
กองคลงัประชาสัมพนัธ์การจัดเกบ็ภาษ ี
ภาษบีํารุงท้องที� 

ภาษีบํารุงท้องที� คือ ภาษีที�จดัเก็บจากเจา้ของที�ดิน ที�เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือนิติ

บุคคลซึ�งมีกรรมสิทธิ� ในที�ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นที�ดินที�ไม่เป็นกรรมสิทธิ� ของเอกชน  ที�ดินที�ตอ้งเสียภาษี

บาํรุงทอ้งที�ตามกฎหมายนี�  “ที�ดิน” หมายถึง พื�นที�ดินและใหห้มายความรวมถึง พื�นที�  ที�เป็นภูเขา หรือที�มีนํ�าดว้ย 

การยื�นแบบแสดงรายการและการชําระภาษีบํารุงท้องที�  

 ยื�นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 

 บุคคลใดเป็นเจา้ของที�ดินใหม ่ ใหเ้จา้ของที�ดินยื�นแบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5)ต่อเจา้พนกังานประเมิน 

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�เป็นเจา้ของที�ดินหรือจาํนวนที�ดินมีการเปลี�ยนแปลง 

 ชาํระเงินค่าภาษีบาํรุงทอ้งที� ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 

การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที� ที�ดินในเขตเทศบาลตาํบลกาํเนิดนพคุณไดไ้ม่เกิน  1  ไร่   

 ที�ดินแปลงที�เจา้ของปลูกบา้นอยูอ่าศยั  โดยไม่ทาํการคา้หรือใหเ้ช่าแต่อยา่งใด  ลดหยอ่นได ้1 ไร่  ส่วนที�

เกินตอ้งเสียภาษีตามอตัราที�กาํหนด 

 ที�ดินเจา้ของปลูกบา้นใหเ้ช่า  หรือปลูกบา้นเพื�อทาํการคา้และไดเ้สียภาษีโรงเรือนและที�ดินแลว้  จะไดรั้บ

การยกเวน้ภาษีบาํรุงทอ้งที�ในอาคารนั�นตั�งอยู ่

 ที�ดินวา่งเปล่า  หรือไม่ทาํประโยชน์จะตอ้งเสียภาษีเป็นสองเท่าของอตัราปกติ 

หลกัฐานประกอบการยื�นเสียภาษีบํารุงท้องท◌◌่ี 

1.  ใบเสร็จรับเงินปีที�ผา่นมา  

2.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาทะเบียนบา้น  

3.  สาํเนาโฉนด/นส.3 (เอกสารสิทธิ� ในที�ดิน)  

4.  แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5) 

ไม่ชําระค่าภาษีบํารุงท้องที�ภายในระยะเวลาที�กาํหนด เจา้ของที�ดินตอ้งเสียเงินเพิ�มในกรณีและอตัรา ดงัต่อไปนี�   

 ไม่ยื�นแบบแสดงรายการที�ดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในกาํหนดให้เสียเงินเพิ�มอีก 10% ของค่าภาษี  

 ยื�นแบบแสดงรายการที�ดินไม่ถูกตอ้งทาํใหจ้าํนวนเงินที�ตอ้งเสียภาษีลดลง ใหเ้สียเงินเพิ�ม 10% ของค่าภาษี

ที�ประเมินเพิ�มเติม  

 ชี� เขต แจง้จาํนวนเนื�อที�ดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานสาํรวจทาํใหจ้าํนวนเงินที�ตอ้งเสียภาษีลดลง ใหเ้สีย

เงินเพิ�มอีก หนึ�งเท่า ของค่าภาษีที�ประเมินเพิ�มเติม 

 ไม่ชาํระภาษีภายในกาํหนด(เดือนเมษายน)ใหเ้สียเงินเพิ�มร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี(2% ต่อเดือน) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาษโีรงเรือนและที�ดนิ 
ภาษีโรงเรือนและที�ดิน หมายถึง ภาษีที�จดัเก็บจากโรงเรือน หรือสิ�งปลูกสร้างอยา่งอื�นกบัที�ดินที�ใชต่้อเนื�องกบั

โรงเรือน หรือสิ�งปลูกสร้างหรือที�ดินที�มิไดใ้ชต่้อเนื�องกบัโรงเรือน หรือสิ�งปลูกสร้างอยา่งนั�นๆ ที�ใชป้ระกอบ

กิจการเพื�อหาผลประโยชน์ 

ผู้มีหน้าที�เสียภาษีโรงเรือนและที�ดิน  

1. เจา้ของทรัพยสิ์น    

2. เจา้ของโรงเรือนหรือสิ�งปลูกสร้างและเจา้ของที�ดินเป็นคนละคน  เจา้ของโรงเรือนหรือสิ�งปลูก    สร้าง

มีหนา้ที�เสียภาษี    

3. ผูค้รอบครองทรัพยสิ์น ทายาท หรือผูจ้ดัการมรดก 

ขั�นตอนการยื�นแบบชําระภาษีโรงเรือนและที�ดิน 

 เจา้ของทรัพยสิ์นยื�นแบบพิมพ(์ภ.ร.ด.2)ไดที้�สาํนกังานเทศบาลตาํบลกาํเนิดนพคุณ ภายในเดือน

กุมภาพนัธ์ของทุกปี 

 ยื�นแบบแสดงรายการและชาํระทนัที หรือภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�ไดรั้บแจง้การประเมิน 

 กรณีทรัพยสิ์นไม่มีผูเ้ช่าให้แจง้พนกังานเจา้หนา้ที�ภายใน 15 วนั ของเดือนที�ทรัพยสิ์นนั�นวา่งลง 

อตัราค่าภาษีโรงเรือนและที�ดิน  

ผูรั้บประเมินตอ้งชาํระภาษีปีละครั� ง ในอตัราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี (ค่าเช่า) 

ไม่ชําระค่าภาษีโรงเรือนและที�ดินภายในระยะเวลาที�กาํหนด  ผูมี้หนา้ที�เสียภาษีโรงเรือนและที�ดินจะตอ้งเสียเงิน

เพิ�ม  ดงันี�  

 ถา้คา้งชาํระไม่เกิน 1 เดือนนบัแต่วนัพน้กาํหนดให้เสียเงินเพิ�มร้อยละ2.5 ของค่าภาษีที�คา้งชาํระ  

 ถา้คา้งชาํระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เสียเงินเพิ�มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที�คา้งชาํระ         

 ถา้คา้งชาํระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เสียเงินเพิ�มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที�คา้งชาํระ 

 ถา้คา้งชาํระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เสียเงินเพิ�มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที�คา้งชาํระ   

ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและที�ดิน พ.ศ.2475 แกไ้ขเพิ�มเติม(ฉบบัที� 5)พ.ศ.2543 มาตรา 44 กาํหนดวา่”ถา้

มิไดมี้การชาํระค่าภาษีและเงินเพิ�มภายใน 4 เดือน ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ�นมีอาํนาจออกคาํสั�งเป็นหนงัสือให ้ ยดึ อายดั 

หรือขายทอดตลาด ทรัพยสิ์นของผูซึ้� งคา้งชาํระค่าภาษี เพื�อนาํเงินมาเสียค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย โดยมิตอ้ง

ขอใหศ้าลสั�ง หรือออกหมายยดึ” 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาษป้ีาย 
ภาษีป้ายเป็นภาษีที�เกบ็จากป้าย อนัหมายถึง ป้ายแสดงชื�อ ยี�หอ้ หรือ เครื�องหมายที�ใชป้ระกอบการคา้ หรือ 

ประกอบกิจกรรมอื�นเพื�อหารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวที้�วตัถุใดๆดว้ยอกัษร ภาพ หรือเครื�องหมายที�เขียน 

แกะ สลกั จารึก หรือทาํใหป้รากฏดว้ยวธีิอื�นๆ 

ผู้มีหน้าที�ชําระภาษีป้าย 

1. เจา้ของป้าย 

2. ผูค้รอบครองป้าย/ผูค้รอบครองอาคารหรือที�ดินที�ป้ายนั�นติดตั�งหรือแสดงอยู ่

ขั�นตอนการชําระภาษีป้าย 

 ยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ตั�งแต่วนัที�1 มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี 

 ยื�นแบบและชาํระทนัที หรือ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้การประเมิน 

 กรณีติดตั�งป้ายใหม่ หลงัเดือนมีนาคม ใหย้ื�นแบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ติดตั�ง  

ไม่ชําระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที�กาํหนด ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยื�นแบบภายในเวลาที�กาํหนดจะตอ้งเสียเงิน

เพิ�มนอกจากเงินที�เสียภาษีป้ายในกรณีและอตัราดงัต่อไปนี�  

 ไม่ยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ภายในเวลาที�กาํหนดใหเ้สียเงินเพิ�ม 10%ของค่าภาษี 

 ยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง  ทาํใหจ้าํนวนเงินที�ตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลง  ใหเ้สียเงิน

เพิ�ม 10% ของค่าภาษีป้ายที�ประเมินเพิ�มเติม 

 ไม่ชาํระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที�กาํหนด ใหเ้สียเงินเพิ�ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี 

 อตัราค่าภาษีป้าย 

การคํานวณภาษีป้าย โดยคํานวณจากขนาด กว้าง x ยาว  

 หารด้วย 500 คูณด้วย อตัราภาษี ตามประเภทของป้าย 

ประเภท 

ป้าย 
ลกัษณะป้าย 

อตัราภาษี 

(บาท/ตร.ซม.) 

1 

2 

3 

อกัษรไทยลว้น  

อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื�องหมายอื�น 

ป้ายดงัต่อไปนี�                                                                       

(ก)ไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือเครื�องหมายใดหรือไม่ 

(ข)มีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั�งหมดอยูใ่ต ้หรือตํ�ากวา่อกัษร

ต่างประเทศ 

3/500 

20/500  

40/500 

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื�อคาํนวณพื�นที�แลว้ ถา้มีอตัราภาษีที�ตอ้งเสียภาษีตํ�ากวา่ป้ายละ 

200 บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 



เทศบาลตาํบลบ้านใหม่  อาํเภอเมืองนครราชสีมา                  

จังหวดันครราชสีมา 

ขอแจง้ใหผู้ป้ระกอบการและเจา้ของที�ดินมาชาํระภาษีบาํรุง

ทอ้งถิ�น  ไดแ้ก่ 

1.  ภาษีบํารุงท้องที� 

ชาํระภาษีตั�งแต่วนัที� 4  มกราคม  -  30  เมษายน  2556 

 

2.  ภาษีโรงเรือนและที�ดนิ 

ยื�นแบบ ตั�งแต่วนัที� 4  มกราคม - 28  กุมภาพนัธ์  2556 

ชาํระภาษีไดท้นัที หรือภายใน 30 วนั                                                

นบัจากวนัที�ไดรั้บแจง้การประเมิน(ภ.ร.ด.8) 

3.  ภาษีป้าย 

ยื�นแบบ ตั�งแต่  วนัที� 4  มกราคม  -  31 มีนาคม  2556 

ชาํระภาษีไดท้นัที หรือ ภายใน 15 วนั                                            

นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้การประเมิน 

ณ  สาํนกังานเทศบาลตาํบลบา้นใหม่ 

ในวนัและเวลาราชการ(เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

หากมีขอ้สงสยัติดต่อไดที้�  044-282783  ต่อ  23 
 




