
 
เอกสารเผยแพร 

เก่ียวกับการชําระภาษีทองถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  โดย 
    องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 

     อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
 

ภาษีทุกบาทของทานมีคา 
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 



 
 

 

      เปนภาษีที่เก็บจาก ปาย อันหมายถึง ปายแสดง ช่ือ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชประกอบ

การคาหรือประกอบกิจกรรมอื่น เพื่อหารายไดไมวาจะ แสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ  

ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะ สลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น ๆ 

 

 

 

 ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) ต้ังแตวันที่  1 มกราคม  ถึง  มีนาคม ของทุกป 

 ยื่นแบบและชําระทันที หรือภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 กรณีติดต้ังปายใหม หลังเดือนมีนาคม  ใหยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) ภายใน  

     15 วัน นับต้ังแตวันที่ติดต้ัง  ณ สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย 

 

 

ไมชําระคาภาษีปายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

     ผูเปนเจาของปายรายใด ไมยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กําหนด จะตองเสีย

เงินเพิ่มนอกจากเงินที่เสียภาษีปายในกรณีและอัตราดังตอไปน้ี 

ไมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่ม 

10% ของคาภาษี 

ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่ม  2% ตอเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการชําระ

 

ภาษีปาย 



                  อัตราภาษีปาย 
 

   การคํานวณภาษีปาย โดยคํานวณจากขนาด กวาง X ยาว หารดวย 500 คูณดวย 

อัตราภาษี ตามประเภทของปาย 

 
ประเภท  

ปาย 
ขอความปายท่ีมี 

อัตราภาษี  
บาท/ตร.ซม. 

1 

2 

 

3 

อักษรไทยลวน   

อักษรไทยปนภาษาตางประเทศ /ภาพและ /

เครื่องหมาย 

ปายตอไปน้ีอัตรา   

(ก) ไมมีอักษรไทย แตมีภาพหรือเครื่องหมายอื่น 

(ข) มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใต หรือ  

    ตํ่ากวาอักษรตางประเทศ  

3/500 

20/500 

 

40/500 

 

 

หมายเหตุ  ปายตามประเภท 1, 2 หรือ 3  เมื่อคํานวณพื้นที่แลว ถามีอัตราภาษีที่

ตองเสียภาษีตํ่ากวาปายละ 200 บาท  ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        ภาษีบํารุงทองที่ คือ ภาษีที่เก็บจากที่ดิน  ซ่ึงตามกฎหมายน้ี  “ที่ดิน” หมายถึง 

พื้นที่และใหหมายความรวมถึง พื้นที่ที่เปนภูเขา หรือ ที่มีนํ้าดวย 

 

การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี 

ที่ดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลขัวกาย ใหลดหยอนภาษีได 3 ไร  (ตาม

ขอบัญญัติตําบล) 

 

การย่ืนแบบแสดงรายการและการชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

 ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลาสี่ป 

 บุคคลใดเปนเจาของที่ดินใหม ใหเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5)  

ตอเจาพนักงานประเมนิ ภายใน 30 วันนับแตวันที่เปนเจาของที่ดินหรือจํานวนที่ดินมี

การเปลี่ยนแปลง 

 ชําระเงินคาภาษีบํารุงทองที่ภายในเดือน เมษายน ของทุกป 

 

ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายในกําหนดใหเสียเงินเพิ่มอีก 10% ของคาภาษี 

 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีลดลง ใหเสีย

เงินเพิ่ม 10% ของคาภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 

 ช้ีเขต แจงจํานวนเน้ือที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจทําใหจํานวนเงินที่ตอง

เสียภาษีลดลง ใหเสียเงินเพิ่มอีกหน่ึงเทา ของคาภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 

 ไมชําระภาษีภายในกําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอปของคาภาษี  

(2% ตอเดือน) 

 

 

 

ภาษีบํารุงทองที ่



 

 

         ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสราง

อยางอื่นกับที่ดินที่ใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง หรือที่ดินที่มิไดใชตอเน่ืองกับ

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางน้ัน ๆ ที่ใชประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน 

 

 

 

 เจาของทรัพยสิน          

 ผูประกอบกิจการ 

 ผูครอบครองทรัพยสิน ทายาท หรือ ผูจัดการมรดก 
 

 

 

 

  ใหผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ร.ด.2) ไดที่องคการ

บริหารสวนตําบลขัวกาย ภายในเดือน กุมภาพันธ ของทุกป 

  กรณีทรัพยสินไมมีผูเชาใหแจงพนักงานเจาหนาที่ ภายใน 15 วัน ของเดือนที่

ทรัพยสินน้ันวางลง 

  ยื่นแบบแสดงรายการและชําระทันที หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงการ

ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ขัน้ตอนการชําระภาษ ี
 



 

 
    ผูรับประเมินตองชําระภาษีปละครั้ง ในอัตรารอยละ12.50  ของคารายป  
 

“คารายป” คือ จํานวนเงินซ่ึงทรัพยสินน้ันสมควรใหเชาไดใน ปหน่ึง ๆ กรณี
ทรัพยสินน้ันใหเชาถือวาคาเชาน้ัน คือ คารายป 
 

ไมชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

      ผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในระยะเวลาที่

กําหนด มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท 

     1) ถาคางชําระไมเกินหน่ึงเดือน นับแตวันพนกําหนดใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ของ

ภาษีที่คางชําระ 

     2) ถาคางชําระเกินหน่ึงเดือน แตไมเกินสองเดือนใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษี

ที่คางชําระ 

     3) ถาคางชําระเกินสองเดือน แตไมเกินสามเดือนใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 7.5 ของคา

ภาษีที่คางชําระ 

     4) ถาคางชําระเกินสามเดือน แตไมเกินสี่เดือนใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษี 

ที่คางชําระ 

 

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ .ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่5) พ.ศ. 2543 มาตรา 44 กําหนดวา  “ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่ม 

ภายใน 4 เดือน  ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ ใหยึด อายัด หรือ 

ขายทอดตลาด ทรัพยสินของผูซ่ึงคางชําระคาภาษี  เพื่อนําเงินมาเสียคาธรรมเนียม

และคาใชจาย โดยมิตองขอศาลสั่งหรือออกหมายยึด ”  

 

สอบถามรายละเอียดไดท่ี     
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได   สวนการคลัง 

องคการบริหารสวนตําบลขัวกาย   

55 หมู 2 อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 47120 

โทรศัพท  042-981221 

อัตราคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
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