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ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดเก็บ 

ภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที ่และภาษีป้าย ประจ าปี 2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายค า อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 

 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือส ่งปลูกสร างอ่ืน  ๆกับท่ีด นซึ่งใช ต อเนื่อง 

จากโรงเรือนหรือส ่งปลูกสร าง ซึ่งในปีที่ผ านมาได ใช สอยประโยชน โรงเรือน นั้น 

 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาช าระภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

ผู ขอรับการประเม นใช หลักในการพ จารณาทรัพยส้ นที่อยู ในข ายชําระภาษีโรงเรอนและทีดน ตาม 

พระราชบัญญัต ภาษีโรงเรือนและที่ด น พ.ศ. 2475 ดังนี้ 
1) ทรัพย ส น ได แก  โรงเรือนหรือส ่งปลูกสร างอ่ืน ๆ กับท่ีด นซึ่งใช ต อเนื่องกับโรงเรือนหรือส ่งปลูกสร างนั้น 

2) ต องไม เข าข ายการได รับการยกเว น ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 คือ โรงเรือนและท่ีด นได รับการยกเว น 

ไม ต องเสียภาษีโรงเรือนและที่ด น ดังนี้ 
- พระราชวังอันเป็นส วนของแผ นด น ทรัพย ส นของรัฐบาลซึ่งใช ในก จการรัฐบาลหรือสาธารณะ และ 

ทรัพย ส นของการรถไฟแห งประเทศไทย ที่ใช ในก จการรถไฟโดยตรง ทรัพย ส นของโรงพยาบาลสาธารณะ ซ่ึง 

กระทําก จกรรมอันม ใช ผลกําไรส วนบุคคลและใช เฉพาะให การรักษาพยาบาลและในการศึกษา ทรัพย ส นซึ่งเป็น 

ศาสนสมบัต อันใช เฉพาะก จอย างเดียวหรือเป็นที่อยู ของสงฆ  
- โรงเรือนที่ปิดไว ตลอดป ีเจ าของม ได อยู เอง 

- โรงเรือนม ใช ที่อยู อาศัย 

- โรงเรือนที่เจ าของอยู หรือให ผู อื่นอยู  แต ม ได เป็นที่เก็บส นค าหรือหารายได  
 

 การเตรียมการก่อนการจัดเก็บภาษี 
๑. จัดทําแผนปฏ บัต งานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีด น 

๒. จัดทําคําสั่งแต งตั้งพนักงานเจ าหน าที ่พนักงานเก็บภาษ ีและ พนักงานประเม นขององค การบร หาร 

ส วนตําบลวังทรายคํา 

๓. สํารวจตรวจสอบทะเบียนผู เสียภาษีเด มและสํารวจผู ชําระภาษีรายใหม เพ ่มเต ม เตรียมแบบฟอร มต างๆ ที ่
ใช ในการจัดเก็บภาษ ี

๔. แนะนําขั้นตอน กระบวนการชําระภาษ ีเมื่อมีผู มีหน าที่เสียภาษีโรงเรือนสอบถาม 

๕. ประชาสัมพันธ การชําระภาษีโรงเรือนตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยทําป้ายประชาสัมพันธ  
ประชาสัมพันธ ผ านว ทยุชุมชน ประชาสัมพันธ โดยทําสื่อส ่งพ มพ  และจัดทําประกาศ 

๖. กําหนดราคาค าเช ามาตรฐานกลางต อตารางเมตรใหม เพ่ือให เก ดความเท าเทียม เป็นธรรม และครอบคลุม 

ประเภทก จการที่เก ดข้ึนใหม  
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 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดังนี้ 
- เจ าของทรัพย ส น 

- เจ าของโรงเรือนกับเจ าของที่ด นเป็นคนละคนกับเจ าของ โรงเรือนเป็นผู มีหน าที่เสียภาษ ี

 

 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดังนี้ 
1) ภาษีโรงเรือนและที่ด นซึ่งมายืนแบบ ภ.ร.ด. 2 ซึ่งมีหน าที่เสียภาษีต องยื่นภายใน 

เดือนกุมภาพันธ ของทุกป ี

2) ตรวจสอบแบบยื่นประเม น ภ.ร.ด.2 พร อมประเม นค ารายป ี

3) แจ งการประเม นตามแบบ ภ.ร.ด. 8 ให แก ผู มีหน าที่ชําระภาษีทราบทุกราย 

4) แจ งระเบียบการชําระภาษีให ผู มีหน าที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ด นทราบ 

 

 อัตราค่าปรับ/เงินเพิ่มและบทก าหนดโทษกรณีช าระภาษีเกินระยะเวลาที่ก าหนด  

กรณีการชําระภาษีเก นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต วันรับแจ งการประเม น ผู ชําระภาษีต องเสียเง นเพ ่มตาม 

สัดส วนที่กฎหมายกําหนด ต อไปนี้ 
- ไม เก น 1 เดือนนับตั้งแต พ นกําหนดเวลา ให เพ ่มร อยละ 2.5 ของภาษีที่ค างชําระ 

- ไม เก น 2 เดือนนับตั้งแต วันพ นกําหนดเวลา ให เพ ่มร อยละ 5 ของภาษีที่ค างชําระ 

- ไม เก น 4 เดือน นับตั้งแต วันพ นกําหนดเวลา ให เพ ่มร อยละ 10 ของภาษีที่ค างชําระ 

- ถ าไม ชําระภาษีและเง นเพ ่มภายใน 4 เดือน ผู ว าราชการจังหวัดหรือ นายกองค การบร หารส วน 

ตําบลวังทรายคํา มีหน าที่ออกคําสั่งเป็นหนังสือให ยึด อายัด หรือขายทอดตลอดทรัพย ส นของผู ค างชําระภาษีได  หรือจะ 

ให ผ อนชําระเป็น 3 งวดๆ ละเท าๆกัน โดยต องยื่นแบบแสดงความจํานงขอผ อนชําระเป็นหนังสือภายใน 30 วัน นับ 

ถัดจากวันที่ได รับแจ ง 
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2. ภาษีบ ารุงท้องที ่ เป็นภาษีท่ีองค การบร หารส วนตําบลวังทรายคํา จัดเก็บจากเจ าของที่ด นตามราคาปาน 

กลางที่ด นและอัตราภาษีบํารุงท องที ่ซึ่งที่ด นท่ีต องเสียภาษีได แก  ที่ด นเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม ว าจะเป็น 

บุคคลธรรมดาหรือน ต บุคคลที่มีกรรมส ทธ ์ในที่ด น หรือส ทธ ครอบครองอยู ในที่ด นซึ่งไม จําเป็นต องเป็นเจ าของที่ด น 

และไม จําเป็นเจ าของที่ด น ตามมาตรา 8 แห งพระราชบัญญัต ภาษีบํารุงท องที ่พ.ศ. 2508 ได แก ที่ด นพระราชวัง 
ที่สาธารณะสมบัต  เป็นต น ซึ่งต องมีหน าที่เสียภาษีท่ีด นในวันที ่1 มกราคมของทุกปีและต องชําระภาษีภายในเดือน 

เมษายนของทุกปีทั้งนี้เจ าของที่ด นหรือผู ที่ครอบครอง ที่ด น ต องยื่นแบบแสดงรายการที่ด น ( ภบท.5) ณ 

องค การบร หารส วนตําบลวังทรายคํา ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางตามมาตรา14แห ง 

พระราชบัญญัต ภาษีบํารุงท องที ่พ.ศ. 2508 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



้  
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เมื่อมีการสํารวจราคาปานกลางภาษีบํารุงท องที ่ก็จะทําการประเม นภาษีและแจ งการประเม น 

ภาษีให แก ผู มีหน าที่เสียภาษีทราบภายในเดือนมีนาคม โดยแจ งให ประชาชนทราบ ดังนี้ 
1.1 กรณีท่ีด นอยู ในเขตองค การบร หารส วนตําบลวังทรายคํา้ แจ งไปยังเจ าของที่ด น และประกาศตามสื่อ 

หรือช องทางโฆษณา ประชาสัมพันธ ต างๆ ประสานกับฝ่ายผู ใหญ บ านและกํานัน รวมทั้งสมาช กสภาองค การบร หาร 

ส วนตําบลในแต ละหมู บ าน ทําการปิดประกาศไว  ณ ที่ทําการสํานักงานองค การบร หารส วนตําบลวังทรายคํา พร อมทั้ง 

ส งประกาศให ประชาสัมพันธ ประกาศเสียงตามสายให ประชาชนทราบ 

1.2 กรณีท่ีด นอยู ในเขตองค การบร หารส วนตําบลวังทรายคํา แต เจ าของที่ด นอยู นอกเขต จะทําหนังสือ 

แจ งไปยังที่อยู เจ าของที่ด นทราบ เป็นหนังสือของราชการเป็นรายบุคคล 

กรณีผู มีหน าที่เสียภาษีบํารุงท องที่ชําระภาษีที่ทางไปรษณีย  ตั๋วแลกเง นหรือเช็คที่ธนาคารให การรับรอง ก็ 

จะพ จารณาวันเวลาที่ส งทางไปรษณีย เป็นสําคัญจากนั้นจะออกใบเสร็จรับเง นเพื่อจัดส งให ผู ชําระไว เป็นหลักฐาน และ 

หลักฐานที่ใช ในการยื่นชําระภาษ ีซึ่งมีหน าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการที่ด นและการสํารวจดังนี ้
- บัตรประจําตัวประชาชน ( สําเนาบัตรประชาชน) 
- หนังสือรับรองห างหุ นส วน,บร ษัท 

- หลักฐานการแสดงถึงการเป็นเจ าของที่ด น 

- ใบเสร็จรับเง นค าภาษีครั้งสุดท าย (ถ ามี) 
- หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ให ผู อ่ืนมากระทําการแทน 

- กรณีการเสียภาษีท่ีไม ใช ปีที่ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ส วนที่มอบให เจ าของที่ด นหรือ ใบเสร็จรับเง นค าภาษีครั้ง 
สุดท ายมาด วย 

 

 การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
- ผู มีหน าที่เสียภาษีต องชําระภาษีตั้งแต มกราคม – เมษายน ของทุกปี 
- ผู มีหน าที่เสียภาษีไม ยื่นแบบแสดงรายการที่ด นในเวลาที่กําหนด ให เสียภาษีเพ ่มร อยละ 10 ของค าภาษ ี

บํารุงท องที ่เว นแต กรณีเจ าของที่ด นได ยื่นแบบแสดงรายการที่ด นให ถูกต องก อนที่เจ าพนักงานประเม นจะได แจ งให  
ทราบถึงการละเว นนั้น ให เสียเง นเพ ่มตามร อยละ 5 ของภาษีบํารุงท องที ่ผู มีหน าที่เสียภาษีแบบแสดงรายการที่ด นไม  
ถูกต องเสียเง นเพ ่มร อยละ 10 ของภาษีบํารุงท องที ่ ที่ประเม นเพ ่มเต ม เว นแต กรณีเจ าของที่ด นได มาขอแก ไข 

แบบแสดงรายการที่ด นให ถูกต องก อนที่พนักงานประเม นแจ งการการประเม นแจ งจํานวนเนื้อที่ของที่ด นที่ไม ถูกต อง 
ต อเจ าพนักงานสํารวจ และแจ งให มีหน าที่เสียภาษีเพ่ือเสียเพ ่มอีก 1 เท า ของภาษีบํารุงท องที่ท่ีประเม นเพ ่มเต ม 

- ผู มีหน าที่เสียภาษีไม ชําระภาษีบํารุงท องที่ภายในเวลาที่กําหนด ให เสียเพ ่มร อยละ 24 ต อปี (2 % ตอ 

เดือน) ของจํานวนเง นที่เสียภาษีบํารุงท องที ่
- หากผู ที่มีหน าที่เสียภาษ ีเสียภาษีเก นกว าที่ควรจะเสียมีส ทธ ขอรับเง นคืนภายใน 1 ปี โดยยื่นคําร อง 

ภายใน 1 ปี นับตั้งแต วันที่เสียภาษีบํารุงท องที ่
- 
 ปัญหา/ข้อจากัดของภาษีบ ารุงท้องที่ รายได จากภาษีบํารุงท องที ่ต อไปภายหน าท องถ ่นไม อาจพึ่งพา 

ได อีก เนื่องจากมีข อจํากัดด านระเบียบกฎหมาย ซึ่งไม สามารถพัฒนาให เพ ่มข้ึนได อีก เพราะข อกฎหมายได  
กําหนดให มีการลดหย อนสําหรับเป็นที่อยู อาศัยเป็นจํานวนไร /คน ในเมื่อจํานวนคนเพ ่มข้ึนและสร างที่อยู อาศัย 

เพ ่มข้ึน แต ที่ด นเท าเด ม เปลี่ยนแปลงเพียงผู ครอบครองเท านั้น รายได จากภาษีบํารุงท องที่นี้จะต องสูญหายไปในที่สุด 

/////////////////
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3. ภาษีป้าย การจัดเก็บภาษีป้าย เป็นหน าที่ขององค กรปกครองส วนท องถ ่น ที่ต องดําเน นการจัดเก็บจากป้าย 

ซึ่งอยู ในเขตท องถ ่นของตน องค กรปกครองส วนท องถ ่นจัดเก็บภาษีป้าย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัต ภาษ ี

ป้าย พ.ศ.2510 พระราชบัญญัต และแก ไขเพ ่มเต ม ฉบับที ่2 

ผู มีหน าที่เสียภาษีป้าย ได แก  เจ าของป้าย กรณีไม มีผู ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและหาตัวผู เสียภาษีไม  
ได ให พนักงานเจ าหน าที่แจ งการประเม นไปยังผู ครอบครองป้ายนั้น และให ผู ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู เสียภาษ ี

 

 อัตราภาษีป้าย 

1. ป้ายที่มีตัวอักษรไทยล วน ให ค ดอัตรา 3 บาท ต อ 500 ตารางเซนต เมตร 

2. ป้ายที่มีตัวอักษรไทยปนอกัษรต างประเทศหรือเครื่องหมาย ให ค ดอัตรา 20 บาท ต อ 500ตาราง 
เซนต เมตร 

3. ป้ายที่ไม มีอักษรไทยให ค ดอัตรา 40 บาท ต อ 500 ตารางเซนต เมตร เมื่อคํานวณภาษีป้ายแล วเสียต่ํา 

กว า 200 บาท ให เสียป้ายละ 200 บาท 

ภาษีป้าย เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห อ หรือเครื่องหมายที่ใช ประกอบก จการเพื่อหารายได  ไม  
ว าแสดงหรือโฆษณาไว ที่วัตถุใด ๆ ด วยตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนสลักจารึกหรือทําให ปรากฏ และไม เป็น 

ป้ายที่ได รับการยกเว นภาษีป้ายได แก  
- ป้ายที่แสดงไว  ณ โรงมหรสพและบร เวณของโรงมหรสพเพ่ือโฆษณา 
- ป้ายที่แสดงไว หน าส นค า หรือส ่งห อหุ ม หรือส ่งบรรจุส นค า 

- ป้ายที่แสดงไว บร เวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 

- ป้ายที่แสดงไว ที่คนหรือสัตว  
- ป้ายที่แสดงไว ในอาคารที่ใช ประกอบการค า หรือประกอบการอ่ืน หรือในอาคารที่ซ่ึงเป็นรโหฐานทั้งนี ้

เพ่ือหารายได และแต ละป้ายมีพ้ืนที่ในกฎหมายกระทรวง 
- ป้ายของส วนราชการกลาง ราชการส วนภูม ภาค หรือราชการส วนท องถ ่นตามกฎหมายว าด วยระเบียบ 

บร หารราชการแผ นด น 

- ป้ายขององค การที่จัดขึ้นตามกฎหมายว าด วยการจัดตั้งองค การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว าด วย 

การนั้นๆ และหน วยงานที่นําส งรัฐ 

- ป้ายของธนาคารแห งประเทศไทย ธนาคารออมส น ธนาคารสงเคราะห  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 

สหกรณ การเกษตร และบร ษัทเง นทุนอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย 

- ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว าด วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีแสดงไว  ณ 

อาคารหรือบร เวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น  ๆ

- ป้ายของผู ประกอบการเกษตร ซึ่งผลผล ตอันเก ดจากการเกษตรของตนเอง 
- ป้ายของวัดหรือผู ดําเน นก จการเพ่ือประโยชน แก การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะเฉพาะ 
- ป้ายสมาคมหรือมูลน ธ  
- ป้ายที่กําหนดในกฎกระทรวง ได แก  ป้ายแสดงหรือต ดตั้งไว ที่รถยนต ส วนบุคคล รถบดถนน หรือรถ 

แทรคเตอร  รถจักรยานยนต  ป้ายที่ต ดตั้งไว ที่ล อเลื่อน ป้ายที่ต ดตั้งหรือแสดงไว ที่ยานพาหนะ นอกเหนือจาก 

ข างต น ซึ่งมีเนื้อที่ไม น อยกว า 500 ตารางเมตร 

 

 ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย



้  ้   ้ี ้  ้   ้  

๕ 

 

การเตรียมการก่อนการจัดเก็บภาษี 
1) จัดทําแผนปฏ บัต งานการจัดเก็บภาษีป้าย 

2) จัดทําคําสั่งแต งตั้งพนักงานเจ าหน าที ่พนักงานเก็บภาษ ีและ พนักงานประเม น ขององค การ 

บร หารส วนตําบลวังทรายคํา 

3) สํารวจตรวจสอบทะเบียนผู เสียภาษีเด มและสํารวจผู ชําระภาษีรายใหม เพ ่มเต ม เตรียมแบบฟอร ม 

ต างๆ ที่ใช ในการจัดเก็บภาษ ี

4) แนะนําขั้นตอน กระบวนการชําระภาษ ีเมื่อมีผู มีหน าที่เสียภาษีสอบถาม 

5) ประชาสัมพันธ การชําระภาษีป้ายตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยทําป้ายประชาสัมพันธ  
ประชาสัมพันธ ผ านว ทยุชุมชน ประชาสัมพันธ โดยทําสื่อส ่งพ มพ  และจัดทําประกาศ 

 

 การปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย 

ทําหนังสือแจ งการประเม น (ภ.ป.3) ให เจ าของป้ายทราบ เพ่ือให นําเง นมาชําระภายในวันที1่5 วันนับ 

แต วันที่ได รับแจ ง 

 

 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก ่

1) เจ าของป้าย 

2) กรณีไม มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายหรือพนักงานเจ าหน าที่ไม อาจหาตัวเจ าของป้ายได ให ถือ 

ว าที่ครอบครองป้ายเป็นผู เสียภาษีป้าย ถ าไม อาจหาตัวผู ครอบครองป้ายได ให ถือว าเจ าของผู ปกครองอาคารหรือ 

ที่ด นที่ป้ายนั้นหรือแสดงอยู เป็นผู เสียภาษีป้ายตามลําดับ เมื่อผู มีหน าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายพร อม 

หลักฐาน ก็ตรวจสอบความถูกต องของการกรอกแบบพ มพ  กรณีผู ที่มีหน าที่เสียภาษีด วยตนเองผู มีหน าที่เสียภาษีชําระ 

ภาษีด วยว ธีการต อไปนี ้
- ทางธนาณัต หรือตั๋วแลกเง น 

- ส งทางไปรษณีย ลงทะเบียน 

- ชําระเป็นเง นสดหรือผ อนชําระ ตั้งแต  3,000 บาท ขึ้นไป โดยสามารถผ อนได  3 งวด ๆ ละเท า ๆ กัน ซึ่งผู  
มีหน าที่เสียภาษีต องทําหนังสือแจ งความจํานงก อนครบเวลาการชําระภาษ ี

 

 เงินเพิ่มจากผู้ที่ชาระภาษีเกินก าหนดเวลา 

- ถ าชําระภาษีไม เก น 1 เดือนนับตั้งแต วันพ นกําหนด ให เพ ่มร อยละ 2.5 ของภาษีที่ค างชําระ 

- กรณีไม ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในกําหนด ค ดเง นเพ ่มร อยละ 10 ราคาภาษีป้ายเว นแต เจ าของป้ายได  
ยื่นแบบแสดงรายการก อนเจ าหน าที่จะแจ งให ทราบ ให เสียร อยละ 5 ของค าภาษ ี

- กรณียื่นแบบไม ถูกต อง ข อความเป็นเท็จ ค ดเง นเพ ่มร อยละ 10 ของค าภาษีเว นแต เจ าของป้ายมาขอแก ไข 

ก อนเจ าหน าที่แจ งประเม นไป 

- กรณีไม ชําระภาษีป้ายภายในกําหนดค ดเง นเพ ่มร อยละ 2 ต อเดือนของราคาค าภาษีป้าย 

ผูมีหน าทีเสยภาษีป้ายมีสทธ อุทธรณ ไดเมือรับแจ งการประเม นตาม ภ.ป. 3 แล วเห็นว าไม ถูกต องให  
อุทธรณ ต อนายกองค การบร หารส วนตําบลวังทรายคํา ภายใน 30 วัน นับแต วันที่ได แจ ง 

การประเม น การขอคืนภาษีป้ายเมื่อเห็นว าไม ถูกต อง ต องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต วันเสียภาษีป้ายแล วนั้น 

 

 การบังคับจัดเก็บภาษี



๖ 

 

- ตรวจสอบทะเบียน ข อมูล รายชื่อผู ค างชําระภาษ ี

- ทําหนังสือแจ งเตือนให ไปชําระภาษ ี

 

***************************** 
 

           
ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีีงานจัดเก็บรายได้  
ีีีีีกองคลังีีีองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายค า  
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