
 
 

1คาํแนะนําการชําระภาษขีององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย.... 
 

 ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจาก บา้นเช่า อาคารร้านคา้ ตึกแถว บริษทั ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์  

 แฟลต อพาร์ตเมน้ท ์หอพกั   คอนโดมิเนียม   โรงเรียนสอนวชิาชีพ   โรงงานอุตสาหกรรม   สนามมา้ 

  สนามมวย  สนามกอล็ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว ์คลงัสินคา้ และบริเวณท่ีดินท่ีปกติใชร่้วม 

ไปกบัโรงเรือนนั้น ฯลฯ 

1อตัราภาษี 

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

1การยืน่แบบประเมินและการชําระภาษี 

1. เจา้ของทรัพยสิ์น หรือผูรั้บมอบอาํนาจ มีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น 0 ( แบบ ภ.ร.ด.2 ) 

 ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ในทอ้งท่ี ซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู่ 

              2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาแบบฯ กาํหนดประเภทของทรัพยสิ์น , ค่ารายปีของทรัพยสิ์น ,  

ค่าภาษีท่ีจะตอ้งเสีย แลว้ แจง้การประเมิน และจะไดรั้บแบบแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8)  

              3. เม่ือผูรั้บประเมินไดรั้บรายการประเมิน ( แบบ ภ.ร.ด.8 ) แลว้ตอ้งไปชาํระค่าภาษี ภายใน 30 วนั  

นบัแต่วนัถดัจากท่ีไดรั้บ แจง้การประเมิน 

หมายเหต◌ุ0   >> ตอ้งชาํระภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ตั้งแต่วนัท่ี 0   3 มกราคม0 - ส้ินเดือน0 กุมภาพนัธ์0 ของทุกปี0  

                >>สามารถไปชาํระไดท่ี้  กองคลงั อบต.บางเตย โทร. 0-3439-3427 -8   ต่อ 22  Fax. 0-3428-8405        

1การอุทธรณ์ 

หากผูรั้บการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ใหย้ืน่คาํร้องขออุทธรณ์ ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่ 

              วนัไดรั้บแบบแจง้การ ประเมิน (ภ.ร.ด. 8) 

1อตัราโทษ และค่าปรับ 

1.    ผูใ้ดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการ มีความผดิโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษี 

ยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 10 ปี 

2. ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งตามความจริง หรือไม่ครบถว้นมีความผดิตอ้งระวางโทษ 

จาํคุกไม่เกิน 6 เดือน  หรือ ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี 

 3. ถา้ชาํระค่าภาษีเกินกาํหนด 30 วนั นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี ไดรั้บแจง้การประเมิน ใหเ้สียเงินเพิ่มดงัน้ี  

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 เดือนข้ึนไป ใหย้ดึอายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์น โดยมิตอ้งขอใหศ้าลสั่ง  

 หรือออกหมายยดึ 

  



 

1คาํแนะนําการชําระภาษขีององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย.... 

0 ภาษีบํารุงท้องที่ 

เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากเขา้ของท่ีดิน ผูค้รอบครองท่ีดิน  

1อตัราภาษีภาษีบํารุงท้องที่ 

1.    ท่ีนา, ปลูกพืชลม้ลุก เจา้ของทาํเองไร่ละ 5 บาท 

2. ท่ีนา ใหเ้ช่า ไร่ละ 25 บาท 

3. ท่ีสวน, ไมย้นืตน้, เล้ียงสัตว ์ไร่ละ 50 บาท 

4. ท่ีวา่งเปล่า0 (ไม่ได้รับลดหย่อน)0 ไร่ละ 100 บาท 

5. ท่ีดินวา่งเปล่า หรือไม่ไดท้าํประโยชน์จะตอ้งเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอตัราปกติ 

1การยืน่แบบประเมินและการชําระภาษี 

1. เจา้ของท่ีดิน, ผูค้รอบครองท่ีดิน มีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) ภายในเดือนมกราคม

ของปีแรกท่ีมีการ ตีราคาปานกลางท่ีดิน และแบบท่ี ยืน่ไวน้ี้ใชไ้ดทุ้กปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี และชาํระภาษีปีละคร้ัง 

2. กรณีเป็นเจา้ของท่ีดินใหม่  หรือผูท่ี้ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหม่หรือเน้ือท่ีดินมีกา รเปล่ียนแปลง แป

ตอ้งยืน่แบบแสดง รายการท่ีดิน ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินใหม่ หรือไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ  

หมายเหต◌ุ0 >> ตอ้งชาํระภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ตั้งแต่วนัท่ี 0 2 มกราคม0 - เดือน0 30 เมษายน0 ของทุกปี0  

                               >> สามารถไปชาํระไดท่ี้  กองคลงั อบต.บางเตย โทร. 0-3439-3427 -8   ต่อ 22  Fax. 0-3428-8405  

1การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่ 

1. ท่ีดินแปลงท่ีเจา้ของปลูกบา้นอยูอ่าศยั โดยไม่ทาํการคา้หรือใหเ้ช่าแต่อยา่งใดทั้งส้ิน ลดหย่อนได ้3 ไร่

ส่วนท่ีเกินตอ้ง เสียภาษีตามอตัราท่ีกาํหนด 

2. ท่ีดินท่ีเจา้ของปลูกบา้นใหเ้ช่า หรือปลูกบา้นทาํการคา้ และไดเ้สียภาษีโรงเรือน และท่ีดินแลว้  

จะไดรั้บการยกเวน้ภาษี บาํรุงทอ้งท่ีในส่วนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู่ 

1อตัราโทษ และค่าปรับ 

 1. ไม่ยืน่แบบภายในกาํหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 

 2. ยืน่รายการไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 

3. ช้ีแจง้จาํนวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลง ตอ้งเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 

4. ชาํระภาษีเกินวนัท่ี 30 เมษายน ตอ้งเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปีของค่าภาษี เศษเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน  

                การเปลีย่นแปลงทีด่ิน 

  1.    ซ้ือ-ขายโอนมรดง เปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ท่ีดิน 

2. ลม้ไมย้นืตน้ ปลูกพืชลม้ลุก 

3. เดิมปลูกลม้ลุก ปลูกไมย้นืตน้แทน เช่นลาํไย 

4. เดิมท่ีดินวา่งเปล่า แต่นาํมาใชป้ระโยชน์ เช่น ปลูกพืชยนืตน้ ลม้ลุก ใหเ้ช่า ก่อสร้างอาคาร เป็นตน้  

5. เกิดจากเหตุธรรมชาติ นํ้าเซาะพื้นท่ีลดลง เป็นตน้ 

1          ยืน่คําร้อง ภ.บ.ท. 8, ภ.บ.ท. 8 ก., ภายใน 30 วนั0  นับแต่วนัเปลีย่นแปลง 

 



 

 

1คาํแนะนําการชําระภาษขีององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย.... 

                            

      ภาษีป้าย 

เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้ หรือประกอบ  

กิจการเพื่อหารายได ้หรือ โฆษณาสินคา้ไวท่ี้วตัถุใดๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึก 

หรือทาํใหป้รากฏข้ึนดว้ยวธีิอ่ืน 

1อตัราการจัดเกบ็ภาษีป้าย 

1. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น ใหคิ้ดอตัรา 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร 

2. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ และหรือปนกบัภาพ และหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใหคิ้ดอตัรา  

 20   บาท / 500 ตารางเซนติเมตร 

3. ป้ายดงัต่อไปน้ี ใหคิ้ดอตัรา 40 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร 

3.1 ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย ไม่วา่จะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดๆ 

3.2 ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือตํ่ากวา่ อกัษรต่างประเทศ  

4. ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามมาตรา 14(3) ใหคิ้ดอตัราตาม (1) (2) (3) แลว้แต่กรณี และใหเ้สียเฉพาะ

จาํนวนเงินภาษี ท่ีเพิ่มข้ึน 

5. ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เม่ือคาํนวณพื้นท่ีของป้ายแลว้ ถา้มี อตัราท่ีตอ้งเสียภาษีตํ่ากวา่ป้ายละ  

200 บาท  ใหเ้สียภาษี 200 บาท 

1การยืน่แบบประเมินและการชําระภาษี 

 1. เจา้ของป้าย, ผูค้รอบครองป้าย มีหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งยืน่แสดงแบบรายการภาษีป้าย โดยเสียเป็นรายปี 

ยกเวน้ป้ายท่ีเร่ิมติด ตั้ง หรือแสดงในปีแรกใหย้ืน่แบบแสดงรายการ ภาษีป้าย ภายใน 15 วนั และใหเ้สียภาษีป้าย

ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมติดตั้ง หรือแสดงจนถึง ส้ินปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือน ของปี 

2. ชาํระภาษีป้ายภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี  

3. ถา้ภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถขอผอ่นชาํระเป็นสามงวดเท่าๆ กนัก็ได้ 

หมายเหต◌ุ0 >> ตอ้งชาํระภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ตั้งแต่วนัท่ี 0 2 มกราคม0 - เดือน0 31 มีนาคม0 ของทุกปี0  

                        >> สามารถไปชาํระไดท่ี้  กองคลงั อบต.บางเตย โทร. 0-3439-3427 -8   ต่อ 22  Fax. 0-3428-8405 

1การอุทธรณ์ 

 ถา้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายไดรั้บแจง้การประเมินแลว้เห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง ใหย้ืน่คาํร้องอุทธรณ์  

ต่อเจา้พนกังาน ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

1อตัราโทษ และค่าปรับ 

 1. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือหลงัติดตั้งป้าย 15 วนั เสียเงินเพิ่ม 

 10% ของค่าภาษี 

   2. ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกตอ้งทาํใหค้่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพิ่ม 10% ของ 

ค่าภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม 



 

 

 

 

 คาํแนะนําการชําระภาษขีององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย.... 

 

      ภาษีป้าย /   1อตัราโทษ และค่าปรับ 1 (ต่อ) 

3. ไม่ชาํระเงินภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน 

ของค่าภาษีเศษของเดือนให ้นบัเป็นหน่ึงเดือน 

 4. ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท 

 5. ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้าย ภายใน 30 วนั ตั้งแต่วนัรับโอนตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่  

 1,000-10,000 บาท 

 6. ผูใ้ดไม่แสดงช่ือ-ท่ีอยู ่เจา้ของป้ายเป็นอกัษรไทยใหช้ดัเจนท่ีมุมขวาดา้นล่างของป้าย ซ่ึง 

ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยข์อง ผูอ่ื้น และมีพื้นท่ีเกิน 2 ตารางเมตร ตอ้งระวางโทษปรับวนัละ 100 บาท เรียงรายวนั

ตลอดระยะเวลาท่ีกระทาํความผดิ 

7. ผูใ้ดไดรู้้อยูแ่ลว้ หรือจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ใหถ้อ้ยคาํเทจ็ ตอบคาํถามดว้ยถอ้ยคาํอนั  

เป็นเทจ็ หรือนาํพยานหลกั ฐานเทจ็มาแสดง เพื่อหลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

  ใบอนุญาตต่าง ๆ  

1. ยืน่คาํขอรับใบอนุญาต ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัเปิดกิจการใหม่ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

2. การต่ออาย ุใบอนุญาตจะตอ้งยืน่คาํขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 0 (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับ 

1ตั้งแต่วนัทีไ่ด้ออกใบอนุญาต) 

3. การต่ออาย ุใบอนุญาตเกินกาํหนดเวลา ตอ้งชาํระค่าปรับเพิ่ม เพิ่มข้ึนอีก 20% ของ 

ค่าธรรมเนียม 

1หมายเหตุ0 >>สามารถไปชาํระไดท่ี้  กองคลงั อบต.บางเตย โทร. 0-3439-3427 -8   ต่อ 22  Fax. 0-3428-8405 

          
                                                                                                     

  

เงินภาษีของท่าน

เป็นส่วนหน่ึงของ

การพฒันาตําบล

บางเตย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


