
 

 
 

 

กองคลัง 
 

1.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5% 

1.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5% 

1.3 เกิน  2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5% 

1.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10% 

1.5 เกิน 4 เดือน ขึ้นไปให้ยึดอายัด หรือขาย 

ทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

การอุธรณ ์หากผู้ได้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคําร้องขออุธรณ์

ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

2. ภาษีบํารุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการ  

ถือครองและการทําประโยชน์ในที่ดิน 

ระยะเวลาการชําระภาษี  

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี  

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชําระภาษี 

1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบ 

แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) และชําระภาษีปีละครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม -30 

เมษายน ของทุกปี) 

2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อ 

ที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บท. 5 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่

โอนกรรมสิทธิ์ 

ขั้นตอนการชําระภาษี 

     เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 

(ภ.บ.ท.5)ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคา ปานกลางของที่ดิน (ทุก

รอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลทัพทัน 

- ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท. 5  

- แจ้งการประเมิน ภ.บ.ท. 9 

- ออกใบเสร็จรับเงิน ภ.บ.ท. 11 

กิจกรรมให้บริการ 

1. รับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ระยะเวลาการชําระภาษี 

ตั้งแต่เดือนมกราคม  - กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

ขั้นตอนการชําระภาษี 

   เจ้าของทรัพย์สิน มีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือน

และที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    

ณ กองคลัง เทศบาลตําบลทัพทัน 

 

 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนาทะเบียนบ้าน 

- สําเนาโฉนดที่ดิน 

- สัญญาซื้อ หรือเช่าโรงเรือน 

- ทะเบียนพานิชย์ 

- ทะเบียนการค้า 

- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ     5-10 นาที 

อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแสดงรายการ มีความผิดโทษ 

ปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 10 ปี  

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความ 

จริง หรือไม่สมบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษ จําคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือ

ปรับไม่เกิน 500 หรือทั้งจําทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 

ปี 

3. ถ้าชําระค่าภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับแต่วัน 

ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียเงินเพิ่มดังนี้ 

  

เอกสารที่ใช้ยื่นการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้

 



 

 
 

 

กองคลัง 
1.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5% 

1.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5% 

1.3 เกิน  2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5% 

1.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10% 

1.5 เกิน 4 เดือน ขึ้นไปให้ยึดอายัด หรือขาย 

ทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

การอุธรณ ์หากผู้ได้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคําร้องขออุ

ธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันไดร้ับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

2. ภาษีบํารุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการ  

ถือครองและการทําประโยชน์ในที่ดิน 

ระยะเวลาการชําระภาษี  

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี  

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการชําระภาษี 

1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบ 

แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) และชําระภาษีปีละครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 2 

มกราคม -30 เมษายน ของทุกปี) 

2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อ 

ที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บท. 5 ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ 

ขั้นตอนการชําระภาษี 

     เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 

(ภ.บ.ท.5)ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคา ปานกลางของที่ดิน 

(ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดิน

ใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง 

เทศบาลตําบลทัพทัน 

- ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท. 5  

- แจ้งการประเมิน ภ.บ.ท. 9 

- ออกใบเสร็จรับเงิน ภ.บ.ท. 11 

เอกสารที่ใช้ยื่นการชําระภาษีบํารุงท้องที่ 

- บัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนาทะเบียนบ้าน 

- ภ.บ.ท.5. ใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องที่ครั้งสุดท้าย 

กิจกรรมให้บริการ 

1. รับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ระยะเวลาการชําระภาษี 

ตั้งแต่เดือนมกราคม  - กุมภาพันธ์ ของทุกปี 

ขั้นตอนการชําระภาษี 

   เจ้าของทรัพย์สิน มีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง 

เทศบาลตําบลทัพทัน 

 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนาทะเบียนบ้าน 

- สําเนาโฉนดที่ดิน 

- สัญญาซื้อ หรือเช่าโรงเรือน 

- ทะเบียนพานิชย์ 

- ทะเบียนการค้า 

- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ     5-10 นาที 

อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแสดงรายการ มีความผิดโทษ 

ปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 10 ปี  

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความ 

จริง หรือไม่สมบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษ จําคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 

500 หรือทั้งจําทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 

3. ถ้าชําระค่าภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับแต่วัน 

ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียเงินเพิ่มดังนี้ 

เอกสารที่ใช้ยื่นการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 



 

 
 

 

กองคลัง  

 

อัตราภาษีป้าย  

1. ป้ายที่มีไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตาราง

เซนติเมตร 

2. ป้ายที่มีอักษรไทยกับอักษรต่างประเทศให้คิดอัตรา 20 บาท 

ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร หรือปนกับภาพ และหรือ

เครื่องหมายอื่น 

3. ป้ายที่มีตัวอักษรที่ไม่ใช่ภาษาไทยล้วน หรือมีลักษณะอื่น

นอกเหนือจาก 2 ข้อ ข้างต้น คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 

ตารางเซนติเมตร 

4. ถ้ามีอัตราที่เสียต่ํากว่าปีละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 

บาท 

 ขั้นตอนการชําระภาษี 

1. ชําระภายใน 15 วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งการประเมิน 

2. ชําระภาษีป้าย ณ สํานักงานเทศบาลตําบล ทัพทัน ในวันและ

เวลาราชการ เจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1  

- แจ้งการประเมิน ภ.ป.3 

- ออกใบเสร็จรับเงิน ภ.ป.7 

เอกสารที่ใช้ยื่นการชําระภาษีป้าย 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2.  สําเนาทะเบียนบ้าน 

3. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 

4. ใบเสร็จรับเงินชําระภาษีป้ายครั้งสุดท้าย 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ                     5-10  นาที 

 

เอกสารที่ใช้ยื่นการชําระภาษีบํารุงท้องที่ 

- บัตรประจําตัวประชาชน 

- สําเนาทะเบียนบ้าน 

- ภ.บ.ท.5. ใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องที่ครั้งสุดท้าย 

ภาษีป้าย 

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้ครอบครองหรือเจ้าของป้าย 

ป้ายหมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ

ประกอบการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือ

โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน

แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธี 

การยื่นแบบ 

1. ให้เจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

ต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง เทศบาลตําบลทัพทัน 

2. ให้เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบ 

แสดงรายการตามแบบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี มีข้อข้องใจ หรือ

ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีป้าย สอบถามได้ที่ กองคลัง 

เทศบาลตําบลทัพทัน ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0-5654-0245 ต่อ 16  

3. ให้เจ้าของป้ายกรณีดังต่อไปนี้ ยื่นแบบแสดง 

รายการภาษีป้าย ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแตท่ี่

ติดตั้ง หรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขพื้นที่ป้าย 

ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิมแล้วแต่กรณี 

-ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม 

-ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมฯ 

-เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย

บางส่วนในป้ายที่เสียภาษีแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น 
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