
ค าแนะน าการช าระภาษ ี

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดดาว 
 

 ที่ดิน หมายความว่า พื้นท่ีดินหรือให้
ความหมายรวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด้วย 
 

 เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือ
คณะบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรือ
ครอบครองอยู่ในท่ีดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน 
 

การพิจารณาราคาท่ีดิน 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปาน
กลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 
 

ระยะเวลาการช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ีชําระภาษี
บํารุงท้องท่ีภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 
 
 

 

อัตราภาษี 
จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มี

หลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าท่ีได้
โดยตรง 

การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน 
และช าระภาษ ี

 

1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ถือครองท่ีดิน ยื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) และชําระ
ภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 
30 เมษายน ของทุกปี 

2. ผู้ท่ีได้รับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหม่ หรือเนื้อ
ท่ีดินเปล่ียนแปลงให้ยื่นแบบแสดง
รายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน
นับแต่วันท่ีโอนกรรมสิทธิ์ 

 

การลดหย่อนภาษี และการยกเว้น 
ภาษีบ ารุงท้องที ่

 

1. ท่ีดินที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทํา
การค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ลดหย่อนได้ 3 ไร่ ส่วนท่ีเกินต้องเสียภาษี
ตามอัตราท่ีกําหนด 

2. ท่ีดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูก
บ้านทําการค้า และเสียภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบํารุง
ท้องท่ีในส่วนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู ่

 

เงินเพิ่ม 
 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลา
ท่ีกําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของ
จํานวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกต้อง
ทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบํารุง
ท้องท่ีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 
10 ของภาษีบํารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม 

3. ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อท่ีดินไม่ถูกต้องต่อ 
เจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จํานวนเงิน
ท่ีจะต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีลดน้อยลง 
ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของภาษีบํารุง
ท้องท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม 

4. ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องท่ีภายในเวลาท่ี
กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี
ของจํานวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

ภาษีบ ารุงท้องที ่



ระยะเวลาในการย่ืนแบบ 
แสดงรายการเสียภาษ ี

 

ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุง
ท้องท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5)       ณ 
สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องท่ีซึ่ง
ท่ีดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมี
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน แบบแสดงรายการท่ี
ได้ยื่นไว้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น  

 

 ย่ืนแบบชําระภาษีบํารุงท้องท่ีได้ท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลวัดดาว 

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการย่ืนแบบภาษ ี
 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของ
ท่ีดิน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

2. สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

3. สําเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนด , น.ส.3 , 
น.ส.3ก หรือ อื่น ๆ (ถ่ายเอกสารด้านหน้า
ด้านหลัง) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

4. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย 

 

บทก าหนดโทษ 
 

1. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความ
อันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ     ตอบคําถาม
ด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ     หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีบํารุงท้องท่ี       ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน    หรือปรับไม่
เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอม
แจ้งจํานวนเนื้อท่ีดิน ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

3. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตาม
มาตรา 40 หรือ มาตรา 47 ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

4. ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งตาม  
มาตรา 40 มาตรา 47 หรือมาตรา 50        
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

เอกสารประชาสัมพันธ ์
การช าระภาษ ี

ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดดาว 

อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
โทร. 0-3541-5020 



ค าแนะน าการช าระภาษ ี

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดดาว 
 ความหมาย 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่
จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ  
กับท่ีดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
นั้น  
 

 ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่น ๆ 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินฯ มาตรา 6 ได้ให้ความหมายของ “ท่ีดินซึ่ง
ใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ”   
ว่าหมายถึง 
   (1) ท่ีดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่น ๆ  
   (2) บริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกัน
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 ผู้มีหน้าท่ีชําระภาษี 

 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดินฯ กําหนดไว้เป็น 2 กรณี คือ 
   (1) หากเจ้าของทรัพย์สินอันได้แก่ โรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และท่ีดิน เป็น
เจ้าของเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินนั้นก็เป็นผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษี 
   (2) แต่ถ้าท่ีดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น ๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมาย
กําหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่น ๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี 
 

ขั้นตอนการช าระภาษ ี
   (1) เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าท่ียื่นแบบพิมพ์แจ้ง
รายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในท้องท่ีซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี แต่ถ้าในปีท่ีล่วงมาแล้ว
มีเหตุจําเป็นอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพ้น
วิสัยท่ีจะป้องกันได้โดยทั่วไป ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอํานาจเลื่อนกําหนดเวลาออกไปได้ตามท่ี
เห็นสมควร 
   (2) พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจพิจารณาแบบฯ 
และถ้าเห็นจําเป็นมีอํานาจสั่งให้ผู้รับประเมิน
แสดงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้น หรือเรียกให้
นําพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในแบบฯ 

ก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการรับประเมิน พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเข้าไปตรวจทรัพย์สินได้ด้วย
ตนเอง ต่อหน้าผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครอง 
หรือผู้แทน ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระ
อาทิตย์ตก โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
ล่วงหน้าไม่ต่ํากว่า 48 ชั่วโมงก่อนการตรวจ และ
ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครอง ต้องอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 
   (3) เมื่อได้ไต่สวนตรวจตราแล้ว พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจะกําหนด  - ประเภทของทรัพย์สิน  
   - ค่ารายปีของทรัพย์สิน  
   - ค่าภาษีที่จะต้องเสีย  
และให้แจ้งรายการต่าง ๆ ดังกล่าวไปยังพนักงาน
เก็บภาษี ให้พนักงานเก็บภาษีแจ้งรายการ
ประเมินไปให้ผู้รับประเมินทรัพย์สินในท้องท่ีของ
ตนทราบโดยไม่ชักช้า 
   (4) เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน 
(แบบ ภ.ร.ด.8) แล้ว ต้องไปชําระค่าภาษีต่อ
พนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วัน  นับแต่วันถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน การชําระภาษีอาจ
ชําระ ณ สํานักงานหรือชําระโดยส่งธนาณัติ      
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการชําระผ่าน
ทางธนาคารก็ได้ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 



เงินเพิ่ม 
 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ชําระภายในกําหนด
ดังกล่าว ถือเป็น ค่าภาษีค้างช าระ  ซึ่งต้องเสียเงิน
เพิ่ม ดังนี้ 
 - ถ้าชําระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้น
กําหนดเวลาให้เพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้าง
ชําระ 
 - ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน   ให้
เพิ่ม ร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้างชําระ 
 - ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน   ให้
เพิ่ม ร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้างชําระ 
 - ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน       
ให้เพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้างชําระ 
 

บทก าหนดโทษ 
1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความตามท่ีกล่าวไว้

ในมาตรา 20 เว้นแต่จะด้วยเหตุสุดวิสัย  ท่านว่าผู้
นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน        200 
บาท 

2. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ไม่แจ้ง
รายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อง ไม่นํา

พยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคําถามเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีซักถามตามความในมาตรา 21 
และ 22 ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 500 บาท 

3. ผู้ใด (ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจย่ืนข้อความ
เท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด้วยคําอัน
เป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการ
คํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินตามท่ีควรก็ดี 

(ข)  โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย 
โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ท้ังสิ้นท่ีจะหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการ
คํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามท่ีควรก็ดี 

 ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ  
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
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ค าแนะน าการช าระภาษี 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดดาว 
 ความหมาย 

 ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ 
หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า หรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง
หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ  ด้วยอักษรภาพ หรือ
เครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

มาตรา 7 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย
โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายท่ีเริ่มติดตั้งหรือแสดง
ในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือ
แสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นราย
งวด งวดละสามเดือนของปี โดยเร่ิมเสียภาษีป้าย
ตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี ท้ังนี้ 
ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องไม่เกิน
อัตราท่ีกําหนดในบัญชีอัตราภาษีป้าย 

 

อัตราภาษีป้าย 
 

1. ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท 
ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

2. ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศหรือปนกับภาพและ
เครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 
500 ตารางเซนติเมตร 

3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 
500 ตารางเซนติเมตร 
- ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพ

หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
- ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วน หรือ

ท้ังหมดอยู่ใต้ หรือต่ํากว่าอักษร
ต่างประเทศ 

4. ป้ายท่ีคํานวณพ้ืนท่ีและประเภทของ
ป้ายแล้วเสียภาษีต่ํากว่า 200 บาท    
ให้เสียในอัตรา 200 บาท 

 
 

 

 

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
 

1. เจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีป้าย         ย่ืน
แสดงแบบรายการภาษีป้ายตั้งแต่            
2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดย
เสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายท่ีเริ่มติดตั้งหรือ
แสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และเสียภาษีป้าย
ตั้งแต่วันเร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี 
และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ ละ    3 
เดือนของปี 

2. ชําระป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อน
ชําระเป็นสามงวดเท่า ๆ กันก็ได้ 

 
 
 
 
                                      
 

 

ภาษีป้าย 
 
 

ภาษีป้าย  1 ป้าย 
หมายถึง ป้ายท่ีมีข้อความ   

1  ด้าน 



กรณีติดตั้งป้ายใหม่ 
 

ติดตั้งระหว่าง 
1. ม.ค. – ม.ีค.  ให้คิด 100 % ของค่าภาษี 
2. เม.ย. – ม.ิย.  ให้คิด 75 % ของค่าภาษี 
3. ก.ค. – ก.ย.  ให้คิด 50 % ของค่าภาษี 
4. ต.ค. – ธ.ค.  ให้คิด 25 % ของค่าภาษี 

 

การอุทธรณ ์
 

 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมินภาษีป้าย แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่
ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงินเพิ่ม 
 

 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย เสียเงินเพิ่ม 
นอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตรา 
ดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ให้เสียเพิ่มร้อยละ 10 ของ
จํานวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ี
เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
ก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ทราบถึงการ
ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจํานวนเงิน
ท่ีต้องเสียภาษีป้าย 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่
ถูกต้อง ทําให้จํานวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีป้ายลด
น้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายท่ี
ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มา
ขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้อง 
ก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 

3. ไม่มาชําระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกําหนด 
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนเงิน  
ท่ีต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน ท้ังนี้ไม่ให้นําเงินเพิ่ม (1) และ (2) มาคํานวณ 
เป็นเงินตามอนุมาตรานี้ด้วย 
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ภาษีป้าย 
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