
 

 

 

 

 

  
  
  
 

 ท่านทราบไหมคะ่.....วา่เงินภาษีท่ีเราช าระไปนั้นอยูท่ี่ไหน
และน าไปท าอะไรบา้ง   เงินภาษีเหล่าน้ีถือเป็นรายไดข้อง  อบต.   
เม่ือเราจดัเก็บไดเ้งินเหล่าน้ีจะน ามาพฒันาทอ้งถ่ินของเราค่ะ    เช่น  
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทาง  งานไฟฟ้า  งานประปา  เป็นตน้  
ดงันั้นถา้เราจดัเก็บภาษีไดอ้ยา่งทัว่ถึงก็จะท าใหเ้รามีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
และนัน่ก็หมายความวา่เรามีเงินมาช่วยพฒันาทอ้งถ่ินของเรามากข้ึน 
ดงันั้น อบต.วดัโบสถ ์ จึงขอเชิญชวน พอ่ แม่ พ่ี นอ้ง  มายืน่แบบ
ช าระภาษีกนันะคะ  เพ่ือจะไดพ้ฒันาทอ้งถ่ินของเราใหมี้ความเจริญ
มากยิง่ข้ึนและยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ อบต.วดัโบสถ ์ ของเรามี
ความสามคัคีเคารพกฎระเบียบของทอ้งถ่ินดว้ยค่ะ 
  ***  หากพ่อแม่พีน้่องท่านใดมคีวามประสงค์ต้องการยืน่
แบบเสียภาษีขอเชิญยืน่แบบที ่ อบต.วดัโบสถ์ ได้ทุกวนัในเวลา
ราชการ  

 

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

 

 ภาษี โรงเรืองและที่ดิน   หมายถึง   ภาษี ท่ีจัดเก็บจาก
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ  กับท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์
ต่อเน่ืองไปกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น  ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสีย
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ไดแ้ก่  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างและท่ีดิน
ซ่ึงไดใ้ชต้่อเน่ืองกบัโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างนั้น  และในปีท่ีผ่าน
มาไดมี้การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น นั้น  เช่น  ให้เช่า  ให้เป็นท่ีท า
การคา้ขาย  ท่ีไวสิ้นคา้ประกอบอุตสาหกรรม  ให้ญาติ  บิดา  มารดา  
บุตร  หรือผูอ่ื้นอยูอ่าศยั  หรือใชป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ  เพ่ือหารายได ้
  

หลกัฐานทีใ่ช้ในการเสียภาษ ี
 ส าเนาทะเบียนบา้น / บตัรประจ าตวัประชาชนผูเ้สียภาษี 
 ส าเนาโฉนดท่ีดิน – สญัญาซ้ือขายโรงเรือน 
 สญัญาเช่าโรงเรือน / สญัญาเช่าท่ีดิน 
 ทะเบียนพาณิชย ์– ทะเบียนการคา้ – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

 ระยะเวลาการช าระภาษ ี
ยืน่แบบ ภ.ร.ด. 2  ภายในเดอืน  มกราคม – กมุภาพนัธ์  

ของทุกปี 

 ผูรั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ัง  ตามค่ารายปีของ
ทรัพยสิ์น  ในอตัราร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี 

 เงินเพ่ิม  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  เม่ือไดรั้บ
แจง้การประเมิน  จะตอ้งน าเงินมาช าระค่าภาษีภายใน  30  วนันบัแต่
วนัไดรั้บการแจง้ประเมิน  มิฉะนั้นจะตอ้งเสียเงินเพ่ิม  ดงัน้ี 

 ช าระไม่เกิน  1  เดือน  ก าหนดเงินเพ่ิม     
 ร้อยละ  2.5 ของภาษีท่ีคา้ง 

 ช าระเกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  ก าหนดเงิน
เพ่ิมร้อยละ 5  ของภาษีท่ีคา้ง 

 ช าระเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  ก าหนดเงิน
เพ่ิมร้อยละ 7.5  ของภาษีท่ีคา้ง 

 ช าระเกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  ก าหนดเงิน
เพ่ิมร้อยละ 10  ของภาษีท่ีคา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาษีป้าย 
 

  ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษี  ไดแ้ก่  ป้ายแสดง  ป้ายยีห่อ้  หรือ
เคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้และประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือ
หารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆ  ดว้ยอกัษร  ภาพ
หรือเคร่ืองหมาย  ท่ีสลกั  จารึก  หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิใดๆ 
 

 ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีป้าย 
 1. เจ้าของป้าย 

กรณีไม่มีผูย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  หรือไม่อาจหา
ตวัเจา้ของป้ายได ้ ใหถื้อวา่ผูค้รอบครองป้ายเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี  
ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายได ้ ใหถื้อวา่ผูค้รอบครองอาคารหรือ
ท่ีดินป้ายติดตั้งหรือแสดงอยูมี่หนา้ท่ีเสียภาษี  ตามล าดบั 
 2. อตัราภาษป้ีาย 
 2.1   อกัษรไทยลว้น  คิดอตัรา  3  บาท  ต่อ 500  ตาราง
เซนติเมตร 
 2.2   อกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ  หรือปนกบัภาพ  
และ / หรือเคร่ืองหมายอ่ืน  คิดอตัรา  20  บาท  ต่อ 500  ตาราง
เซนติเมตร 
 2.3  ป้ายดงัต่อไปน้ี  คิดอตัรา  40  บาท  ต่อ 500  ตาราง
เซนติเมตร 
         (ก)  ป้ าย ท่ี ไม่ มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพห รือ
เคร่ืองหมายใดหรือไม่ 

         (ข)  ป้ายมีอักษรไทยบางส่วน  หรือทั้ งหมดอยู่ใต้
หรือต ่ากว่าอกัษรต่างประเทศป้ายตามขอ้ 1,2 และ3  เม่ือค านวณ
พ้ืนท่ีของป้ายแลว้  ถา้มีอตัราท่ีตอ้งเสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ  200  บาท  
เสียภาษีป้ายละ  200  บาท 
  
 
 



ยืน่แบบ  ภ.ป. 1 ภายในเดอืน มกราคม – มนีาคม  ของทุกปีช าระ 
ภายใน   15  วนั  นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งการประเมนิ 
 เงนิเพิม่  ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก าหนด  ให้เสีย
เงนิเพิม่ร้อยละ 10  ของค่า  ภาษีป้าย 
 

ภาษีบ ารุงท้องที ่
 

             ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  หมายถึง  ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดินตาม
ราคาปานกลางท่ีดินและตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ี   
 ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ไดแ้ก่  ท่ีดินท่ีเป็นของ
บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่วา่เป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ซ่ึงมี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน   
            กรณีบุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่หรือจ านวนเน้ือ
ท่ีดินเดิมเปล่ียนแปลงใหเ้จา้ของท่ีดิน  ยืน่แบบ  ภายใน  30  วนั  นบั
จากวนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินใหม่หรือจ านวนท่ีดินเปล่ียนแปลง   
 ก าหนดระยะเวลายืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษีทุกๆ 4 
ปี (ภบท.5) การช าระภาษี  ภายในเดอืนมกราคม – เมษายน  ของทุก
ปี การเสียเงนิเพิม่  เสียเพิม่ร้อยละ  2  ต่อปี 
 

 หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบในการเสียภาษ ี

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 หนงัสือรับรองหา้งหุน้ส่วนบริษทั 

 โฉนดท่ีดิน 
 ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีคร้ังสุดทา้ย 
 หนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นท าการแทน 

 
 
 
 

 
  *** ตารางเตือนการช าระภาษี 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

..การช าระภาษี.. 

 

 

 

 

 

ท้องถิ่นดี  ภาษีช่วย 
ท้องถิ่นสวย  ภาษีสร้าง 

 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวดัโบสถ ์

อ าเภอพนสันคิม  จงัหวดัชลบรุี 
โทร.038-163105 


