
 

                               
 
 
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ( ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษี เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี) 
หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ กับท่ีดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

  
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตึก อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ฯลฯ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลระวะ  ซึ่งหาผลประโยชน์  โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่าหรือให้ผู้อ่ืนอยู่อาศัย  
หรือแสวงหารายได้  ซึ่งอยู่ในข่ายต้องช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับองค์การบริหารส่วนต าบลระวะ 
  
ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลระวะ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 
หลักฐานที่ต้องน าไปแสดง 

1. ส าเนาโฉนดที่ดิน /น.ส.3 / น.ส.3.ก /สปก. หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
5. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ล่วงมาแล้ว 
6. แผนที่ตั้งของโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี 

 
ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็๗ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ภรด.2) 

3. เจ้าหน้าที่ประเมิน ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีท่ีต้องเสีย 
4. พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็น

จ านวนเงินเท่าใด 
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 วัน 

นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม 
 

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1. ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  
 
 
 

1. ภาษโีรงเรอืนและทีด่ิน 



 
 เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีต้องไป
ช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากท่ีได้รับแจ้งประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพ่ิม 

1. ช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยล่ะ 2.5 ของค่าภาษีค้าง 
2. ช าระไม่เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยล่ะ 5 ของค่าภาษีค้าง 
3. ช าระไม่เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยล่ะ 7. 5 ของค่าภาษีค้าง 
4. ช าระไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยล่ะ 10 ของค่าภาษีค้าง 

  
การช าระค่าปรับ 
ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 
  
บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริ งตาม
ความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือ
ชื่อของตนก ากับไว้ เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติมรายละเอียด 
ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม หรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

3. ผู้ ใดยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเ ท็จ หรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตน
ตามที่ควรหรือโดยความเป็นเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่
หลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเห็นว่า
ค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ คณะผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนด (ภรด.9) 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  และเมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิฟ้องร้อง
ต่อศาลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ภาษีป้าย  (ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี) 
         หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 

1. เจ้าของป้าย 
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ 

ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้ายถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้าย 
  
ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย 

1. ให้เจ้าของหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนทัพเสด็จ ภายในเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปี 

2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

3. ในกรณีที่มีการโอนย้าย(เปลี่ยนเจ้าของ)  ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน 
  
หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ 
3. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  (ในกรณีท่ีได้ช าระภาษีป้ายมาแล้ว) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
7. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 

  
ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 

1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)พร้อมหลักฐาน 
2. ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้อง 

เสียเงินเพ่ิม 
  
อัตราภาษีป้าย 

1. ป้ายอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500  ตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา 20  

บาท : 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท: 500 ตารางเซนติเมตร 

- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ 
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

2. ภาษีปา้ย 



4. ป้ายตาม 1,2,3 เมื่อค านวณพื้นท่ีของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 20บาท 
ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

5. กรณีป้ายท่ีติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   มกราคม   -  มีนาคม    คิดภาษี    100% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   เมษายน   -  มิถุนายน  คิดภาษี      75% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   กรกฎาคม -  กันยายน  คิดภาษี      50% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   ตุลาคม    -   ธันวาคม  คิดภาษี      25% 

  
เงินเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษปี้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่าภาษี 
ป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการ      
ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องต้องท าจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
  3.  ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษ
ของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาค านวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 
  
บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 

1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า 
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท 
3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ 

ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอันสมควร
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
  
การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
  เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ 
 
การขอคืนเงินภาษีป้าย 
  ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืน
ได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
 
 
 
 
 



 
 
ภาษีบ ารุงท้องที่ (ก าหนดระยะเวลายื่นแบบ  และช าระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี) 
  หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลระวะ 
ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภบท.5) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ   ภายในเดือนมกราคมปีแรก ที่
มีการตีราคาปานกลางที่ดิน และทุกๆ 4 ปี จะมีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และประเมินใหม่ และช าระภาษี
ภายในเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี 
  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีนั้นและตลอดไป
จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน 
  
ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ภายในเดือนมกราคม ของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของที่ดิน 
  แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา  4 ปี นั้น  
  
หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  1.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  2.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีท่ีได้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่มาแล้ว) 
  3.   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4.   หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น โฉนด,น.ส.3.,ส.ป.ก. ฯ 
  5.   หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
  6.   หนังสือมอบอ านาจกรณีที่ให้ผู้อ่ืนมาท าการแทน 
  กรณีที่ เป็นการเสียภาษีในปีที่ ไม่ ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท.5 ท่อนที่มอบให้ เจ้าของที่ดินหรือ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปีสุดท้ายให้น ามาด้วย 
  
ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตี 
ราคาปานกลางที่ดิน 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ 
ต้องใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมิน  ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปาน
กลางของที่ดิน 

- เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภบท.9  
หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงิน
เท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีท่ี 
ได้รับใบแจ้งใบประเมินหลัง เดือนมีนาคม   ต้องช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน 

 

 3. ภาษบี ารงุทอ้งที ่



 
2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน   กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิม 

เปลี่ยนแปลงไป 
- เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ต้องยื่น 

แบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงจ านวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยให้แบบ ภบท.5 หรือ 
ภบท.8 แล้วแต่กรณี 

- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
- เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบถึงจ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีในปีต่อไป 

จ านวนเท่าใด 
3. การยืน่แบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อน 

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอ่ืนท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
- เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
- เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 
- เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
- การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับ 

ประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
  
เงินเพิ่ม  
                เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10  ของค่าภาษีบ ารุง
ท้องที ่

เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 

2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลด 
น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไข
แบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 

3. ชี้เขตแจ้งจ านวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษี 
บ ารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียภาษีเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีบ ารุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม 

4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี  หรือ ร้อยละ 2   
ต่อเดือน ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่น าเงิน เพ่ิมเติมตาม ข้อ 
1 – ข้อ 4 มารวมค านวณด้วย 

 
บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 

1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า 
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 
เดือน  หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3. ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  



หรือสั่งให้ปฏิบัติการเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระหรือไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่ง
เอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 
บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
 
การอุทธรณ์ 
   ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือไม่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุง
ท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ขอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาล 
  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์ 
  
การขอคืนภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิขอรับคืน
ภายใน 1 ปี ได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบ ารุงท้องที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจการทีเ่ขา้ขา่ยจะต้องช าระใบอนญุาต 
       1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
       2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
       3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
       4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
       5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
       6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่ 
       7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
       8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
       9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
     10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
     11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์ 
     12. กิจการที่เกี่ยวกับ ปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 
     13. กิจการอ่ืนๆ ดังนี้ 
            - การพิมพ์หนังสือ หรือพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
            - การผลิต การซ่อมเรื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
            - การผลิต เทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
            - การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
            - การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
            - การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
            - การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
            - การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช้สิ่งทอ 
            - การก่อสร้าง 

ขั้นตอนในการยื่นค าขอใบอนญุาต 
       1. ให้ยื่นค าร้องขอใบอนุญาต เมื่อเริ่มประกอบกิจการพร้อมเอกสารดังนี้ 
              - ส าเนาบัตรประชาน 
              - ส าเนาทะเบียนบ้านขอผู้ขออนุญาต 
              - ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
              - ใบอนุญาตท าการค้าจากส านักทะเบียนการค้า 
              - ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน 
       2. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพเสด็จ 
       3. การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ กจ.3 ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ เมื่อ
ได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อายุ
ใบอนุญาต หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตหมดอายุ จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ของจ านวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างค่าช าระ 

 
 
 

4. กจิการทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ 


