
 

 

 

 

หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่าง 
อ่ืน ๆ กับท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ต่อเน่ืองไปกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สร้าง 

ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ไดแ้ก่ โรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้าง และท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกับโรงเรือนและส่ิงปลูก
สร้างนั้ น  และในปีท่ีผ่านมาไดมี้การใชป้ระโยชน์ ในทรัพยสิ์นนั้ น 
เ ช่น  ให้ เ ช่ า  ใช้ เ ป็น ท่ีท าการค้าขาย ท่ีไว้สินค้า  ท่ีประกอบ
อุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผูอ่ื้น อยู่อาศยั หรือใช้
ประกอบกิจการอ่ืน ๆ เ พ่ือหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตาม
กฎหมาย 

 

 

 

 

 เจา้ของทรัพยสิ์น 

 เจ้าของโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง และเจ้าของท่ีดิน  
เป็นคนละเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง เป็นผูมี้หน้าท่ี
เสียภาษีทรัพยสิ์นนั้นทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน 

2.    ทรัพยสิ์นของรัฐบาล ซ่ึงใชใ้นกิจการของรัฐบาลหรือ
สาธารณและทรัพยสิ์นของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใชใ้นกิจการ
ของรถไฟโดยตรง 

3.    ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรือน
สาธารณะ ซ่ึงกระท ากิจการอนัมิใช่เพ่ือเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และ
ใชเ้ฉพาะให้การรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

4.    ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นศาสนสมบติัอันใช้เฉพาะศาสนกิจ
อยา่งเดียว หรือเป็นท่ีอยูข่องสงฆ ์

5.    โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปี
และเจ้าของมิไดอ้ยู่เองหรือให้ผูอ่ื้นอยู่นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกนั 

6.    โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผู ้
เ ช่า ซ้ืออาศัยอยู่ เองโดยมิได้ใช้เ ป็นท่ีเก็บสินค้า  ประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ้

7.    โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซ่ึงเจา้ของอยู่
เอง หรือให้ผูแ้ทนอยู่เฝ้า ซ่ึงมิได้ใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าหรือประกอบ
กิจการหารายได ้
 
 
 
          กรณีมีการให้เช่า หรือค่าเช่ารายเดือนหรือรายปี คิดเป็น 
ค่าภาษีในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

  กรณีหาค่าเช่าไม่ไดห้รือไม่สมควรเช่าเน่ืองจากเจา้ของ
ประกอบกิจการเอง ให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกบัค่ารายปี
ของทรัพยสิ์นในปีท่ีผา่นมา หรือเทียบเคียงกบัค่ารายปีของทรัพยสิ์น
ในบริเวณใกลเ้คียงกนัท่ีมีลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาด พ้ืนท่ี ท  าเล 
ท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้น 
ไดรั้บประโยชน์คลา้ยคลึงกนัในเขตทอ้งถ่ินเดียวกนั 

  กรณีไม่สามารถเทียบเคียงได้ อาจประเมินค่ารายปีของ
ทรัพยสิ์นโดยใชม้ลูค่าทรัพยสิ์นมาประกอบการประเมินได ้

 
 
 

1. เจา้ของทรัพยสิ์นมีหน้าท่ียื่นแบบพิมพเ์พ่ือแจง้รายการ
ทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น
ตั้งอยู ่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาแบบ 
3. พนกังานเจา้หนา้ท่ีก  าหนด ประเภทของทรัพยสิ์นค่าราย

ปี และค่าภาษี 
4. พนักงานเจ้าหน้า ท่ีจะออกแบบแจ้งการประเ มิน 

(ภ.ร.ด.8) และต้องไปช าระค่าภาษีต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน  
30 วนั นับแต่วนัถัดจากวนัท่ีได้รับแบบแจ้งการประเมิน มิฉะนั้ น
จะตอ้งเสียเงินเพ่ิม 
 
 
 

 ปรากฏว่าผูรั้บการประเมินไดเ้สียหายเพราะทรัพยสิ์นว่าง
ลงหรือช ารุดตอ้งซ่อมแซมส่วนส าคญั โดยลดส่วนตามเสียหายหรือ
ปลดภาษีทั้งหมดก็ได ้โดยผูรั้บประเมินตอ้งยืน่ค  าร้อง 

 เม่ือยกเลิกกิจการ ตอ้งแจง้ให้ เทศบาลทราบก่อน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ 

การค านวณภาษีการประเมนิค่ารายปีและอัตราภาษี 

ขั้นตอนการช าระภาษี 

การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี 



 
 
 

 ช าระเป็นเงินสด 
 ช าระทางไปรษณียล์งทะเบียน ธนาณติั  ตัว๋แลกเงิน 
 การผ่อนช าระภาษี กรณีภาษีต้องช าระเกิน 3,000 บาท 

สามารถแบ่งช าระเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กนั ไม่เกิน 3 งวด 
 
 
 

เ จ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการท รัพย์สิ น  
(ภ.ร.ด.2) ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีท  าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีก าหนด 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 

 
 
 
 

1. ผูใ้ดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการ มีความผดิโทษปรับ
ไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 10 ปี 

2. ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือ
บริบรูณ์ มีความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่
เกิน 500 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 
5 ปี 

3. ถา้ช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วนั นับแต่วนัท่ีถดัจาก
วนัท่ีไดแ้จง้การประเมิน ให้เสียเงินเพ่ิมดงัน้ี 

3.1  ไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัพน้ก าหนดให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 
ของค่าภาษี 

3.2  ถา้เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 5 ของ
ค่าภาษีท่ีคา้ง 

3.3  ถา้เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 
ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

3.4 ถา้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 10 
ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

3.5  ถา้เกิน 4 เดือนข้ึนไป ทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งยดึอายดัหรือ
ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น โดยมิตอ้งขอให้ศาลสั่งหรือ 
ออกหมายยดึ 
 
 
 

 ผูรั้บประเมินไม่พอใจการประเมิน หรือไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรมในการประเมินภาษี มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(แบบ ภ.ร.ด.9) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน และ
เม่ือไดรั้บแจง้ผลช้ีขาดแลว้ยงัไม่พอใจ มีสิทธิน าเร่ืองต่อศาลภายใน 
30 วนั นบัแต่ไดรั้บทราบค าช้ีขาด 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
เทศบาลต าบลกงรถ 

อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร  0-4475-6514 

 
แนะน าการช าระภาษี 

โรงเรือนและทีด่นิ 

 
โดย  

เทศบาลต าบลกงรถ 
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวดันครราชสีมา 

 
 

วิธีการช าระภาษี 

ระยะเวลาและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ 

อัตราโทษและค่าเงินเพิ่ม 

ระยะเวลาและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ 

เงินภาษทุีกบาทมีค่า  ช่วยพฒันา
ต าบล “กงรถ” 



 

 
  
 ภาษีป้าย เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ
เคร่ืองหมายการคา้ หรือโฆษณาหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดไ้ม่ว่าจะ
แสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย 
ท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือท าให้ปรากฏดว้ยวิธีใด ๆ 

 

 
 

 เจา้ของป้าย 
 เม่ือไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้ นได้ ให้ถือว่าผูถื้อ

ครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครอง
ป้ายนั้นไดใ้ห้ถือว่า เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้าย
นั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเ่ป็นผูเ้สียภาษีป้ายตามล าดบั 
 
. 
 
 1.  เจา้ของป้ายซ่ึงตอ้งเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย ภายในเดือนมนีาคมของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี 
 2.  กรณีติดตั้ งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือ
ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขป้าย 
อนัเป็นเหตุต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิม ให้เจา้ของป้ายแสดงรายการภาษี
ป้ายภายใน 15 ว ัน นับแต่ติดตั้ งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วัน
เปล่ียนแปลงแกไ้ขแลว้แต่กรณี 

 3.  ช าระภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน
จากพนักงานเจา้หน้าท่ี เป็นเงินสดหรือไปรษณีย ์ธนาณัติ ตั้งแต่วนั
สั่งจ่ายให้แก่ทอ้งถ่ินหรือ อบต.นั้น  
 4.  ถา้ภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผอ่นช าระเป็นสามงวด
เท่าๆ กนัก็ได ้
   ป้ายทีต่ดิตั้งหรือแสดงอยู่ ในเขตท้องถิ่นใด ให้ยื่นแบบ
และช าระภาษีป้าย ได้ทีท้่องถิ่นน้ัน ๆ  
 
 
 

1. กรณีป้ายเก่า ให้แสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปีก่อน 
2. กรณีป้ายใหม่ 

2.1 บตัรประจ าตวัประชาชน 
2.2 ส าเนาทะเบียนบา้น 
2.3 หนงัสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล 
2.4 ใบอนุญาตติดตั้งป้าย 
2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย(กรณีป้ายใหม่ หรือป้าย

ท่ีมีการจัดท าแทนป้ายเดิม) ซ่ึงจะต้องระบุขนาดของป้ายและ
ขอ้ความท่ีติดบนแผน่ป้าย 

2.6 หรือหลักฐานอ่ืนเ ท่า ท่ีจ  า เ ป็นเ พียงพอเ พ่ือ
ประโยชน์ในการเสียภาษีป้ายเท่านั้น 
 
 
 

1.  ป้ายท่ีแสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรง
มหรสพ 

2.  ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้  หรือส่ิงห้อหุ้ม  หรือบรรจุสินคา้ 
3.  ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว 
4.  ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้คนหรือสัตว ์  

5 .  ป้ า ย ท่ี แสดง ไว้ภ า ย ในอ าค า รห รือ ท่ี ประกอบ 
การคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน มี
พ้ืนท่ีป้ายไม่เกิน  3  ตร.ม.   

6.  ป้ายของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

7.  ป้ายขององค์การท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการ
จดัตั้งองคก์ารของรัฐบาล 

8 .   ป้ ายขอ งธนาค ารแห่ งประ เทศไทย   ธนาคาร 
ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ และบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9.  ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
10.  ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตร  ซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิด

จากการเกษตรของตน 
11.  ป้ายของวดั  หรือผูด้  าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่ การ

ศาสนา  หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
12.  ป้ายของสมาคมหรือมลูนิธิ 
13.  ป้ายท่ีก าหนดให้กฎกระทรวง ไดแ้ก่ 
     ป้ายท่ีแสดงหรือติดตั้งไวท่ี้รถยนตส่์วนบุคคล  
     ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ลอ้เล่ือน 
     ป้ า ย ท่ี ติ ด ตั้ ง ห รื อ แ ส ด ง ไ ว้ ท่ี ย า น พ า ห น ะ

นอกเหนือจาก  1.  และ  2.  พ้ืนท่ีไม่เกิน  500  ตร.ซม.   

ค าแนะน าการช าระภาษีป้าย 
ของเทศบาลต าบลกงรถ 

ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ี

ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ี

หลกัฐานในการยื่นเสียภาษีป้าย 

ป้ายทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 



 
 
 
1.  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาทต่อ 500ตาราง

เซนติเมตร 
2.  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรือปนกบั

ภาพและเคร่ืองหมายอ่ืน คิดอตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3.   ป้ายดังต่อไปน้ี คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง

เซนติเมตร 
       ป้ าย ท่ี ไ ม่ มีอักษรไทย  ไ ม่ ว่ า จ ะ มีภ าพห รือ

เคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ 
       ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมอ อยูใ่ตห้รือ

ต ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ 
4. ป้ายท่ีค านวณพ้ืนท่ีและประเภทของป้ายแลว้เสียภาษีต ่า

กว่า 200 บาท ให้เสียในอตัรา 200 บาท 
การค านวณพืน้ทีป้่าย 
 -   ป้ายท่ีบอกขอบเขตก าหนดได ้ค านวณส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด 
คูณ ส่วนท่ียาวท่ีสุดของป้าย 
 -   ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตก าหนดได้ถือตัวอักษร ภาพ หรือ 
เคร่ืองหมายท่ีอยูริ่มสุดขอบเขต เพ่ือก าหนดส่วนกวา้งท่ีสุดยาวท่ีสุด 
 -   ค  านวณพ้ืนท่ีเป็นตารางเซนติเมตร หารดว้ย 500 คูณดว้ย 
อตัราภาษีป้ายท่ีตอ้งเสีย 
 
 

 
1.  ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด 

ภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้ งป้าย 15 ว ัน เ สียเ งินเ พ่ิม 
ร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

2.  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง ท าให้ค่าภาษี
นอ้ยลง ตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

3.  ไม่ช าระภาษีภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมิน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้
นบัเป็น 1 เดือน 

4.  ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท 

5.  ผูใ้ดไม่แจ้งรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษี
ป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท 

6.   ผู ้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ หรือน า
พยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียงภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษจ า
รุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

7.  ผูใ้ดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 
 
 

 เม่ือผู ้เ สียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน แล้วเห็นว่าการ
ประเมินนั้ นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู ้บริหาร
ทอ้งถ่ิน หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 การขอคนืเงินภาษีป้าย 
 ผูเ้สียภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกว่าท่ีควร
จะตอ้งเสีย ผูน้ั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนไดโ้ดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน  
1 ปี นบัแต่วนัท่ีเสียภาษีป้าย 
 

แนะน าการช าระภาษี 

ป้าย 

 
โดย  

เทศบาลต าบลกงรถ 
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวดันครราชสีมา 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

เทศบาลต าบลกงรถ 
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์  0-4475-6574 

อตัราภาษีป้าย 

บทก าหนดโทษและค่าเงนิเพิม่ 

อตัราภาษีป้าย 

เงินภาษทุีกบาทมีค่า  ช่วยพฒันา
ต าบล “กงรถ” 



 
 
 
 

 ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของท่ีดิน
ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
 ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ท่ีดินท่ีเป็นของ
บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึง
มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็น
กรรมสิทธ์ิของเอกชน ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีดิน 
และพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้ าดว้ย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดิน
ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

 
 1.  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งพระราชวงัอันเป็นสาธารณสมบติัของ
แผน่ดิน 
 2.  ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือท่ีดินของรัฐ
ท่ีใชใ้นกิจการของรัฐ โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
 3.   ท่ีดินของราชการส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ในกิจการของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
 4.  ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือ
การกุศลสาธารณะ 
 5.  ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ีดินท่ี
เป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่ว่าจะใชป้ระกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนา
หน่ึง หรือท่ีศาลเจา้โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
 6.  ท่ีดินท่ีใช้เป็นสุสานหรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดย
มิไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 

 7.  ท่ีดินท่ีใชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการ
ท่าเรือของรัฐ หรือใชเ้ป็นสนามบินของรัฐ 
 8.  ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือน ท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดินแลว้ 
 9.  ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจ้าของท่ีดินยินยอมให้
ทางราชการใชเ้พ่ือสาธารณะประโยชน์ 
 10. ท่ีดินท่ีตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญ
พิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืนในเม่ือ
ประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัให้ยกเวน้ตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
 11. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 
 12. ท่ีดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคมของปีใด มีหน้าท่ี
เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีนั้น 
 

 
 ให้เจ้าของท่ีดินซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ียื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมี
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน แบบแสดงรายการท่ีไดย้ื่นไวใ้ชไ้ดทุ้ก
ปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 

 
  ยืน่แบบช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไดท่ี้เทศบาลต าบลกงรถ 

 
 
 

 
 
 

 1. อตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีทา้ย
พระราชบญัญติั แบ่งเป็น 34 อตัรา 
 2.  ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษี
ดงัน้ี ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท 
 3.  ส่วนท่ีเกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท  
ต่อ 25 บาท 
 4.  ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้ม้ลุก 
  -   เสียก่ึงอตัรา 
  -   ดว้ยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
  -   ท่ีดินว่างเปล่า เสียเพ่ิม 1 เท่า 
การค านวณภาษี 
 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ค านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ี
คณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือใช้ในการ
จดัเก็บภาษีคูณกบัอตัราภาษี 
 เน้ือท่ีดินเพ่ือค านวณภาษี(ไร่) = เน้ือท่ีถือครอง - เน้ือท่ี
เกณฑล์ดหยอ่น 
 

 
 1.  บตัรประจ าตวัประชาชน 
 2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 
 3.  หนงัสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษทั 
 4.  หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจา้ของท่ีดิน เช่น โฉนด 
                    ท่ีดิน น.ส.3 

5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีคร้ังสุดทา้ย (ถา้มี) 
6. หนงัสือมอบอ านาจกรณีท่ีให้ผูอ่ื้นมาท าการแทน 

 

ค าแนะน าการช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
ของเทศบาลต าบลกงรถ 

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที ่

ระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

อัตราภาษีและการค านวณภาษี 

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี 

ที่ดินที่เจ้าของที่ดนิไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่



 
 
1.  เจ้าของท่ีดินมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตอ้งยื่นแบบ

แสดงรายการท่ีดิน ภบท.5 เป็นรายแปลง โดยตอ้งยื่นต่อเจา้พนักงาน
ประเมินทอ้งท่ีท่ีท่ีดินตั้งอยู ่

2.  เจา้พนกังานประเมินจะท าการค านวณภาษี และแจง้การ
ประเมินไปยงัผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีทราบ 

 
 
 

1.  ถา้เป็นท่ีดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนไดไ้ม่เกินห้า
ไร่แต่จะนอ้ยกว่าสามไร่ไม่ได ้

2.  กรณีท่ีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหายมากผิดปกติ
หรือท าการเพาะปลูกไม่ได้ ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยท่ีจะปกป้องได ้  
โดยราษฎรผูมี้หน้าท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จะร้องขอยกเวน้หรือ
ลดภาษีหรือไม่ก็ตาม ให้นายอ าเภอด าเนินการส ารวจเน้ือท่ีดินท่ี
ไดรั้บความเสียหาย และจดัท าบญัชีรายช่ือเจา้ของท่ีดิน แลว้รายงาน
ผูว้่าราชการจงัหวดั เพ่ือพิจารณายกเวน้หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีต่อไป 

3.  ท่ีดินแปลงท่ีเจ้าของปลูกบา้นอาศยัโดยไม่ท าการค้า
หรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งส้ิน ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนท่ีเกินตอ้งเสีย
ภาษีตามอตัราท่ีก าหนด 

4.  ท่ีดินท่ีขา้วของปลูกบา้นให้เช่าหรือปลูกบา้นท าการคา้
และไดเ้สียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้ จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีในส่วนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู ่

 

 
1.  ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอความอนัเป็นจริง

ให้ถอ้ยค าเทจ็ ตอบค าถามอนัเป็นเท็จ หรือน าหลกัฐานเท็จมาแสดง

เพ่ือหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

2.  ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวน
เน้ือท่ีต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกิน 1 เ ดือน หรือปรับไม่เ กิน  
1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

3.  ผูใ้ดขดัขวางเข้าพนักงานซ่ึงปฏิบติัการตามมาตรา 28 
มาตรา 40 หรือมาตรา 47 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

4.   ผู ้ใดฝ่า ฝืนค าสั่ งของพนักงานซ่ึงตามมาตรา 40  
มาตรา 47 หรือมาตรา 50 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

5.  ไม่ยืน่แบบภายในก าหนดเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่า
ภาษี 

6.  ยืน่รายการไม่ถูกตอ้งค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อย
ละ 10 ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 

7.  ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีน้อยลงตอ้ง
เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 

8.  ช าระภาษีเกินก าหนด 30 วนั ตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 
ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นบัเป็น 1 เดือน 
 

 
 

 
 1.  เจา้ของท่ีดินผูใ้ด ไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
แลว้เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง มีสิทธ์ิ อุทธรณ์ต่อผูว้่าราชการ
จงัหวดั โดยยืน่ต่อเจา้พนกังานประเมิน ภายใน 30 วนั 
 
 
 

แนะน าการช าระภาษี 

บ ารุงท้องที่ 

 
โดย  

เทศบาลต าบลกงรถ 
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวดันครราชสีมา 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
เทศบาลต าบลกงรถ 

อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์  0-4475-6514 

 
 

 
 

การช าระภาษีบ ารุงท้องที ่

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที ่

อัตราโทษและค่าเงินเพิ่ม 

การอุทธรณ์การประเมินภาษี 

เงินภาษทุีกบาทมีค่า  ช่วยพฒันา
ต าบล “กงรถ” 


