
คําแนะนําการชําระภาษีของ อบต. 

ภาษีปาย 

    เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายการคา หรือโฆษณา หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดไมวาจะแสดงหรือ

โฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 

 

อัตราภาษี 

  1.ปายท่ีมีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท/500 ตร.ซม. 

  2.ปายท่ีมีอักษรไทยปนอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพ และ/หรือเครื่องหมายอ่ืน คิดอัตรา 20 บาท/500 ตร.ซม. 

  3.ปายดังตอไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท / 500 ตร.ซม. 

     - ปายท่ีไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม 

     - ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 

  4.ปายท่ีคํานวณพ้ืนท่ี แตละประเภทแลวเสียภาษีต่ํากวา 200 บาท ใหเสียในอัตรา 200 บาท 

การย่ืนแบบประเมินและการเสียภาษี  

 

    1.เจาของปายซ่ึงจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีปาย ตั้งแต 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกป โดยเสียเปนรายป 

ยกเวน ปายท่ีเริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ภายใน 15 วัน และใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้ง

หรือแสดงจนถึงสิ้นป และเสียภาษีปายเปนงวด งวดละ 3 เดือนของป 

    2.ชําระภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินจากพนักงานเจาหนาท่ี 

    3.ถาภาษีปายเกิน 3,000 บาท จะขอผอนชําระเปนงวด เทา ๆ กันได  3  งวด 

 

อัตราโทษและคาปรับ 

• ไมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งปาย 15 วันเสียเงินเพ่ิม 10 % ของคาภาษี 

• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหคาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิม 10% ของคาภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

• ไมชําระเงินภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินเสียเงินเพ่ิม 2% ตอเดือนของคาภาษีเศษของเดือนให

นับเปนหนึ่งเดือน 

• ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 – 50,000 บาท 

• ผูใดไมแจงการรับโอนปายภายใน 30 วัน ตั้งแตวันรับโอนตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 – 10,000 บาท 

• ผูใดไมแสดงชื่อ ท่ีอยู เจาของปายเปนอักษรไทย ใหชัดเจนท่ีมุมขวาดานลางของปาย ซ่ึงติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของ

ผูอ่ืน และมีพ้ืนท่ีเกิน 2 ตารางเมตร ตองระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาท่ีกระทําผิด 



• ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจแจงความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐาน

เท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย จะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต 

5,000 – 50,000 บาท 

การอุทธรณ  

 

     ถาผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายไดรับแจงการประเมินแลวเห็นวาไมถูกตองใหยื่นคํารองอุทธรณตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามแบบ ภ.ป.4 

ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

 

     เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากบานเชา อาคาร รานคา ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร แฟลต อพารตเมนต หอพัก 

คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมา สนามมวย สนามกอลฟ ทาเรือ บอนไก บอปลา ฟารมสัตว 

คลังสินคา และบริเวณท่ีดินท่ีปกติใชรวมไปกับโรงเรือนนั้น ๆ ฯลฯ 

 

อัตราภาษี 

 

      รอยละ 12.50 ของคารายป 

การย่ืนแบบประเมินและการเสียภาษี  

• เจาของทรัพยสินหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงทรัพยสินนั้นตั้งอยู 

ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ ของทุกป 

• พนักงานเจาหนาท่ีจะออกแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

• ผูรับการประเมินตองชําระเงินภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

การอุทธรณ  

 

       หากผูรับการประเมินไมพอใจในการประเมิน ใหยื่นคํารองขออุทธรณภายใน  15  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแบบแจงการประเมิน 

(ภ.ร.ด.8) 

 

อัตราโทษและคาปรับ 

1. ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดปรับไมเกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอนหลัง

ไดไมเกิน 10 ป 



2. ผูใดยื่นแบบแสดงรายการไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมสมบูรณมีความผิดตองระวางโทษ 

จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และเรียกเก็บภาษีภาษี

ยอนหลังไดไมเกิน 5 ป 

3. ถาชําระคาภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมินใหเสียเงินเพ่ิม 

ดังนี้ 

4. ไมเกิน 1 เดือน เสียเพ่ิม 2.5% 

5. เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน เสียเพ่ิม 5% 

6. เกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน เสียเพ่ิม 7.5% 

7. เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เสียเพ่ิม 10% 

8. เกิน 4 เดือนข้ึนไป ใหยึดอายัด หรือขาดทอดตลาดทรัพยสินโดยมิตองขอใหศาลสั่ง หรือออก

หมายยึด 

ภาษีบํารุงทองท่ี  

 

      เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดินผูครอบครองท่ีดิน ซ่ึงท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก ท่ีดินท่ีเปนของบุคคลหรือคณะ

บุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน   หรือสิทธิครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์  ของเอกชน 

 

อัตราภาษี 

 

     จะเสียตามราคากลางของท่ีดิน สวนประเภทประกอบกสิกรรมประเภทไมลมลุก   เสียภาษีในอัตราไรละ  5  บาท  ท่ีดินท่ีวาง

เปลาเสียเปน  2  เทาของอัตราปกติ 

 

การย่ืนแบบประเมินและการเสียภาษี  

1. ใหเจาของท่ีดิน ผูครอบครองท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) และชําระภาษีปละครั้ง ตั้งแตวันท่ี 2 

มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกป 

2. ผูท่ีไดรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหม หรือเนื้อท่ีดินเปลี่ยนแปลงใหยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ภายใน 30 วัน

นับแตวันท่ีโอนกรรมสิทธิ์ 



 

การลดหยอนและการยกเวนภาษีบํารุงทองท่ี 

1. ท่ีดินแปลงท่ีเจาของปลูกบานอยูอาศัยโดยไมทําการคาหรือใหเชาแตอยางใดท้ังสิ้น ลดหยอนได 3 – 5 ไร สวนท่ีเกิน

ตองเสียภาษีตามอัตราท่ีกําหนด 

2. ท่ีดินท่ีเจาของปลูกบานหรือใหเชาหรือปลูกบานทําการคา และไดเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว จะไดรับการ

ยกเวนภาษีบํารุงทองท่ีสวนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู 

อัตราโทษและคาปรับ 

3. ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพ่ิม 10%ของคาภาษี 

4. ยื่นรายการไมถูกตอง คาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิม 10% ของคาภาษี

ประเมินเพ่ิมเติม 

5. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อท่ีดินไมถูกตอง คาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิมอีก 1 

เทา ของคาภาษีประเมินเพ่ิมเติม 

6. ชําระภาษีเกินกําหนดวันท่ี 30 เมษายน ตองเสียเงินเพ่ิม 24% ตอปของคา

ภาษี เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

 

แผนผังกําหนดข้ันตอนในการชําระภาษี  

องคการบริหารสวนตําบลแชะ  

1. ยื่นแบบชําระภาษี ประเภทตาง ๆ และเอกสาร ท่ีเก่ียวของตอ เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

2.ชําระเงินคาภาษี ประเภทตาง ๆ ตอ เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

3. รับใบเสร็จรับเงินจาก เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 

  

 

ทองถิ่นบริการดี มีมาตรฐาน สรางความประทับใจแกประชาชน 

 


