
ข่าวประชาสัมพนัธ์ภาษปีระจ าปี  2561 
 

เงนิภาษทุีกบาทน้ันมค่ีา  ช่วยพฒันาท้องถิ่นเรา 

    *  ภาษีโรงรือนและท่ีดนิ   1  มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ ์ 2561 
    *  ภาษีบ ารุงท้องท่ี   1  มกราคม   ถึง  30  เมษายน  2561 
    *  ภาษีป้าย  1  มกราคม  ถึง  31  มีนาคม  2561 
 

ข้อแนะน าการเสียภาษใีนเขต อบต.นาแขม 
ในเขต อบต.น้ัน  ประชาชนในท้องถิ่น  มหีน้าทีท่ีจ่ะต้องเสียภาษแีก่ อบต. เพือ่
น าไปพฒันาท้องถิ่น  ดงันี ้
 

     1.  ภาษโีรงเรือนและทีด่นิ 

        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆกับที่ดินท่ีใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ท่ีให้เช่าท่ีท าการค้าขาย  ท่ีเก็บสินค้าท่ีประกอบการ
อุตสาหกรรม อาคาร  หอพัก  ธนาคาร  โรงแรม  แฟลต  อพาร์ตเม้นต์  คอนโดมิเนียม  ตึกแถว  โรงเรียน
สอนวิชาชีพ  บ้านเช่า ฟาร์มสัตว์และที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ๆ 

 
ระยะเวลาการเสียภาษโีรงเรือนและทีด่นิ  

    *  ผู้เป็นเจ้าของของเจ้าของกรรมสิทธิโรงเรือนและที่ดินต้อง  ไปยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2)  ต่อเจ้าหน้าท่ี ณ อบต.นาแขม  ซึ่งทรัพย์สินของท่านนั้นตั้งอยู่  ตั้งแต่วันท่ี  1 มกราคม  -  สิ้น
เดือนกุมภาพันธ์  ของทุกป ี
    *  พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะออกแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8) ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบว่าจะต้องเสีย
ภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าได 
    *  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเมื่อได้รับการแจ้งการประเมินแล้ว จะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระ
ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8) มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเงินเพิ่ม 

 
 



 
 

อตัราภาษโีรงเรือนและทีด่นิ 

    *  ร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี  
 

อตัราโทษและค่าปรับ 

    *  ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  และเรียกเก็บภาษี
ย้อนหลังไม่เกิน  10  ปี 
    *  ผูใ้ดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้อง ระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500  บาท  หรอืท้ังจ าทั้งปรับและเรียกเก็บได้ไม่เกิน  5  ปี 
    *  ถ้าช าระค่าภาษีเกินก าหนด  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีประเมิน  ให้เสีย
เงินเพ่ิม  ดังนี้  
    *  ไม่เกิน  1  เดือน  เสียเพิ่ม  2.5% 
    *  เกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  เพ่ิม  5% 
    *  เกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เพ่ิม  7.5% 
    *  เกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  เพ่ิม  10% 
    *  เกิน  4  เดือนขึ้นไปให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมาย
ยึด   
การอุทธรณ์   ภาษโีรงเรือนและทีด่นิ 

    *  ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ให้ย่ืนค าร้องขอให้พิจารณาการประเมิน
ใหม่ต่อคณะเทศมนตรี  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน  หากยื่นเกิน  15  วัน  ให้ถือ
ว่าจ านวนเงินซึ่งประเมินไว้นั้นเป็นจ านวนเด็ดขาดและห้ามไม่ให้น าคดี ขึ้นสู้ต่อศาล 
    *  หาก ผู้รับประเมินยังไม่พอใจค าชี้ขาดของคณะเทศมนตรี  จะน าคดีไปสู่ศาลโดยย่ืนฟ้องต่อศาล
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันรับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 
    *  ท้ังนี้ผู้รับประเมินต้องช าระค่าภาษีท้ังสิ้นให้เรียบร้อย 
    *  การอุทธรณ์ค าส่ังของเจ้าพนักงานไม่เป็นผลให้ทุเลาการช าระภาษี  ถ้าช าระภาษีช้า
กว่า  30  วัน  เจ้าพนักงานมีอ านาจเพ่ิมค่าภาษีได้  
 
 
 
 



 

     2. ภาษบี ารุงท้องที ่หรือภาษีที่ดิน  คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ท่ีดินผู้ถือ

ครองท่ีดินในเขต อบต.นาแขม      
 

    ระยะเวลาการเสียภาษบี ารุงท้องทีห่รือภาษทีีด่นิ 

          ภายในวันท่ี  1  มกราคม  ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี  โดยย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.
5)  ณ  ส านักงาน อบต.นาแขม  หากพ้นก าหนด  ตอ้งเสียเพิ่มอีกร้อยละ  24  ต่อปี  ส่วนผู้ท่ีหลีกเลี่ยงไม่
เสียภาษี  เจ้าพนกังานประเมินมีอ านาจแจ้งการประเมินย้อยหลังได้ไม่เกิน  10  ปี  และเก็บเงินเพ่ิมอีกร้อย
ละ  10   
          โทษทางอาญาจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
          ในกรณีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือแบ่งแยกที่ดินให้ผู้อื่นหรือ จ านวนท่ีดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป  ต้องยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน  (บ.ภ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
กรรมสิทธิ์หรือวันท่ีจ านวนท่ีดินเปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     3.ภาษป้ีาย 

     คือภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของ  ป้ายท่ีแสดงชื่อยี่ห้อหรือเคร่ืองหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือการโฆษณา
การค้า เพื่อหารายได้  โดยต้องเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต ่ 1  มกราคม ถึงสิ้นเดือน  มีนาคมของทุกปี 

 
     การยืน่แบบแสดงรายการภาษป้ีาย 

    *  เสีย ภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี  ยกเว้นป้ายท่ีเริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก  ให้ย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายภายใน  15  วัน  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันท่ีเริ่มติดตั้ง  หรือแสดงจนถึงสิ้นปีและเสียภาษีเป็น
รายงวด ๆ ละ 3 เดือนของป ี
    *  ช าระภาษีป้ายภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าท่ี   
 

     อตัราภาษป้ีาย 
     จะเก็บตามเนื้อท่ีของป้ายโดยเอาส่วนกว้างท่ีสุดของป้ายเป็นตารางเซนติเมตร  แล้วคิดค่าภาษีป้ายตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 
 
    *  ป้ายภาษาไทยล้วน  อัตรา  3  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
    *  ป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ  รูปภาพ  โลโก้  หรือเครื่องหมายอัตรา  20  บาท  ต่อตาราง
เซนติเมตร 
    *  ป้าย ที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่  หรือป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือ
ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  อัตรา  40  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
    *  ป้ายทุกชนิดเมื่อค านวณพื้นท่ีป้ายแล้วทีอัตราท่ีต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ  200  บาท  ให้เสียภาษี
ป้ายละ  200  บาท  
 
 
 



 

        การอุทธรณ์ ภาษป้ีาย  
    *  ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง  มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อ
นายกเทศมนตรี  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ไดร้ับแจ้งการประเมิน  โดยใช้แบบท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
    *  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการช าระภาษีป้าย  
    *  ผู้ อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาล  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์  เว้นแต่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมปฏิบัติ  หรือไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ตามหนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าของ ผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีนี้ผู้อุทธรณ์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่า
ราชการจังหวัดต่อศาล   
 


