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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับท่ีดินที่ใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ได้แก่  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง
กับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น  และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า  ใช้เป็นที่
ท าการค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้
ประกอบกิจการอ่ืนๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

หลักการส าคัญ 

 1.ต้องมีทรัพย์สิน ได้แก่ 
  - โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ และ 
  - ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
 2.ไม่เข้าข้อยกเว้น ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ได้แก่ 

1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง 
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระท ากิจการที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นผล

ก าไรส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยู่เอง หรือให้ผู้อื่นอยู่

นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน 
6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่อาศัยเอง และมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า

หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ 
7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา ซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้

สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม 

การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี 

1. เมื่อปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรือช ารุด ต้องซ่อมแซมส่วนส าคัญ 
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2. ผู้รับประเมินยื่นค าร้อง 
3. ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได้ 

ระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี 

 เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ณ ส านักงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

กรณีผู้ช าระภาษียื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) แล้วยังไม่ช าระทันทีให้ด าเนินการดังนี้ 

 1.อัตราค่าปรับและเงินเพ่ิม  กรณียื่นแบบเกินก าหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลา  
จ านวน 200 บาท 
 2.เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ง.ด.8) ต้องช าระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับจากแจ้งการ
ประเมิน หากช าระเกินระยะเวลาที่ก าหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ 
 - ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพ่ิม 2.5% 
 -เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพ่ิม 5% 
 -เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพ่ิม 7.5% 
 -เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพ่ิม 10% 
 3. ได้รับการแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน 

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง 

 1.ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ หากเกินก าหนดต้องเสียค่าปรับ 
 2.ผู้เสียภาษีต้องช าระภาษีภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน หากเกิน
ก าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม 
 3.กรณีไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเกิน 4 เดือน อปท.มีอ านาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
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กระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 

 
กระบวนงานบริการ 

 

 
ขั้นตอนการให้บริการ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

 
การค านวณ 

 
หมายเหตุ 

งานพัฒนารายได้ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นความ
จ านงคต์่อเจ้าหน้าที่ 
-เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม(ภ.ร.ด.2)ลงชื่อผู้ช าระ
ภาษ ี
-ลงเลขรับ(ภ.ร.ด.2)ในทะเบียนคุมเลขรับ 
-ค านวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี 
-แจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) และลงเลขที่ 
(ภ.ร.ด.8) ในทะเบียนคุมเลขรับ 
-ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน   
(ภ.ร.ด.12) 
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ช าระเงินและ
รับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
 
 
 
 

 
 
-บัตรประจ าตัวประชาชน 
-ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี ภาษี
โรงเรือนและท่ีดินปีที่ผ่านมา
(ภ.ร.ด.12) 

วิธีการค านวณ 
 
1.ร้านค้า โรงเรือน  
ค่ารายปี = (พ้ืนที่โรงเรือนฯx 
ค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อ
ตารางเมตรxเดือน)xอัตราภาษี 
12.5% หรือ 
2.หากเป็นบ้านเช่า  
ค่ารายปี = (จ านวนห้องเช่า x 
ค่าเช่า x จ านวนเดือน) อัตรา
ภาษี 12.5% 
 

 
 
-การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีโรงเรือน
และท่ีดินตั้งแต่เดือน
มกราคมสิ้นสุดภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 
-กรณีเป็นรายเก่า
สามารถคัดลอกจากปี
ที่ผ่านมาได้ (ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลง) 
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กระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 

พิจารณาการประเมินใหม่ 

 

ขัน้เตรียมการแบบพิมพ์ 

เอกสารตา่ง ๆ 

แจ้งหนงัสอื

ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบ

ลว่งหน้า 

รับแบบ ภ.ร.ด.2 แล้ว

ตรวจสอบความถกูต้อง 

ภายในเดือน ก.พ. 

ไมพ่อใจการประเมิน  

ยื่นค าร้อง 

 

 

แจ้งใบประเมิน (ภ.ร.ด.8) ช าระ

เงินภายใน 30 วนั 

บนัทกึรายการประเมินคา่รายปี 

คา่ภาษี เสนอพนกังานเจ้าหน้าที่

ลงนาม 

ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาค าร้องขอให้

พิจารณาการประเมินใหม ่

ช าระเงินรับใบเสร็จ(ภ.ร.ด.12) 

กรณีไมช่ าระ 

แจ้งหนงัสอืเตือน

ครัง้ที่  1 

แจ้งหนงัสอืเตือน

ครัง้ที่ 2 

แจ้งหนงัสอื

เตือนครัง้ที่ 3 

ช าระเงินพร้อมเงินเพิม่ รับใบเสร็จ (ภ.ร.ด.12) 

แจ้งหนงัสอื ค าวินจิฉยั 

ชีข้าด (ภ.ร.ด.11) 

ช าระเงินรับใบเสร็จ

(ภ.ร.ด.12) 

รวบรวม

เอกสาร

น าเสนองาน

เร่งรัดฯ เพื่อ

ด าเนินการ

ตามขัน้ตอน

ตอ่ไป 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน

เพื่อพิจารณาค าร้อง 
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ภาษีป้าย 

 ภาษีป้าย  หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณา
ไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

 ป้ายที่เจ้าของไม่ต้องเสียภาษีป้าย ที่ได้รับการยกเว้น 13 ข้อ ดังนี้ 
 1.ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 
 2.ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า 
 3.ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
 4.ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
 5.ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่
รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
 6.ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 7.ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ 
 8.ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 9.ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชนนั้น 
 10.ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
 11.ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
 12.ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
 13.ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  ได้แก่ 
 -เจ้าของป้าย 
 -ในกรณีที่ไม่มีผู้อ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาเจ้าของป้าย
ได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  หากไม่อาจหาผู้ครอบครองป้ายได้ให้ถือว่าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
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การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
- เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ภายในเดือน

มีนาคมของทุกปี ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่น
แบบแสดงรายการแทนเจ้าของป้าย 

- ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้าย
เดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีปา้ยภายใน 15 วันนับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

 
การค านวณพื้นที่ป้าย  (ค านวณพ้ืนที่ป้ายเป็นตารางเซนติเมตร) 
 -ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ วัดจากส่วนที่กว้างที่สุดxส่วนทีย่าวที่สุดของขอบเขตป้าย 
 -ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตของป้าย เพ่ือ
ก าหนดส่วนที่กว้างที่สุดและส่วนที่ยาวที่สุด 
 
อัตราภาษีป้าย 
 -ป้ายประเภทที่ 1 คือป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 -ป้ายประเภทที่ 2 คือป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอ่ืน คิด
อัตรา 20 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
 -ป้ายประเภทที่ 3 ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
   3.1 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
   3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
 
เงินเพิ่ม 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจ านวน
เงนิที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 

- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

- ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 
 
 


