
 
 
 
                                                                                                                           
 
 
    โดย  กองคลงั งานจดัเก็บรายได ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
    ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ จ.สระแกว้  
               
 
 
 
ท่ีดิน  หมายถึง  พื้นท่ีดิน  รวมถึงภูเขาและแหล่งน ้าดว้ย 
เจา้ของท่ีดิน  หมายถึง  บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  (ส ารวจใหม่)  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี  ยืน่แบบแสดง
รายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท.)  ภายในเดือนมกราคม    (ส ารวจใหม่ทุกระยะ  4  ปี ) 
 เสียภาษีภายใน  เดือนมกราคม  -  เมษายน  ของทุกปี หรือภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ประเมิน 
ค านวณราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินก าหนดข้ึนเพื่อใชใ้นการจดัเก็บภาษี X กบั
อตัราภาษี  
 เน้ือท่ีดินเพื่อค านวณภาษี  (ไร่= เน้ือท่ีครอบครอง-เน้ือท่ีลดหยอ่น)  เน้ือท่ีดินในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  เน้ือท่ีลดหยอ่นไม่เกิน  5 ไร่   
เงินเพิ่มไม่เสียภาษีในก าหนด เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2  ต่อเดือนของค่าภาษี  
 
 
    - โทษทางแพง่ 

*ไม่ยืน่แบบแสดงรายการ ภายใน  เวลาก าหนดเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  10  ของภาษี 
*ยืน่แบบแสดงรายการ  ไม่ถูกตอ้ง  เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5  ของค่าภาษี  
*แจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้ง  ใหเ้สียเงินเพ่ิม 1  เท่าของภาษี 
*ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  24  ต่อปี   

    - โทษทางอาญา  
*พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  โทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือนหรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้ง

จ  าทั้งปรับ 
*ไม่ยอมช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินโทษจ าคุก 1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจ  า

ทั้งปรับ  
*ขดัขวางเจา้พนกังาน โทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  
*ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังาน  โทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000 หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

จดหมายข่าว 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ

สามสิบสามสิบ 
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หมายถึง  ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนกบัท่ีดิน ซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิง

ปลูกสร้างนั้น 
 โรงเรือน  หมายถึง  บา้น  ตึกแถว  อาคาร  ร้านคา้  ส านกังาน  บริษทั  ธนาคาร  โรงแรม  โรงภาพยนตร์   
โรงพยาบาล    โรงเรียน  แฟลต  สนามมวย  สนามมา้  คลงัสินคา้  หอพกั  ฯลฯ  
 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คือ  เจา้ของทรัพยสิ์นนั้น  ๆ    
 ค่าภาษี  ผูเ้สียภาษีช าระภาษีปีละคร้ัง   ตามค่ารายปีของ ทรัพยสิ์น  ในอตัราร้อยละ  12.5 ต่อปี   
 
ขั้นตอนการเสียภาษี 

1. เจา้ของทรัพยสิ์น  ยืน่แบบแจง้รายการทรัพยสิ์น  (แบบ  ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน กุมภาพนัธ์ของทุกปี   
2. เจา้หนา้ท่ีจะท าการประเมินค่าภาษี 
3. เสียภาษีภายใน  30  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินหรือยืน่แบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุก

ปี) 
4. หากไม่เสียภาษีภายในก าหนด  ตอ้งเสียเงินเพิ่มดงัน้ี 

เสียภาษีไม่เกิน  1  เดือน  เสียเงินเพิ่มร้อย  2.5 ของค่าภาษีคา้ง  
เสียภาษีเกิน 1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  เสียเงินเพิ่มร้อยละ  5  ของค่าภาษีคา้ง 
เสียภาษีเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เสียเงินเพิ่มร้อยละ  7.50  ของค่าภาษีคา้ง  

             เสียภาษีเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของค่าภาษีคา้ง    
 
  
 
 ไม่ยืน่แบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในก าหนด  ปรับ  200  บาท  (มาตรา 46)   แจง้ขอ้ความเท็จ  โดยเจตนาท่ีจะ
หลีกเล่ียงภาษี ตอ้งระวางโทษ  จ าคุกไม่เกิน 6  เดือน  ปรับไม่เกิน  500   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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ความหมาย ป้ายแสดง ช่ือ  ยี่หอ้ หรือเคร่ืองหมายในการประกอบการคา้เพื่อหารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือโฆษณา 
ไวท่ี้วตัถุใด ๆ  ดว้ยอกัษร ภาพ เคร่ืองหมาย  
 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย  คือ  

1. เจา้ของป้าย 
2. ผูค้รอบครองป้าย  หรือ  เจา้ของท่ีดิน  ท่ีป้ายนั้นติดตั้งอยู ่  

การค านวณพื้นท่ีป้าย  อตัราค่าภาษีป้าย   
ป้ายท่ีมีขอบเขต  ค านวณดงัน้ี  
ส่วนกวา้งท่ีสุด  x    ส่วนยาวท่ีสุดของป้ายนั้น 
ป้ายท่ีไม่มีขอบเขต ค านวณดงัน้ี  ใหถื้อตวัอกัษรภาพท่ีอยูริ่มสุดเป็นขอบเขตเพื่อก าหนดส่วนกวา้งท่ีสุด  ยาวท่ีสุด    
อตัราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อตัรา   

ลกัษณะ ราคา  (บาท) 

1. อกัษรไทยลว้น 
2. อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมาย 
3. ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย หรืออกัษรไทยอยูใ่ตห้รือต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ  

***ป้ายใดท่ีเสียต ่ากวา่  200  บาท  ใหเ้สีย200  บาท*** 

3/500    ตร.ซม. 
20/500  ตร. ซม. 
40/500  ตร.ซม. 

 
ขั้นตอนการช าระภาษี  

1. ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภป.1)  พร้อมหลกัฐานภายใน  เดือนมีนาคม ของทุกปี  
2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีประเมินค่าภาษีป้าย 
3. เสียภาษีป้ายภายใน  15   วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
4. ไม่เสียภาษีภายในก าหนด  เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2  ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 

 
 
 
   ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000  บาท  (มาตรา35) 
แจง้ขอ้ความเทจ็เพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1  ปี   หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000  บาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  (มาตรา 34) 
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ภาษีป้าย 
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