
ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 

ภาษีโรงเรือนและที�ดิน คือ ภาษีจัดเก็บจาก

โรงเรือนหรือสิ�งปลูกสร้างอย่างอื�นกับที�ดินซึ�งใช้ต่อเนื�อง

กบัโรงเรือนหรือสิ�งปลูกสร้าง นั&น 

� โรงเรือน หมายถึง บา้น อาคาร ร้านคา้ สํานกังาน 
ฯลฯ 

� สิ
งปลูกสร้าง ตวัอยา่ง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ 
ซึ� งมีลกัษณะก่อสร้างติดที�ดินเป็นการถาวร 

ขั&นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที�ดิน 

1. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที�ยื�นแบบ ภรด. 2 ต่อ
พนกังานเจา้หนา้ที� ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ของ

ทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้าที�ตรวจพิจารณาแบบฯ แจ้ง
รายการต่าง ๆ ดงักล่าวไปยงัพนกังานเก็บภาษี ให้
พนกังานเก็บภาษีแจง้รอการประเมิน ภรด. 8 ไป
ใหผู้ร้ับประเมินทรัพยส์ิน 

3. เมื�อผู ้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน 
ภรด.8 แลว้ ตอ้งไปชาํระภาษีต่อพนกังานเก็บภาษี 
ภายใน 30 ว ัน นับถัดจากวันที�ได้รับแจ้งการ
ประเมิน 

4. ถา้ผูม้ีหน้าที�เสียภาษีไม่ชาํระภาษีภายในกาํหนด 
ถือเป็นค่าภาษีคา้งชาํระตอ้งเสียเงินเพิ�ม 

 

 

                    เงินเพิ�ม 

-  ภายใน  1  เดือน  เพิ�ม  2.5%  ของค่าภาษี 
-  ภายใน  2  เดือน  เพิ�ม    5%  ของค่าภาษี 
-  ภายใน  3  เดือน  เพิ�ม  7.5%  ของค่าภาษี 
-  ภายใน  4  เดือน  เพิ�ม   10%  ของค่าภาษี 
 

ถ้าไม่ชําระภาษีและเงินเพิ�มภายใน 4 เ ดือน 

นบัตั9งแต่ครบ 30 วนั (รับแจง้ประเมิน) ให้พนกังานเก็บ

ภาษีรายงาน ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลทราบ เพื�อสั�งให้ดาํเนินการยึดทรัพยข์องผูค้า้ง

ชําระภาษี มาขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระ ค่าภาษี 

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องขอให้ศาลสั�ง  

(มาตรา 44)   

ภาษีป้าย 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื�อ ยี�ห้อ หรือ
เครื�องหมายที�ใช้ในการประกอบกิจการคา้หรือประกอบ
กิจการอื�นเพื�อหารายได้หรือโฆษณาการคา้หรือบริการ
อื�น ไม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวบ้นวตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร
ภาพ หรือเครื�องหมายที�เขียน แกะสลกั จารึก หรือทาํให้
ปรากฎดว้ยวธิีอื�น 

การยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
 เจา้ของป้าย ซึ� งจะตอ้งเสียภาษีป้าย จะตอ้งยื�น
แบบภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี  (แบบ ภ.ป.1) 

การประเมินค่าภาษีป้าย 

1. ป้ายที�แสดงภาษาไทยลว้น คิด 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม.  

2. ป้ายที�มีภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศหรือปนกบัภาพ
หรือเครื�องหมายอื�น คิด 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.  

3. ป้ายดงัต่อไปนี9  คิด 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
�ป้ายทีไม่มีอกัษรไทย 
�ป้ายที�มีอกัษรไทยอยูต่ ํ�ากวา่อกัษรต่างประเทศ 

4. ป้ายตาม 1. , 2. และ 3. ขา้งตน้ เมื�อคาํนวณแลว้มีอตัราที�
ตอ้งเสียภาษีป้ายตํ�ากว่า 200 บาท/ป้าย ให้เสียภาษีป้ายละ 
200 บาทเป็นอยา่งตํ�า 

“หมายเหตุ  การคาํนวณภาษีป้ายให้ใช้ กว้าง x ยาว (เซนติเมตร)  

เงนิเพิ�ม 

1. ไม่ยื�นแบบภายใน 31 มีนาคมของทุกปี ใหเ้สียเงินเพิ�ม 
    ร้อยละ 10 ของจาํนวนเงินที�ตอ้งเสียภาษีเวน้แต่ ไดย้ื�น 

    แบบก่อนที�เจา้หนา้ที�จะแจง้ใหท้ราบถึงการละเวน้นั9น  

    ใหเ้สียเงินเพิ�มร้อยละ 5 ของจาํนวนเงินที�ตอ้งเสียภาษี 

2.  ยื�นแบบไม่ถูกตอ้งทาํใหจ้าํนวนเงินที�ตอ้งเสียภาษี 

นอ้ยลง  ใหเ้สียเงินเพิ�มร้อยละ 10 ของภาษีที�ตอ้งประเมินเพิ�ม 

3. ไม่ชาํระภาษีภายในเวลาที�กาํหนด ใหเ้สียเงินเพิ�ม 
    ร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจาํนวนเงินที�ตอ้งเสียภาษี  
    เศษของเดือนใหน้บัเป็นหนึ�งเดือน 
 



กรณีตดิตั&งป้ายใหม่ 

     >> ตดิตั&งระหว่าง  

>ม.ค.  - ม.ีค.   ให้คดิ 100%   ของค่าภาษ ี

>เม.ย. - ม.ิย.   ให้คดิ  75%    ของค่าภาษ ี

 >ก.ค.  - ก.ย.   ให้คดิ  50%    ของค่าภาษ ี

 >ต.ค.  - ธ.ค.   ให้คดิ   25%   ของค่าภาษ ี

   

 

 

 

 

ภาษีบํารุงท้องที� 
 

ที�ดนิ หมายความวา่ พื9นที�ดินหรือให้ความหมายรวมถึง
พื9นที�ที�เป็นภูเขาหรือที�มีนํ9 าดว้ย 

 เจ้าของที�ดนิ หมายความวา่ บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ� งมี
กรรมสิทธิ@ ในที�ดินหรือครอบครองอยูใ่นที�ดินที�ไม่เป็นกรรมสิทธิ@
ของเอกชน 

การพจิารณาราคาที�ดนิ 

 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที�ดินทุก
รอบระยะเวลา 4 ปี 
 

 

 

ระยะเวลาการชําระภาษีบํารุงท้องที� 

 ให้ผูม้ีหน้าที�เสียภาษีบาํรุงทอ้งที�ชาํระภาษีป้ายภายใน 
เดือน เมษายน ของทุกปี  

 

เงินเพิ�ม 

1. ไม่ยื�นแบบภายในกาํหนด ให้เสียเงินเพิ�มร้อยละ 10 
ของเงินที�ตอ้งเสียภาษี 

2. ยื�นแบบไม่ถูกตอ้งทาํให้จาํนวนเงินภาษีน้อยลง ให้
เสียเงินเพิ�มร้อยละ 10 ของเงินภาษีที�ประเมินเพิ�ม 

3. ไม่ชําระภาษีภายในเวลาที�กาํหนด ให้เสียเงินเพิ�ม
ร้อยละ 24 ต่อปีของเงินที�ตอ้งเสียภาษี เศษของเดือน
ใหน้บัเป็นหนึ�งเดือน 

 

ติดต่อสอบถาม 

อบต.กายูบอเกาะ 

ส่วนการคลงั งานพฒันาจดัเกบ็รายได้ 

โทร. 073-254-353 

 

พร้อมใจเสียภาษ ี  เพื�อท้องที�พฒันา 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

  
 

        
   

 

ฝ่ายจัดเก็บรายได ้

 

ภาษีป้าย  1  ป้าย   หมายถึง ป้าย

ที�มขี้อความ 1 ด้าน  


