
ข้อมูลการเสียภาษ ี (ส านักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง) 
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ กบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบั
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 

โรงเรือน หมายถึง บา้น ตึก แถว อาคาร ส านกังาน บริษทั โรงงาน ธนาคาร โรงภาพยนตร์ ร้านคา้ โรงแรม 
โรงเรียน โรงพยาบาล อพาร์ตเมนตห์รือแฟลต หอพกั คอนโดมิเนียม สนามมวย คลงัสินคา้ ซ่ึงอาจมีสภาพเป็น
ไมห้รือคร่ึงตึกคร่ึงไม ้ทั้งน้ีรวมถึงแพดว้ย 
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน คานเรือ อ่างเก็บน ้า ถงัเก็บน ้า ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการก่อสร้างติดท่ีดิน
เป็นถาวร การเคล่ือนยา้ยท าไดย้าก ถือเป็นส่ิงปลูกสร้างอนัจะตอ้งเสียภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
พ.ศ.2475 ดว้ย 
ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ หมายถึง ท่ีดินซ่ึงใชเ้ป็นท่ีปลูกโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง
อ่ืนๆ และบริเวณต่อเน่ืองกนัซ่ึงตามปกติใชไ้ปดว้ยกนักบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น เช่น ลานจอดรถ สนาม
เทนนิส สระวา่ยน ้า เป็นตน้ท่ีดินใหร้วมถึงทางน ้าดว้ย เช่น บ่อน ้า สระน ้า 
ส่วนควบ หมายถึง ส่วนควบท่ีมีลกัษณะเป็นเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองกระท าหรือเคร่ืองก าเนิดสินคา้ ซ่ึงเจา้ของ
โรงเรือนติดตั้งในลกัษณะ ยดึ ติด ตรึง 
อตัราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (รายได)้ 
การยืน่แบบประเมินและการช าระภาษี เจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น 
(ภ.ร.ด.2) ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู ่ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม-ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 

อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ผูใ้ดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการ มีความผดิโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่
เกิน 10 ปี 

2. ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
500 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และเรียกเก็บยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี 

3. ถา้ช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วนั นบัตั้งแต่ถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) ใหเ้สียเงินเพิ่ม
ดงัน้ี 

- ช าระไม่เกิน 1 เดือนนบัแต่วนัพน้ก าหนดใหเ้สียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี 

- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ใหเ้สียเงินเพิ่ม ร้อยละ 5 ของค่าภาษี 

- เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ใหเ้สียเงินเพิ่ม ร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี 

- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ใหเ้สียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

- เกิน 4 เดือนข้ึนไปใหย้ดึอายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นโดยมิตอ้งใหศ้าลสั่งหรือออกหมายยดึ 



ภาษีบ ารุงท้องที ่เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือครอบครองอยู ่
อัตราภาษี 
- ท่ีดินท่ีประกอบกสิกรรมไมล้ม้ลุกของตนเองเสียไม่เกินไร่ละ 5 บาท 

- ท่ีดินปลูกไมย้นืตน้ เสียตามราคาปานกลาง ท่ีดินท่ีทิ้งไวว้า่งเปล่าไม่ไดท้  าประโยชน์ใหเ้สียภาษีเพิ่ม 2 เท่าของ
อตัราภาษี 

การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินและช าระภาษี 
1. ใหเ้จา้ของท่ีดิน, ผูค้รอบครองท่ีดิน ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) 4 ปี/คร้ัง (หรือตามก าหนดท่ี
เทศบาลแจง้) ช าระภาษีไดต้ั้งแต่เดือนมกราคม-ส้ินเดือนเมษายนของทุกปี 

2. กรณีโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหม่ หรือเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ใหย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.ท.บ.5) 

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ/หรือเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1. ท่ีดินแปลงท่ีเจา้ของปลูกบา้นอยูอ่าศยัไม่ท าการคา้หรือใหเ้ช่าแต่อยา่งใดทั้งส้ิน ลดหยอ่นได ้1 งาน ส่วนท่ี
เกินตอ้งเสียภาษีตามอตัราท่ีก าหนด 

2. ท่ีดินเจา้ของบา้นปลูกใหเ้ช่าหรือท าการคา้ และไดช้ าระเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้ จะไดรั้บการยกเวน้
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในส่วนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู ่
อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ไม่ยืน่แบบภายในก าหนดเสียเงินค่าปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

2. ยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้ง ท าใหค้่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของภาษีท่ีประเมิน 

3. ช้ีเขตแจง้จ านวนท่ีดินไม่ถูกตอ้ง ท าใหค้่าภาษีลดลงตอ้งเสียภาษีเพิ่มข้ึนอีก 1 เท่าของค่าภาษีท่ีประเมิน 

4. ช าระภาษีเกินก าหนดวนัท่ี 30 เมษายน ตอ้งเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษี 
เศษของเดือนให้นบัเป็นหน่ึงเดือน 

ภาษีป้าย เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายท่ีแสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายประกอบการคา้ โฆษณา หรือกิจการอ่ืนๆ 
เพื่อหารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆ ดว้ยอกัษรภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกัจารึก 
หรือท าใหป้รากฏ ดว้ยวธีิอ่ืน 

อัตราภาษี 
1. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น คิดอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
2. ป้ายท่ีเป็นตวัอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ หรือปนกบัภาพและเคร่ืองหมายอ่ืน คิดอตัรา 20 บาท ต่อ 
500 ตร.ซม. 
3. ป้ายดงัต่อไปน้ีคิดอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 



- ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย ไม่วา่จะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ 
- ป้ายท่ีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยูไ่ดห้รือต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 
4. ป้ายท่ีค านวณพื้นท่ีและประเภทของป้ายแลว้เสียภาษีต ่ากวา่ 200 บาท ใหเ้สียในอตัรา 200 บาท 

การย่ืนแบบประเมินและช าระภาษี 
1. เจา้ของป้ายซ่ึงจะตอ้งเสียภาษีป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษป้าย ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม - 31 มีนาคม ของ
ทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเวน้ท่ีเร่ิมติดตั้งหรือแสดงในปีแรกใหย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วนั 

และใหเ้สียภาษีป้ายแต่เร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึงส้ินปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือนของปี 

2. ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน (ภ.ป.3) จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลงัติดตั้งป้ายเกิน 15 วนั เสียเงินเพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 ของค่าภาษี 

2. ยืน่แบบแสดงรายการภาษี โดยไม่ถูกตอ้ง ท าใหเ้สียภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ี
ประเมินเพิ่มเติม 

3. ไม่ช าระภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินเสียเงินเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษ
ของเดือนให้นบัเป็นหน่ึงเดือน 

4. ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท 

5. ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้าย ภายใน 30 วนั ตั้งแต่วนัรับโอนตอ้งระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 1,000 -

10,000 บาท 

6. ผูใ้ดไม่แสดงช่ือ-ท่ีอยู ่เจา้ของป้ายเป็นอกัษรไทยใหช้ดัเจนท่ีมุมขวาดา้นล่างของป้าย ซ่ึงติดตั้งบน 

สังหาริมทรัพยข์องผูอ่ื้นและพื้นท่ีเกิน 2 ตารางเมตร ตอ้งระวางโทษปรับวนัละ 100 บาท เรียงรายวนัตลอด
ระยะเวลา ท่ีกระท าความผดิ 

7. ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้ หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความเป็นเทจ็ใหถ้อ้ยค า ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็ หรือน า
พยานหลกัฐานเทจ็ มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท  

 


