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

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  เก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย                                     
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

   เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร  โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ทเมนท์ 
หอพัก คอนโดมิเนียม   โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนาม  กอลฟ์ ท่าเรือ 
บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณ    ที่ดินปกติใช้ร่วมกันกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ 

อัตราภาษี 
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

                    
การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 

    เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอ านาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน       (ภ.ร.ด.2)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่ง
ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่     2 มกราคม -  สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี  พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8)  ผู้รับการประเมินต้องช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการ  ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

การอุทธรณ์ 

       เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ได้รับ  แจ้งการประเมินไม่พอใจในการประเมิน
ให้ยื่นค าร้องขออุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200  บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 
10 ป ี
2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ป ี
3. ถ้าช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ    ประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้                                    

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 ขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
 
 

 



ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน  

อัตราภาษี 
จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน  มีหลายอัตราขอทราบรายเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรง  

ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ  
การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินและช าระภาษี 

1.ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5) และช าระภาษีปีละคร้ัง  ตั้งแต่วันที่ 2  
   มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี 
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเน้ือที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ 

การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องท่ี 
1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ท าการค้าหรือให้ เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น  ลดหย่อนได้ 5 ไร่ ส่วนที่
เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่ก าหนด 
2.  ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านท าการค้า และได้  เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับยกเว้น
ภาษีบ ารุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นต้ังอยู่ 

อัตราค่าโทษและค่าปรับ 
1.  ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 
2.  ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
3.  ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อทีดิน ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
4.  ช าระภาษีเกินก าหนด วันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม2 % ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน 
 

ภาษีป้าย 
  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายการค้าหรือ  โฆษณา หรือกิจการอ่ืน หรือกิจการอ่ืน 
เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือ   โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก
หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

อัตราภาษีป้าย 
   1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม 
   2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและ 
       หรือเคร่ืองหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.  
   3. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 400 ตร.ซม. 



       -  ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ 
       -  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
   4. ป้ายที่ค านวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ ากว่า 200   บาท  ให้เสียในอัตรา 200 บาท 

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 
   1. เจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม  ของทุกปี 
โดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายพึ่ง     ติดต้ังหรือแสดงในปีแรก โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15 วัน
และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่เร่ิม ติดต้ังหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายรวยงวดๆละ 3 เดือน ของปี 
    2. ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   3.  ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะผ่อนผันช าระเป็นงวดๆ ติดต่อกัน 

การอุทธรณ์ 
 ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้แจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าไม่ถูกต้องให้   ยื่นค าร้องอุทธรณ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามแบบภ.ป.4 ภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

อัตราโทษและค่าปรับ 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน มีนาคม หรือหลัง 
    ติดต้ังป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี 
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกต้องท าให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษีที่ประเมิน 

     เพิ่มเติม 
3. ไม่ช าระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินต้องเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของ
เดือนให้นับเป็น หนึ่งเดือน 
4. ผู้ใดจงใจ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้ง แต่     5,000 บาท – 50,000 บาท 
5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วัน ต้ังแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท 
6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุม ขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบน
อสังหาริมทรัพย์ ของผู้อ่ืนและ มีพื่นที่เกิน  2 ตร.ม. ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียง รายวันตลอด
ระยะเวลาที่กระท าความผิด 
7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าเท็จตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือน า
พยานหลักฐานเท็จมา  แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
ปรับหรือตั้งแต่ 5,000 – 50,000  บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
 


