
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
ถา้ท่านเป็นเจา้ของโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนโดย 
1) ใหเ้ช่า 
2) อยูอ่าศยัและประกอบกิจการคา้ใชเ้ป็นท่ีประกอบการ 
     อุตสาหกรรมประกอบกิจการ 
3) ใชเ้ป็นท่ีไวสิ้นคา้ หรือขายสินคา้ 
4) การอ่ืนเพ่ือหารายไดใ้หญ้าติ พอ่แม่ หรือเพ่ือนอยูอ่าศยั 
 

ท่านมหีน้าทีต้่องปฏิบตัคิอื  
ไปรับแบบพิมพ ์ (ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน)  ภ.ร.ด.2  เพื่อกรอก  
รายละเอียดยืน่ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท่านอยูใ่นเขต 
1)  ประเภทแห่งทรัพยสิ์น(อาคาร ตึกไม ้โรงเรือน) 
2)  ค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์น (จ านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควร   

 จะใหเ้ช่าในปีหน่ึง) 
3)     ยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีต่อเทศบาล  
         ในเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี  
 ช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายในก าหนด 30 วนัถดัจาก

วนัท่ีไดรั้บการแจง้การประเมิน   หากพน้ก าหนดเงินค่าภาษี
นั้นเป็นเงินภาษีคา้งช าระ   ใหเ้สียภาษีเพ่ิมตามกฎหมาย 

 ผูใ้ดรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจยื่นความเท็จหรือตอบค าถามดว้ยค า
อนัเป็นเท็จหรือหลกัฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือ    
จัดหาทางให้ผู ้อ่ืนหลีกเ ล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่ง
ทรัพยสิ์นโดยความเท็จ    หรือเจตนาละเลยฉ้อโกงดว้ยกล
อุบาย โดยวธีิการอยา่งไดอยา่งหน่ึง   ท่ีจะพยายามหลีกเล่ียง
การค านวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นของตน ท่านว่าผูน้ั้ นมี
ความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่
เกิน 500  บาท   หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 

ภาษป้ีาย 
 

 ถา้ท่านเป็นเจ้าของป้ายหรือป้ายอยู่ในความครอบครอง       
ของท่านให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือน 
มีนาคมของทุกปี ถา้มีการเปล่ียนแปลงป้ายเดิมหรือติดตั้ง
ป้ายใหม่หลงัเดือนมีนาคม   จะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการ 
เสียภาษีป้ายภายในก าหนด   15   วนั 

  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ช าระภาษีป้ายภายในก าหนด  15 วนั  
ท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

     ผูไ้ม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในก าหนดให้เสียเงิน
เพ่ิมร้อยละ  10 %  ของเงินภาษีป้าย 

  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ให้เสียเงินเพ่ิม
ร้อยละ 10 %  ของภาษีป้ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

  ผูใ้ดรู้อยู่แลว้หรือจงใจแจง้ความอนัเป็นเท็จให้ถอ้ยค าเท็จ
หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพื่อพยายามหลีกเล่ียง
การเสียภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน   1   ปี  หรือ
ปรับตั้งแต่   5,000  –  50,000  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

อตัราภาษป้ีาย 
1. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น    
         ใหคิ้ดอตัรา   3   บาท   ต่อ  500   ตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศและหรือปนกบัภาพ 

หรือเคร่ืองหมายอ่ืน 
        ใหคิ้ดอตัรา   20   บาท   ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายดงัต่อไปน้ีให้คิดอตัรา   40   บาท   ต่อ  500   ตาราง

เซนติเมตร 
ก. ป้ า ย ท่ี ไ ม่ มี อักษ รไทย ไ ม่ ว่ า จ ะ มีภ าพห รื อ

เคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ 

ข. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือ
ต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 

4. ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไขตามมาตรา  14(3)  ความว่า
เปล่ียนแปลงแกไ้ขพ้ืนท่ีป้ายขอ้ความ ภาพหรือเคร่ืองหมาย
บางส่วน ในป้ายท่ีไดเ้สียภาษีป้ายแลว้อนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสีย
ภาษีเพ่ิมข้ึน   ใหคิ้ดอตัรา ตาม  (1) (2) หรือ (3) ป้ายแลว้และ 
ใหเ้สียเฉพาะจ านวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

5. ป้ายตาม (1) (2) (3) เม่ือค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ถา้มีอตัรา
ท่ีตอ้งเสียภาษีต ่ากวา่ป้าย  200 บาท ใหเ้สียป้ายละ  200  บาท 

 

ภาษีบ ารุงท้องที ่
ถ้าท่านเป็นเจ้าของทีด่นิท่านมหีน้าทีด่งันี.้- 
    ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ทุกรอบ 4 ปี     

(ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปีแรกท่ีมีการตีราคา
ปานกลาง) บุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินใหม่  หรือท่ีดินผูใ้ด
เปล่ียนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 10 วนันับ      
ตั้งแต่วนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่ 

   การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ช าระภาษี  ภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี     หากพน้ก าหนดให้ถือเป็นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้ง
ช าระให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ     2 %   ต่อเดือนหากปล่อยให ้    
ท่ีดินใหว้า่งเปล่าภาษีเพ่ิมเป็น  2  เท่า ท่ีดินใช่เป็นท่ีอยูอ่าศยั 
เล้ียงสัตว ์    ประกอบกสิกรรม    ให้ลดหยอ่น  ไม่ตอ้งเสีย 
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเน้ือท่ีภายในเน้ือท่ี   100    ตารางวา 

           บทก าหนดโทษผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความ
เป็นเท็จน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียง   หรือ
พยายามเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้ งจ า         
ทั้งปรับ 

 



การประกอบกจิการ 
ทีจ่ะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต 
 กิจการคา้ซ่ึงเป็นท่ีน่ารังเกียจและอาจเป็นอตัราต่อ
สุขภาพ เช่น การเล้ียงสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ การ
ยอ้มสี การท าเส้น การท าเส้นหม่ี การท าขน การเล่ือย        
การซอยไม ้การพิมพ์หนังสือ การอ๊อกเช่ือมประสาน
ซ่อมเคร่ืองยนต ์ พน่สี ฯลฯ 
 การใชส้ถานท่ีรับจา้งแต่งผม เช่น  ตดัผม เสริมสวย  

  การเป็นช่างแต่งผม ตดัผม 
  การตั้งแผงลอย ตั้งแคร่ 
  การขายแร่ 
  การเขา้ขายของในตลาด 
  การโฆษณาแก่ประชาชน 
  
 หมายเหต ุ       การต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการคา้ 

     ให้ต่อก่อนท่ีใบอนุญาตจะหมดอาย ุ     
ประจ าปีถ้ามาต่อภายหลังใบอนุญาต     
จะหมดอายุ จะตอ้งเสียค่าปรับร้อยละ 
20 %  

   

โปรดปฏิบัติตามคู่มือ 
เพือ่ความสะดวก 

และรวดเร็วในการติดต่อ 

 
 

ตารางการช าระภาษปีระเภทต่าง ๆ 
ประเภทของ 
แบบภาษ ี

วนัยืน่แบบ
และค าร้อง 

(เดอืน) 

วนัช าระเงนิหรือเวลา              
การช าระเงนิ ตามกฎหมาย 

ภาษีโรงเรือน 
และทีด่นิ 

มกราคม ถึง 
กมุภาพนัธ์ 
ของทุกปี 

ช าระทนัทีเม่ือยืน่แบบหรือช าระ
ภายใน 30 วนั นับแต่วนัถดัจาก
วั น ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น             
(ภ.ร.ด.8.) 
ช าระเกินก าหนดเวลาคิดเพ่ิม
อตัราร้อยละ 2.5% -  10% ต่อ
เดือน 

ภาษีบ ารุง 
ท้องที ่

มกราคม 
ของทุกปี 

ช าระทัน ที เ ม่ื อยื่นแบบหรือ
ภายใน 30 เมษายนของทุกปี ถา้
ช าระเกินก าหนดเวลาคิดเงินเพ่ิม 
อตัราร้อยละ 2 % ต่อเดือน 

ภาษีป้าย มกราคม ถึง 
มีนาคม 
ของทุกปี 

ช าระทัน ที เ ม่ื อยื่นแบบหรือ
ภายใน 31 มีนาคม ของทุกปี 
ป้ายท่ีติดตั้งใหม่จะตอ้งยืนแบบ
และช าระภายใน 15 วนั หลงัจาก     
ไดติ้ดตั้งป้าย  กรณีรับแบบแลว้
ไม่มาเสียคิดเพ่ิม  2 %  ต่อเดือน     
ไม่มายืน่แบบคิดเพ่ิมอตัรา 10 % 
             

 
“เสียภาษี ตามก าหนด ท่านจะหมดความกังวล 

เทศบาล คืนท่านอีกหน ในรูปแบบของการพัฒนา” 

 

 

 

 

คู่มอืประชาชน 
ส าหรับการช าระเงินค่าเสียภาษ ีค่าธรรมเนียม 

และค่าใบอนุญาตต่าง ๆ 

เพ่ือความเจริญของทอ้งถ่ินโดยส่วนรวม  เทศบาลต าบลสองแคว 
ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชน ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากรโปรดเสีย 
ภาษีอากรตามก าหนดเวลา เพราะเงินทุกบาททุกสตางคข์องท่าน 
จะส่งผลสะทอ้นกลบัคืนสู่ท่านในรูปแบบของการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ทั้งทางดา้นบริการขั้นพ้ืนฐานและ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคญั 

 
จัดท าโดย 

งานจัดเกบ็และพฒันารายได้ 
    เทศบาลต าบลสองแคว 
    555 หมู่ 8 ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ 
    จังหวดัเชียงใหม่ 50160 
    โทรศัพท์  0-5310-6560-1  ต่อ 12 


