
ประกาศช าระภาษีของ อบต.บ้านแหร  
ค าแนะน าการช าระภาษีของ อบต.บ้านแหร 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหร  เก็บเอง ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือนและ ท่ีดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษีป้าย                                     
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

   เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากบา้นเช่า อาคารร้านคา้ ตึกแถว บริษทั ธนาคาร  โรงแรม โรงภาพยนต ์แฟลต อพาร์ทเมนท ์
หอพกั คอนโดมิเนียม   โรงเรียนสอนวชิาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมา้ สนามมวย สนาม  กอลฟ์ ท่าเรือ 
บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว ์คลงัสินคา้ และบริเวณ    ท่ีดินปกติใชร่้วมกนักบัโรงเรือนนั้น ฯลฯ 

อตัราภาษี 
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

                    
การยืน่แบบประเมินและการช าระภาษี 

    เจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูม้อบอ านาจยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น       (ภ.ร.ด.2)ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึง
ทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู ่ตั้งแต่วนัท่ี     2 มกราคม -  ส้ินเดือน กุมภาพนัธ์ ของทุกปี  พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะออกแบบการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8)  ผูรั้บการประเมินตอ้งช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแต่วนัไดรั้บการ  ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

การอุทธรณ์ 

       เม่ือผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ไดรั้บ  แจง้การประเมินไม่พอใจในการประเมิน
ใหย้ืน่ค าร้องขออุทธรณ์ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

อตัราโทษและค่าปรับ 

1. ผูใ้ดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการ มีความผดิโทษปรับไม่เกิน 200  บาท และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงั ไดไ้ม่เกิน 
10 ปี 
2. ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการ ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ มีความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับและเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี 
3. ถา้ช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การ    ประเมิน ใหเ้สียเงินเพิ่มดงัน้ี                                    

3.1  ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5 %                        
3.2  เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2  เดือน  เพิ่ม 5 % 
3.3   เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 % 
3.4   เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 % 
3.5   เกิน 4 เดือน ข้ึนไป ใหย้ดึอายดั หรือ ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นโดยมิตอ้งใหศ้าลสั่งหรือออกหมายยดึ 
 
 

 



ภาษีบ ารุงท้องที่ 
เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน ผูค้รอบครองท่ีดิน  

อตัราภาษี 
จะเสียตามราคาปานกลางของท่ีดิน  มีหลายอตัราขอทราบรายเอียดกบัเจา้หนา้ท่ีโดยตรง  

ท่ีดินวา่งเปล่าหรือไม่ไดท้  าประโยชน์จะตอ้งเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอตัราปกติ  
การยืน่แบบแสดงรายการทีด่ินและช าระภาษี 

1.ใหเ้จา้ของท่ีดินผูค้รอบครองท่ีดิน ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน(ภบท.5) และช าระภาษีปีละคร้ัง  ตั้งแต่วนัท่ี 2  
   มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี 
2. ผูท่ี้ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหม่หรือเน้ือท่ีดินเปล่ียนแปลง ใหย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ 

การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่ 
1. ท่ีดินแปลงท่ีเจา้ของปลูกบา้นอยูอ่าศยัโดยไม่ท าการคา้หรือให ้เช่าแต่อยา่งใดทั้งส้ิน  ลดหยอ่นได ้5 ไร่ ส่วนท่ี
เกินตอ้งเสียภาษีตามอตัราท่ีก าหนด 
2.  ท่ีดินท่ีเจา้ของปลูกบา้นใหเ้ช่าหรือปลูกบา้นท าการคา้ และได ้ เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้ จะไดรั้บยกเวน้
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในส่วนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู ่

อตัราค่าโทษและค่าปรับ 
1.  ไม่ยืน่แบบภายในก าหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 
2.  ยืน่รายการไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
3.  ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือทีดิน ไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลง ตอ้งเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
4.  ช าระภาษีเกินก าหนด วนัท่ี 30 เมษายน ตอ้งเสียเงินเพิ่ม2 % ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึง
เดือน 
 

ภาษีป้าย 
  เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายการคา้หรือ  โฆษณา หรือกิจการอ่ืน หรือกิจการอ่ืน 
เพื่อหารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือ   โฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียนแกะสลกั จารึก
หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิอ่ืน 

อตัราภาษีป้าย 
   1. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น คิดอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม 
   2. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ หรือปนกบัภาพและ 
       หรือเคร่ืองหมายอ่ืน คิดอตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.  
   3. ป้ายดงัต่อไปน้ีคิดอตัรา 40 บาท ต่อ 400 ตร.ซม. 



       -  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ 
       -  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 
   4. ป้ายท่ีค านวณพื้นท่ีและประเภทของป้ายแลว้เสียภาษีต ่ากวา่ 200   บาท  ใหเ้สียในอตัรา 200 บาท 

การยืน่แบบประเมินและการช าระภาษี 
   1. เจา้ของป้ายจะตอ้งเสียภาษีป้าย ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  ตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม  ของทุกปี 
โดยเสียเป็นรายปียกเวน้ป้ายพึ่ง     ติดตั้งหรือแสดงในปีแรก โดยใหย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15 วนั
และใหเ้สียภาษีป้ายตั้งแต่เร่ิม ติดตั้งหรือแสดงจนถึงส้ินปี และเสียภาษีป้ายรวยงวดๆละ 3 เดือน ของปี 
    2. ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินจาก พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
   3.  ถา้ภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะผอ่นผนัช าระเป็นงวดๆ ติดต่อกนั 

การอุทธรณ์ 
 ถา้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายไดแ้จง้การประเมินแลว้ เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งให ้  ยืน่ค  าร้องอุทธรณ์ ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ตามแบบภ.ป.4 ภายใน  30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

อตัราโทษและค่าปรับ 
1. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน มีนาคม หรือหลงั 
    ติดตั้งป้าย 15 วนั เสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี 
2. ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกตอ้งท าใหค้่าภาษีนอ้ยลง ตอ้งเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษีท่ีประเมิน 

     เพิ่มเติม 
3. ไม่ช าระเงินภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินตอ้งเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของ
เดือนใหน้บัเป็น หน่ึงเดือน 
4. ผูใ้ดจงใจ ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษปรับตั้ง แต่     5,000 บาท – 50,000 บาท 
5. ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้ายภายใน 30 วนั ตั้งแต่วนัรับโอนตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท 
6. ผูใ้ดไม่แสดงช่ือ – ท่ีอยู ่เจา้ของป้ายเป็นอกัษรไทยใหช้ดัเจนท่ีมุม ขวาดา้นล่างของป้าย ซ่ึงติดตั้งบน
อสังหาริมทรัพย ์ของผูอ่ื้นและ มีพื่นท่ีเกิน  2 ตร.ม. ตอ้งระวางโทษปรับวนัละ 100 บาท เรียง รายวนัตลอด
ระยะเวลาท่ีกระท าความผดิ 
7. ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ใหถ้อ้ยค าเทจ็ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็หรือน า
พยานหลกัฐานเทจ็มา  แสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้ายตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
ปรับหรือตั้งแต่ 5,000 – 50,000  บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
  
 


