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           ค าแนะน าการช าระภาษี  

ภาษีที่เทศบาลต าบลหนองหล่ม ท าการจัดเก็บเอง 

ได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงทอ้งที่ และภาษีป้าย 

  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารรา้นคา้ ตึกแถว บริษัท 

โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรยีนสอน 

อาชีพโรงงานอุตสาหกรรม สนามกอลฟ์ บ่อนไก ่ฟาร์มเลีย้งสัตว์ 

คลังสินค้า และที่ดินที่ใช้รวมกับโรงเรอืน  

อัตราภาษ ี 

ร้อยละ 12.5 % ของค่ารายป ี

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษ ี

1. เจ้าของทรพัยส์ินหรอืผู้รับมอบอ านาจยื่นแบบแสดงรายการ 

ทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพยส์ินนั้นตั้งอยู่ ภายใน 

เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 



2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบแบบแสดงรายการ 

และออกแบบแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8) 

3. ผู้รับการประเมินตอ้งช าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 

ได้รับแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8) 

การอุทธรณ ์

หากผู้รับการประเมินไมพ่อใจในการประเมินใหย้ื่นค าร้องขอ 

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

 
อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ผู้ใดละเลยไมย่ื่นแบบแสดงรายการมคีวามผิดโทษปรับไม่ 

เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณม์ีความผิดระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนปรบัไม่เกิน 500บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

ได้ ไม่เกิน 5 ปี 

3. ถ้าช าระภาษีเกินก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม 
ดังน้ี 

- ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพิม่ 2.5 % 

-เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพิม่ 5 % 

-เกิน 2 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิม่ 7.5 % 



-เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิม่ 10 % 

- เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัด และ/หรือขายทอดตลาด 

ทรัพย์สินโดยมิตอ้งขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด 

  

 

               ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผูค้รอบครองที่ดิน 

               อัตราภาษ ี

- จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอตัราขอทราบ 

รายละเอียดได้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ไดโ้ดยตรง 

- ที่ดินว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท าประโยชน์ตามสมควรจะต้องเสีย 

ภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ 

               การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและช าระภาษ ี

1. เจ้าของที่ดิน ผูค้รอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 

(ภ.บ.ท. 5)และช าระภาษี ภายในเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกป ี

2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสทิธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนือ้ทีด่ิน 

เปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท. 5)ใหม่ ภายใน 30 



วันนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ ์

  

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านอยูอ่าศัยโดยไม่ท าการค้าหรอืให้เช่าแต่อยา่งใดทั้งสิ้น 
ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องช าระภาษีตามอัตราที่ก าหนด 

2. ที่ดินที่เจ้าของท ากสกิรรม(ไม้ล้มลุก)เอง ลดหย่อนได ้

ตั้งแต่ 3 ไร่ไม่เกิน 5 ไร ่

3. ที่ดินที่เจ้าของปลูกอาคารให้เช่า หรอืท าการค้า และได้ 

เสียภาษีโรงเรือนและทีด่ินแล้วของค่าภาษี ภาษีบ ารุงท้องที่ใน 

ส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู ่

  

อัตราโทษและค่าปรับ  

1. ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % 

2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ท าให้ภาษีลดลงตอ้งเสยีเงินเพิม่ 

10% ของค่าประเมินเพิม่เติม 

3. ช้ีเขตแจ้งจ านวนไม่ถูกต้อง ท าให้ภาษีลดลง เสียเพิ่ม 1 

เท่า ของค่าภาษีประเมนิ 

4. ช าระภาษีหลังก าหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 



24% ต่อปี เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน 

  

ภาษีป้าย 

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรอืเครื่องหมาย 

การค้าหรอืโฆษณาหรอืกิจการอื่น เพื่อแสวงหารายไดไ้ม่ว่าจะ 

แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วตัถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่ 

เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธอีื่น 

 

อัตราภาษ ี

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ตอ่ 500 ตารางเซนติเมตร 

                                    2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนภาษาต่างประเทศ หรือภาพ และ
หรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ อื่น 

คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

3. ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ต่ ากว่าอักษร 

ต่างประเทศ ป้ายทีไ่ม่มภีาษาไทย ไม่ว่ามภีาพหรือเครื่องหมาย 

สัญลักษณ์ใดๆ ก็ตาม คดิอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

4. ป้ายใดๆ ที่เสยีต่ าว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 

5. ป้ายที่มีการเปลีย่นแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย และได้เสยีภาษีป้าย 



แล้ว เป็นเหตุอันต้องเสยีภาษีเพิ่ม ให้คิดตาม 1. , 2. , 3. แล้วแต่กรณีและ 

ให้เสียเฉพาะภาษีที่เพิ่ม  

           การยื่นแบบประเมินและช าระภาษีปา้ย 

1. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่เดือน 

มกราคมถึง 31 มีนาคมของทุกปี ยกเว้นป้ายทีเ่ริ่มติดตั้งหรือแสดงป้าย 

หลังเดือนมีนาคม หรอืแสดงป้ายใหม่ในปีแรกให้เจ้าของป้ายยื่นแบบ 

แสดงรายการ ภายใน 15 วัน นับแต่ติดต้ังป้าย 

2. ต้องช าระภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ 

ประเมินจากพนักงานเจา้หน้าที ่

3. ป้ายที่เสยีภาษีเกิน 3,000 บาท ขึ้นไป จะขอผ่อนช าระเป็น 

สามงวดเท่าๆ กันก็ได ้

4. ป้ายที่ติดต้ังช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ช าระภาษี 100 % 

ป้ายที่ติดต้ังช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ช าระภาษี 75 % 

ป้ายที่ติดต้ังช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ช าระภาษี 50 % 

ป้ายที่ติดต้ังช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ช าระภาษี 25 % 

ของภาษีป้าย 

             การอุทธรณภ์าษีป้าย 



ถ้าผู้ที่มีหนา้ที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมนิแล้ว 

เห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นค าร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ 

ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง 

           อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือ 

หลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของคา่ภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้ค่าภาษีลดลง 

ต้องเสียเงินเพิม่ 10% ของค่าภาษีประเมินเพิม่เติม 

3. ไม่ช าระเงินค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ 

ประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของคา่ภาษีเศษของเดือนนับเป็นหนึง่เดือน 

 

4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษ 

ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 

5. ผู้ใดไม่แจ้งโอนป้ายภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับโอนป้ายต้อง 

ระวางโทษ ปรับต้ังแต่ 1,000 – 10,000 บาท 

6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู ่เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่ 

มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดต้ังป้ายบนอสังหาริมทรพัย์ของผูอ้ื่น และ 



มีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษ ปรับวนัละ 100 บาท ซึ่งเรียก 

รายวันตลอดระยะเวลาที่กระท าความผิด 

7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แลว้หรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ 

ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐาน 

เท็จมาแสดงเพือ่หลีกเลีย่งหรือพยามหลีกเลีย่งการเสียภาษีป้ายตอ้ง 

ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับต้ังแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

8. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงาน/ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ 

พนักงานเจ้าหน้าทีส่ั่งให้มาให้ถ้อยค าหรอื ส่งบัญชีหรือเอกสารเกีย่วกับ 

ป้าย ภายในเวลาก าหนดอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือปรับต้ังแต่ 10,000 – 20,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

“ภาษีของท่าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

  


