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ภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของท่ีดิน ท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ นิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องท่ีตามกฎหมายนี้ “ท่ีดิน” หมายถึง พื้นท่ีดินและให้หมายความรวมถึง พื้นท่ี ท่ีเป็นภูเขา หรือท่ีมีน้ าด้วย 
การยื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 ยื่นแบบแสดงรายการ ( ภ.บ.ท.5 ) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 

 บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5)ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือจ านวนท่ีดินมีการเปลี่ยนแปลง 

 ช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 
การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ 

 บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง และ
ใช้ท่ีดินนั้นเป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเป็นท่ีเลี้ยงสัตว์ของตนหรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสีย
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 3ไร ่

 ท่ีดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและใช้ส่ิงปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อน  
 ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของท่ีดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 3 

ไร่ 
 ท่ีดินว่างเปล่า หรือไม่ท าประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็นสองเท่าของอัตราปกติ 

 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 

ภาษีบ ารุงท้องที ่



หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษี 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล, ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ (กรณีนิติบุคคล) 
3. ส านาหลักฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่นโฉนดที่ดิน (น.ส.3, นส.3ก),สปก , สัญญาซื้อขาย 
4. ส าเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
6. หนังสือมอบอ านาจกรณีท่ีใหผู้้อื่นมาท าการแทน  
7. แบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) 

ไม่ช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เจ้าของที่ดินต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้ 

 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในก าหนดให้เสียเงินเพิ่มอีก 10 % ของค่าภาษ ี

 ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีท่ี
ประเมินเพิ่มเติม 

 ชี้เขต แจ้งจ านวนเนื้อท่ีดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจท าให้จ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่ม
อีกหนึ่งเท่า ของค่าภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

 ไม่ช าระภาษีภายในก าหนด (เดือนเมษายน) ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี (2%ต่อเดือน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรียน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นกับท่ีดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือท่ีดินท่ีมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างนั้น ๆ ท่ีใช้ประกอบกิจการเพื่อหา
ผลประโยชน์ 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1. เจ้าของทรัพย์สิน 
2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละคน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างมีหน้าท่ี

เสียภาษี 
3. ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทายาท หรือผู้จัดการมรดก 

ขั้นตอนการยื่นแบบช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) ได้ที่ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี 

 ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีทันที หรือภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

 กรณีทรัพย์สินไม่มีผู้เช่าให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน 15 วัน ของเดือนที่ทรัพย์สินนั้นว่างลง  
หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษี 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 
2. หลักฐานการเปิดด าเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล, ทะเบียนภาษีมู ลค่าเพิ่ม, ส าเนาบัตร

ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณีนิติบุคคล) 
3. โฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น 
4. หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาให้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
5. ส าเนาให้ปลูกสร้างอาคาร, ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร, แบบแปลนก่อสร้างอาคาร 
6. ใบให้เลขหมายประจ าบ้าน 
7. หนังสือสัญญาเช่า กรณีค่าเช่า 
8. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
9. หนังสือมอบอ านาจกรณีท่ีให้ผู้อื่นมาท าการแทน  

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ผู้รับประเมินต้องช าระภาษีปีละครั้ง ในอัตราร้อยละ 12.5% ของค่ารายปี (ค่าเช่า) 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 



ไม่ช าระค่าภาษีโรงเรือนและทีดินภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะต้องเสียเงินเพิ่ม 
ดังนี้ 

 ถ้าค้างช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีค้างช าระ 

 ถ้าค้างช าระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ 

 ถ้าค้างช าระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีค้างช าระ 

 ถ้าค้างช าระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีค้างช าระ 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี5) พ.ศ.2543 มาตรา 44 
ก าหนดว่า “ถ้ามิได้มีการช าระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างช าระค่าภาษี เพื่อน าเงินมาเสียค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายท่ีใช้ประกอบการค้า หรือ 
ประกอบกิจกรรมอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษา ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน 
แกะ สลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ 
ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีป้าย 

1. เจ้าของป้าย 
2. ผู้ครอบครองป้าย/ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ 

หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษี 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล,ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากร(กรณีนิติบุคคล),ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ส าเนาหลักฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน (น.ส.3,นส.3ก), สัญญาซื้อขาย) 
4. รูปถ่ายป้าย, ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย,ส าเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
6. หนังสือมอบอ านาจกรณีท่ีให้ผู้อื่นมาท าการแทน  

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 

 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี 

 ยื่นแบบและช าระทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

 กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลังเดือนมีนาคม ให้ย่ืนแบบแสดงรายการ (ภป.1) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง 
 

ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียเงิน
เพิ่มนอกจากเงินท่ีเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ภายในเวลาท่ีก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษ ี

 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่ม 10% 
ของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม 

 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี 
 
 

ภาษีป้าย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อค านวณพื้นท่ีแล้ว ถ้ามีอัตราภาษีท่ีต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 
200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

 

อัตราค่าภาษีป้าย 
การค านวณภาษีป้าย โดยค านวณจากขนาด กว้าง * ยาว หารด้าย 500 คูณด้วย อัตราภาษี

ตามประเภทของป้าย 

ประเภท
ป้าย 

ลักษณะป้าย อัตราภาษี 
(บาท/ตร.ซม.) 

1 อักษรไทยล้วน 3/500 
2 อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/เครื่องหมายอื่น 20/500 
3 ป้ายดังต่อไปนี้ 

(ก)ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ 
(ข)มีอักษรไทยบางส่วนหรอืท้ังหมดอยู่ใต้ หรือต่ ากว่าอักษร
ต่างประเทศ 

40/500 



 

***********************  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  *************************** 

กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่นใหม่ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม) 

1. ผู้เป็นเจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) 

2. เจ้าหน้าท่ีรับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5  

3. ค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีจากหน่วยราคาปานกลางท่ีดินและประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี 

4. แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5) 

5. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.11) 

ส าหรับการช าระภาษีในรอบ 3 ปี ถดัไป 

1. ผูเ้ป็นเจ้าของท่ีดิน แจ้งชื่อ – สกุลให้เจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 

2. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

ประชาชนผู้รับบริการ ยื่น

แบบ ภ.บ.ท.5 
รับเร่ือง / ตรวจสอบ / ประเมินภาษี / รับเงิน / ออกใบบ

เสร็จรับเงิน จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ 



*************************   การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ************************ 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 

2. เจ้าหน้าท่ีรับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 

3. ค านวณค่ารายปีและคิดภาษี 

4. แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

5. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.12) 

 

 

 

 

*******************************   การจัดเก็บภาษีป้าย  ******************************** 

การจัดเก็บภาษีป้าย 

1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

2. เจ้าหน้าท่ีรับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 

3. ค านวณพ้ืนท่ีป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 

4. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 

5. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

 

 

 

 
  

ประชาชนผู้รับบริการยื่น

แบบ ภ.ร.ด.2 
รับเร่ือง / ตรวจสอบเอกสาร / ประเมินค่าภาษี / 

แจ้งการประเมิน / รับเงิน / ออกใบบเสร็จรับเงิน 

จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ 

ประชาชนผู้รับบริการยื่น

เอกสารแบบ ภ.ป.1 
รับเร่ือง / ตรวจสอบเอกสาร / ประเมินภาษี / รับเงิน / 

ออกใบบเสร็จรับเงิน / จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ 

 



 

*****************************   การจดทะเบียนพาณิชย์  ****************************** 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 

1. ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นค าขอ และกรอกข้อมูล (แบบ ท.พ.) กรอกแบบค าขอจดทะเบียน 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

3. นายทะเบียนพิจารณาค าขอ และจดทะเบียนพาณิชย์ 

4. ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีปีท่ีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 

ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เลขท่ี 103 หมู่ 6 อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
โทร 0-5378-1945 โทรสาร 053-781-955 

ประชาชนผู้รับบริการ 

ยื่นแบบ ท.พ. 

รับเร่ือง / ตรวจสอบ

เอกสารสอบถามข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ประเมิน

ค่าธรรมเนียม 

เจ้าหน้าที่ออกเลข / ใบ

ทะเบียนพาณิชย์  

รับเงิน / ออก

ใบเสร็จรับเงิน  

จ่ายเร่ืองคืนประชาชน

ผู้รับบริการ 


