
 

 

                                       ข่าวประชาสัมพนัธ์การจัดเกบ็ภาษท้ีองถิน่ 
ภาษบี ารุงท้องที ่

ภาษีบ ารุงท้องที ่ คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน ท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือนิติ
บุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ ในท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน  ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีตามกฎหมายน้ี “ท่ีดิน” หมายถึง พื้นท่ีดินและใหห้มายความรวมถึง พื้นท่ี  ท่ีเป็นภูเขา หรือท่ีมีน ้าดว้ย 
การยืน่แบบแสดงรายการและการช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
 ยืน่แบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 
 บุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินใหม่ ใหเ้จา้ของท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ต่อเจา้พนกังานประเมิน 

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินหรือจ านวนท่ีดินมีการเปล่ียนแปลง  
 ช าระเงินค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 

การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ ท่ีดินในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าแม่ลานได ้5  ไร่   
 ท่ีดินแปลงท่ีเจา้ของปลูกบา้นอยูอ่าศยั  โดยไม่ท าการคา้หรือใหเ้ช่าแต่อยา่งใด  ลดหยอ่นได้ 5 ไร่   
 ส่วนท่ีเกินตอ้งเสียภาษีตามอตัราท่ีก าหนด 
 ท่ีดินเจา้ของปลูกบา้นใหเ้ช่า  หรือปลูกบา้นเพื่อท าการคา้และไดเ้สียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้  จะไดรั้บ

การยกเวน้ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในอาคารนั้นตั้งอยู่ 
 ท่ีดินวา่งเปล่า  หรือไม่ท าประโยชน์จะตอ้งเสียภาษีเป็นสองเท่าของอตัราปกติ  

หลกัฐานประกอบการยืน่เสียภาษีบ ารุงท้องท้องที่ 
1.  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผา่นมา  
2.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น  
3.  ส าเนาโฉนด/นส.3 (เอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน)  
4.  แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5) 

ไม่ช าระค่าภาษีบ ารุงท้องทีภ่ายในระยะเวลาทีก่ าหนด เจา้ของท่ีดินตอ้งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอตัรา ดงัต่อไปน้ี   
 ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในก าหนดใหเ้สียเงินเพิ่มอีก 10% ของค่าภาษี  
 ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินไม่ถูกตอ้งท าใหจ้  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีลดลง ใหเ้สียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี

ท่ีประเมินเพิ่มเติม  
 ช้ีเขต แจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจท าใหจ้  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีลดลง  ใหเ้สีย

เงินเพิ่มอีก หน่ึงเท่า ของค่าภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม 
 ไม่ช าระภาษีภายในก าหนด(เดือนเมษายน)ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี(2% ต่อเดือน) 

 



 

                                                                       ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ                       

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนกบัท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบั
โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างหรือท่ีดินท่ีมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งนั้นๆ ท่ีใชป้ระกอบ
กิจการเพื่อหาผลประโยชน์ 
ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  

1. เจา้ของทรัพยสิ์น    
2. เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างและเจา้ของท่ีดินเป็นคนละคน   เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูก    สร้าง 
มีหนา้ท่ีเสียภาษี    
3. ผูค้รอบครองทรัพยสิ์น ทายาท หรือผูจ้ดัการมรดก 

ขั้นตอนการยืน่แบบช าระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 เจา้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบพิมพ์(ภ.ร.ด.2)ไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ภายในเดือนกุมภาพนัธ์

ของทุกปี 
 ยืน่แบบแสดงรายการและช าระทนัที หรือภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 กรณีทรัพยสิ์นไม่มีผูเ้ช่าใหแ้จง้พนกังานเจา้หนา้ท่ีภายใน 15 วนั ของเดือนท่ีทรัพยสิ์นนั้นวา่งลง 

อตัราค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  
ผูรั้บประเมินตอ้งช าระภาษีปีละคร้ัง ในอตัราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี (ค่าเช่า) 

ไม่ช าระค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ินภายในระยะเวลาทีก่ าหนด   ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินจะตอ้งเสียเงิน
เพิ่ม  ดงัน้ี 
 ถา้คา้งช าระไม่เกิน 1 เดือนนบัแต่วนัพน้ก าหนดใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ2.5 ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ  
 ถา้คา้งช าระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ         
 ถา้คา้งช าระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ 
 ถา้คา้งช าระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ   

ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ .ศ.2475 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 5)พ.ศ.2543 มาตรา 44 ก าหนดวา่”ถา้
มิไดมี้การช าระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให ้ยดึ อายดั  
หรือขายทอดตลาด ทรัพยสิ์นของผูซ่ึ้งคา้งช าระค่าภาษี  เพื่อน าเงินมาเสียค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย โดยมิตอ้ง
ขอใหศ้าลสั่ง หรือออกหมายยดึ” 
 
 
 
 

 
 



 

                                                                                                             
ภาษป้ีาย 

ภาษีป้ายเป็นภาษีทีเ่กบ็จากป้าย อนัหมายถึง ป้ายแสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือ เคร่ืองหมายท่ีใชป้ระกอบการคา้ หรือ  
ประกอบกิจกรรมอ่ืนเพื่อหารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆดว้ยอกัษร ภาพ หรือ เคร่ืองหมายท่ีเขียน 
แกะ สลกั จารึก หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิอ่ืนๆ 
ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีป้าย 

1. เจา้ของป้าย 
2. ผูค้รอบครองป้าย/ผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่  

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
 ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ตั้งแต่วนัท่ี1 มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี 
 ยืน่แบบและช าระทนัที หรือ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลงัเดือนมีนาคม ใหย้ืน่แบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีติดตั้ง  

ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาท่ีก าหนดจะตอ้งเสียเงิน
เพิ่มนอกจากเงินท่ีเสียภาษีป้ายในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 

 ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ภายในเวลาท่ีก าหนดใหเ้สียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี 
 ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง  ท าใหจ้  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลง  ใหเ้สียเงิน

เพิ่ม 10% ของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม 
 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี 

  อตัราค่าภาษีป้าย 
การค านวณภาษีป้าย โดยค านวณจากขนาด กว้าง x ยาว  
 หารด้วย 500 คูณด้วย อตัราภาษี ตามประเภทของป้าย 

ประเภท 
ป้าย 

ลกัษณะป้าย 
อตัราภาษี 

(บาท/ตร.ซม.) 
1 
2 
3 

อกัษรไทยลว้น  
อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมายอ่ืน 
ป้ายดงัต่อไปน้ี                                                                      
(ก)ไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดหรือไม่ 
(ข)มีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ต ้หรือต ่ากวา่อกัษร
ต่างประเทศ 

3/500 
20/500  
40/500 

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เม่ือค านวณพื้นท่ีแลว้ ถา้มีอตัราภาษีท่ี ตอ้งเสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ 
200 บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ 200 บาท 

 



                                                              

จดหมายข่าวประชาสัมพนัธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

อ าเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 
ขอแจง้ใหผู้ป้ระกอบการและเจา้ของท่ีดินมาช าระภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่ 

1.  ภาษีบ ารุงท้องที ่
ช าระภาษีตั้งแต่วนัที ่4 มกราคม  -  30  เมษายน  2560 

2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ยืน่แบบ ตั้งแต่วนัที ่4 มกราคม - 28  กุมภาพนัธ์  2560 

ช าระภาษีไดท้นัที หรือภายใน 30 วนั  นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน
(ภ.ร.ด.8) 

3.  ภาษีป้าย 
ยืน่แบบ ตั้งแต่  วนัที ่4  มกราคม  -  31 มีนาคม  2560 

ช าระภาษีไดท้นัที หรือ ภายใน 15 วนั   นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

                       

                                                            ณ  กองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
                                   ในวนัและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

                        หากมีขอ้สงสยัติดต่อไดท่ี้  073-469444  
 


