
การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย  และภาษีบํารุงทองที่ 

-  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

-  ภาษีปาย 

-  ภาษีบํารุงทองที่ 

                         เทศบาลตําบลนามอง ขอเชิญชวนผูมีหนาที่ตองชําระภาษี  ในเขตเทศบาลตําบลนามอง 

ติดตอยื่นแบบแสดงรายการ เพ่ือชําระภาษี 

        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต  4  มกราคม  -  29  กุมภาพันธ  พ.ศ.2560 

        ภาษีปาย                  ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต  4  มกราคม  -  31  มีนาคม   พ.ศ.2560 

        ภาษีบํารุงทองท่ี          ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต  4  มกราคม  - 30  เมษายน   พ.ศ.2560 

เพ่ือเปนการพัฒนาพื้นที่ ในเขตเทศบาลตําบลนามอง  จึงขอใหผูมีทรัพยสิน อันเขาขายเสียภาษีตามกฎหมาย  

ไดยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีประจําป 2560  ตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หากพนกําหนดจะตอง

เสียคาปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1.1. เจาของทรัพยสิน (ผูรับประเมิน) จะตองยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ณ กองคลัง งาน

พัฒนาและจัดเก็บรายได  เทศบาลตําบลนามอง  ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป (ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดง

รายการมีความผิดโทษปรับไมเกิน 200  บาท 

1.2. เมื่อผูรับประเมนิไดรับใบแจงประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) จะตองชําระคาภาษีภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันที่

ไดรับการแจงประเมินคาภาษี 

การไมชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายในกําหนดระยะเวลา 

      กรณ ีผูรับประเมินไมชําระคาภาษีภายใน  30  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงประเมินคาภาษีจะตองเสีย

เงินเพ่ิมดังนี้ 

1. คางชําระภาษีไมเกิน  1  เดือน  นับจากวันพนกําหนด  จะตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ   2.5  ของคาภาษี 



2. คางชําระภาษี  1  เดือน  แตไมเกิน  2  เดือน            จะตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ   5    ของคาภาษี 

3. คางชําระภาษี  2  เดือน  แตไมเกิน  3  เดือน            จะตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ   7.5  ของคาภาษี 

4. คางชําระภาษี  3  เดือน  แตไมเกิน  4  เดือน            จะตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ   10   ของคาภาษี 

      ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.2475  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ พ.ศ.2543  มาตรา  44 

กําหนดวา  ถามิไดมีการชําระภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดือน  ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่ง  ยึด  อายัด 

หรือขายทอดตลาด ทรัพยสินของผูคางชําระคาภาษีเพ่ือนําเงินมาชําระเปนคาภาษีและเงินเพ่ิม 

การยื่นอทุธรณ 

                      เมื่อผูรับการประเมินไดรับใบแจงประเมินคาภาษีแลว  หากไมพอใจในการประเมินคาภาษี  

ใหยื่นคํารองขอใหพิจารณาการประเมินคาภาษีใหม  ภายใน  15  วัน  นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน

ภาษี (ภ.ร.ด.8) 

 

ภาษีปาย 

           ภาษีปายจัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายหรือกิจการอ่ืน เพ่ือ

หารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่ใชในอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให

ปรากฏดวยวิธีอ่ืน 

การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษีปาย 

1.  เจาของหรือผูครองครองปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตั้งแต 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกป 

โดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรก ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ภายใน 15 วัน 

และใหเสียภาษีปายเปนรายงวด ๆ ละ 3 เดือน ของป 

2. ชําระภาษีปายภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับการแจงประเมิน จากพนักงานเจาหนาที่ 

3.กรณีภาษีปายตั้งแต 3,000. -บาท ขึ้นไป สามารถผอนชําระได 3 งวด งวดละเทา ๆ กัน 

อัตราภาษีปาย 

1.ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตาราง ซ.ม. 

 



2. ปายอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ตอ 500 

ตาราง ซ.ม. 

3. ปายดังตอไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ตอ 500 ตาราง ซ.ม. 

   - ปายที่ไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม 

   - ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 

   - ปายที่คํานวณพ้ืนท่ีและประเภทของปายแลวเสียภาษีต่ํากวา 200 บาท ใหเสียในอัตรา 200 บาท 

การอุทธรณ 

        ถาผูมีหนาที่เสียภาษีปาย  ไดรับแจงการประเมินแลวเห็นวาไมถูกตองมีสิทธิ์ยื่นคํารองอุทธรณตอ

พนักงานเจาหนาที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับการแจงการประเมิน 

อัตราโทษและคาปรับ 

1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังตดิตั้งปาย  15  วัน  เสียเงินเพ่ิม  10 % ของ

คาภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไมถูกตอง ทําใหคาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิม  10 %  ของคาภาษีที่

ประเมินเพ่ิมเติม 

3. ไมชําระเงินภายใน  15  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน เสียเงินเพ่ิม 2 % ตอเดือน  ของคาภาษี  

เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน                  

                

ภาษีบํารุงทองที่ 

เปนภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน ผูครอบครองท่ีดิน 

อัตราภาษี 

-  จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจาหนาที่โดยตรง 

-  ที่ดินวางเปลาหรือไมไดทําประโยชนจะตองเสียภาษี เปน 2 เทาของอัตราปกติ 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชําระภาษี 

 



1. ใหเจาของที่ดิน  ผูครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเก็บภาษี (ภ.บ.ท.5) และชําระภาษีปละครั้ง  

ตั้งแตวันที่  4  มกราคม  ถึง  30  เมษายน  พ.ศ.2559 

2. ผูที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ใหม หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงใหยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท.5)  ภายใน  

30  วัน นับแตวันที่โอนกรรมสิทธิ ์

การลดหยอน และการยกเวนภาษีบํารุงทองที่ 

1. ที่ดินแปลงท่ีเจาของปลูกบานอยูอาศัยโดยไมทําการคาหรือใหเชาแตอยางใดทั้งสิ้น ลดหยอนได 1 ไร  สวนที่

เกินตองเสียภาษีตามอัตราที่กําหนด 

2. ที่ดินที่เจาของปลูกบานใหเชาหรือปลูกบานทําการคาและไดเสียภาษีโรงเรือนแลว จะไดรับการยกเวนภาษี

บํารุงทองที่ในสวนที่อาคารนั้นตั้งอยู 

อัตราโทษและคาปรับ 

1. ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพ่ิม  10 %  ของภาษี 

2. ยื่นรายการไมถูกตอง คาภาษีนอยลง ตองเสยีเงินเพ่ิม 10 %  ของคาภาษีประเมินเพ่ิมเติม 

3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตอง คาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิมอีก 1 เทา ของคาภาษีประเมินเพ่ิมเตมิ 

5. ชําระภาษีเกินกําหนดวันที่  30  เมษายน  ตองเสียเงินเพ่ิม  24  % ตอปของคาภาษี เศษของเดือนให

นับเปนหนึ่งเดือน 


