่ีใหผู้อ่ื้นมาท าการแทน  

การค านวนภาษี ค านวนจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินก าหนดข้ึน
เพื่อใชใ้นการจดัเกบ็ภาษีคูณกบัเน้ือท่ีอตัราภาษี - เน้ือท่ีดิน (ไร่) = เน้ือท่ีถือครอง - เน้ือท่ีเกณฑล์ดหยอ่น - 
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบญัชีอตัราภาษีฯ ทา้ย พรบ.ฯ 

การช าระภาษบี ารุงท้องที ่ผูมี้หนา้ท่ีภาษีน าเงินมาช าระค่าภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี 

เอกสารในการช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีดิน 

* ตน้ขั้ว ภบท.5 ปีส ารวจปัจจุบนั 

* ส าเนาใบเสร็จรับเงินปีล่าสุด 



 

 

•ขั้นตอนการ ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

* เจา้พนกังานส ารวจประกาศ ก าหนด วนัเวลาท่ีจะท าการส ารวจใหเ้จา้ของท่ีดิน 

หรือผูแ้ทนช้ีเขตและจ านวนเน้ือท่ี กรอกแบบ ภบท.5 (ส ารวจ ทุก 4 ปี) 

* เจา้พนกังานส ารวจยืน่แบบภบท.5 ต่อเจา้พนกังานประเมิน ณ. ท่ีท าการ อบต. 

ภายในเดือนมิถุนายน ของปีท่ีส ารวจ 

* เจา้พนกังานประเมิน ประกาศแบบ ภบท.10 และท าหนงัสือแจง้  

การประเมินใหผู้ช้  าระภาษีทราบ 

* ช าระภาษี ภายในเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี 

•การช าระเงินเพิ่ม กรณีดงัน้ี 

* ไม่ยืน่แบบ ภบท. 5 เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 

* ช าระภาษีภายในก าหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2ต่อเดือน 

 

 


