
 

 

 

ทีด่นิ  หมายถึง  พ้ืนท่ีดินรวมถึงภูเขาและแหล่งน ้ าดว้ย 
เจ้าของทีด่นิ  หมายถึง  บุลคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินระยะเวลายืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีถา้ปีไดท่ีมีราคา
ปานกลางของท่ีดิน (ส ารวจใหม่) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี  ยืน่แบบแสดง
รายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (ส ารวจใหม่ทุกระยะ 4 
ปี) 
 -เสียภาษีภายในเดือน  มกราคม – เมษายน ของทุกปีหรือ
ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ประเมิน 
 -ค านวณราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคา
ปานกลางท่ีดินก าหนดขน้เพื่อใชใ้นการจดัเก็บภาษี คูณกบัอตัราภาษี 
 เน้ือท่ีดินเพอ่ค านวณภาษี (ไร่=เน้ือท่ีครอบครอง-เน้ือท่ี
ลดหยอ่น)เน้ือท่ีดินในเขต อบต. หนองยา่งทอย เน้ือท่ีลดหยอนไม่
เกิน 5 ไร่ 
 -เงินเพ่ิมไม่เสียภาษีในก านหดเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2ต่อ
เดือนของค่าภาษี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทษทางแพ่ง 

 ไม่ยืน่แบบแสดงรายการ ภายในเวลาก าหนดเสียเงินเพ่ิม
ร้อยละ 10 ของภาษี 

 ยืน่แบบแสดงรายการ ไม่ถูกตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10ของ
ค่าภาษี 

 แจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้ง ใหเ้สียเงินเพ่ิม 1 เท่าของ
ภาษี 

 ไม่ช าระภาษีภายในเวลาก าหนดเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อ
ปี 

 

โทษทางอายา 

 พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีโทษจ าคุกไม่
เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ไม่ยอมช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินโทษจ าคุก 1 
เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ขดัขวางเจา้พนกังาน โทษจ าคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
1,000 บาท 

 ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสัง่ของเจา้พนกังาน โทษจ าคุก 1 เดือนหรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ “ภาษีทุกบาท 
พฒันาทอ้งถ่ินเรา” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาษีโทรงเรือน 

ภาษีป้าย 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 

 
 
 

ส่วนการคลัง 
(งานจัดเกบ็รายได้) 
ต าบลหนองย่างทอย 
โทร 0-5671-3800 

โทรสาร 0-05671-3800 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี บทก าหนดโทษ 
เอกสารแนะน าการช าระภาษี 



 
ค าแนะน าในการเสียภาษี 

  
 

 
หมายถึง  ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง

อยา่งอ่ืนกบัท่ีดิน ซ่ึงใชต้่อเน่ือง กบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 
 โรงเรือน หมายถึง บา้น ตึกแถว อาคาร ร้านคา้ ส านกังาน 
บริษทั ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน 
แฟลต สนามมวย สนามมา้ คลงัสินคา้ หอพกั ฯลฯ 
 ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและทีด่นิ คือเจา้ของ
ทรัพยน์สินนั้นๆ 
 ค่าภาษี ผู้เสียภาษีปีละคร้ัง ตามค่ารายปีของทรัพยสิ์นใน
อนัตราร้อยละ 12.50 ต่อปี 
ขั้นตอนการเสียภาษี 
1.เจา้ของทรัพยสิ์น ยืน่แบบแจง้รายการทรัพยสิ์น (แบบ ภ.ร.ด.2) 
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ของทุกปี 
2.เจา้หนา้ท่ีจะท าการท าการประเมินภาษี 
3.เสียภาษีภายใน 30 นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินหรือยืน่
แบบ (ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี) 
4.หากไม่เสียภาษีภายในก าหนด ตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2.50 ของค่า
ภาษีคา้ง 
 -เสียภาษีเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกินสอง 2 เดือน เสียเงินเพ่ิม
ร้อยละ 5 ของค่าภาษีคา้ง 
 -เสียภาษีเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อย
ละ 7.5 ของค่าภาษีคา้ง 
 -เสียภาษีเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 
10 ของค่าภาษีคา้ง 
 ถา้ไม่เสียภาษีภายใน 4 เดือน นายกเทศมนตรีมีอ านาจออก
ค าสัง่ใหย้ดึ อายพัทรัพยสิ์น ของผูค้า้งช าระภาษีไดโ้ดยไม่ตอ้งให้

ศาลสัง่หรือออกหายยดึ การยดึ อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 มาตรา 
44 โดยอนุโลม 
   บทก าหนดโทษ 
 -ไม่ยนืแบบ ( ภ.ร.ด.2) ภายในก าหนด ปรับ 200 บาท 
(มาตรา 46 ) 
 -แจง้ขอ้ความเท็จ โดยเจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงภาษีตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(มาตรา 48 (ข) ) 

 
 
 

 ป้าย หมายถึง  ป้ายแสดง ช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายในการ
ประกอบการคา้เพ่ือหารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุ
ใดๆ ดว้ยอกัษร ภาพเคร่ืองหมาย 
 ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีป้าย คือ 
 1.เจา้ของป้าย 
 2.ผูค้รอบครองป้าย หรือ เจา้ของท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดอยู ่
   
  การค านวณพื้นทีป้่าย อตัราค่าภาษีป้าย 
 -ป้ายท่ีมีขอบเขต ค านวณดงัน้ีส่วนกวา้งท่ีสุด X ส่วนยาว
ท่ีสุดของป้ายนั้น 
 -ป้ายท่ีไม่มีขอบเขต ค านวณดงัน้ี ใหถื้อตวัอกัษร ภาพท่ีอยู่
ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก าหนดส่วนกวา้งท่ีสุดยาวท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อตัรา 

การค านวณภาษีป้าย ใหค้  านวณโดยน าพ้ืนท่ีป้ายคูณดว้ยอตัราภาษี
ป้าย เช่น ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีพ้ืนท่ี 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้าย
ประเภทท่ี 2 เสียภาษี ดงัน้ี 
 10,000 – 500 X 20 = 400 บาท 
1.ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป. 1) พร้อมหลกัฐานภายใน
เดือน มีนาคมของทุกปี 
2.พนกังานเจา้หนา้ท่ีประเมินค่าภาษีป้าย 
3.เสียภาษีป้ายภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
4.ไม่เสียภาษีภายในก าหนด เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษี
ป้าย 

บทก าหนดป้าย 
 
 -ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต่ 
5,000 – 10,000 บาท (มาตรา 35) 
 -แจง้ความเทจ็เพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีตอ้งระวางโทษ
จ าคุกมกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ (มาตรา 34) 
 

ลกัษณะ ราคา (บาท) 

1.อกัษรไทยลว้น 
2.อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/
ภาพ/เคร่ืองหมาย 
3.ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยหรืออกัษรไทย
อยูใ่ตห้รือต ่ากวา่ตวัอกัษรต่างประเทศ 
-ป้ายใดท่ีเสียต ่ากวา่ 200 บาท ใหเ้สีย 
200.- บาท 

3/500 ตร.ซม. 
20/500 ตร.ซม. 
 
40/500 ตร.ซม. 

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

ภาษีป้าย 


