
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น      
และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ นั้น  และ 
ต้องไม่เข้าขอ้ยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ ใน 
ปีที่ผ่านมาไดม้ีการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั้น   เช่น ให้เช่า   ใช้เป็นที่ท า 
การค้าขายที่ไว้สินค้าที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร  
หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆเพ่ือหารายได้ 
อัตราภาษี 
          ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอ านาจ ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) ณ ที่ท าการ อบต. ทต.ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป ี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8) 
3. ผู้รับการประเมินต้องช าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันรบัแจ้งการ
ประเมิน(ภ.ร.ด.8) มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 

การอุทธรณ์ 
หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ย่ืนค าร้องขออุทธรณ์
ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8) 
 

อัตราโทษและค่าปรับ 
1.ผู้ใดละเลยไม่ย่ืนแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200  

บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี 
2.ผู้ใดย่ืนแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง ตามความจริง หรือ 

ให้ถ้อยค าเท็จ มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 500  บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 5 
ปี 

       3. ถ้าช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วัน นับแต่ถัดจากวันที่ได้รับการแจ้ง 
การประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้ 

3.1  ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5 % 
3.2  เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเพิ่ม 5 % 
3.3  เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเพิ่ม 7.5 % 
3.4 เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเพิ่ม 10 % 
3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้อายัดทรัพย์ หรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน  โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

 
ภาษีบ ารุงท้องที ่

 
                   เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน และไม่
เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 
มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น  

อัตราภาษี 

• จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบ
รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรง 

• ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ท าประโยชน์ จะต้องเสียภาษีเป็น  
2 เท่าของอัตราปกติ 

                                                

        
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและช าระภาษี 

1. เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน 
(ภบท.5)และช าระภาษีปีละ คร้ัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

      ถึง 30 เมษายน ของทุกปี 
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิทีดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้

ย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5) ภายใน  30  วัน นับแต่วันที่
โอนกรรมสิทธ์ิ 

 
การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที ่

ที่ดินที่แปลงเจ้าของปลูกบ้านอาศัยอยู่ โดยไม่ท าการค้า หรือให้
เช่าแต่อย่างใดทั้งส้ิน ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตาม
อัตราที่กฎหมายก าหนดที่ดินที่เจ้าของที่ปลูกบ้านให้เช่า หรือปลูก
บ้านท าร้านค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่ในส่วนที่อาคารต้ังอยู่ 

อัตราโทษและค่าปรับ 
1. ไม่ย่ืนแบบภายในก าหนด เสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษี 
2. ย่ืนแบบรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีนอ้ยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % 

ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
3. ช้ีเขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงิน

เพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
4. ช าระค่าภาษีเกินก าหนด วันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 20 % 

ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้ปัดเป็น  
      1 เดือน 



  

ภาษีป้าย 
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ย่ีห้อ หรือเครื่องหมายการค้า 

หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดด้วย
อักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วย
วิธีอื่น และไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย 

อัตราภาษี 
1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500  ตาราง

เซ็นติเมตร2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างระเทศ หรือปนกับภาพ 
หรือปนกับเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20  บาท ต่อ500  ตาราง
เซนติเมตร 
 

• ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40  บาท ต่อ400  ตาราง
เซนติเมตร 

• ป้ายที่ไม่มอีักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพ หรือเครื่องหมายใด 
ๆ หรือไม่ 

• ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ า
กว่าอักษรต่างประเทศ 

2. ป้ายที่ค านวณพื้นที และประเภทของป้าย แล้วเสียภาษี ต่ ากว่า 
200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท   
 
 

 
 
 
 

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 
1.   เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
ตั้งแต่ 1 มกราคม  ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี  ยกเว้นป้าย
ที่เร่ิมติดตั้ง หรือแสดงในปีแรก ให้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 
15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเร่ิมติดตั้ง จนถึงส้ินปี และเสียภาษี
เป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือน ของป ี
2.  ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งการประเมินจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
3.  ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนช าระเป็น 3 งวด เท่า ๆ กัน ก็ได้ 
บทก าหนดโทษ 
          1.ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ      
   2. ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
การอุทธรณ์การประเมินภาษี 
      เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3)แล้ว เห็นว่าการ
ประเมินนั้นไมถู่กตอ้ง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยย่ืนอุทธรณ์ผ่านเจ้าหน้าที่ของอบต.ร่มเกล้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน                                          

*********************************** 
 
 
 

 
 

**** จดหมายข่าว ****       
 ค าแนะน าการช าระภาษ ี

       ของ 
       ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

      อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 
 
 
  
 
 
   
 
 

 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

                                                      ภาษีป้าย 
                                                ภาษีบ ารุงท้องที ่
                                             ประจ าปี  พ.ศ.   2560 
 
                             ภาษีทุกบาทกลับไปพัฒนาหมูบ่้านของท่าน 
                             ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถพัฒนาท้องถิ่น                                                   

ของท่านด้วยภาษีจากท่านเอง 
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