
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
1.  ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
อย่างอื่น ๆ กบัที่ดินซ่ึงใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ 
 ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ ให้เช่าให้ผู้อื่นอยู่อาศัย หรือ
เจ้าของไม่ได้อยู่เอง 
2.  ผู้มีหน้าที่เสยีภาษี ได้แก ่
-เจ้าของทรัพย์สิน 
-ผู้ครองทรัพย์สิน 
-ผู้เช่า 
3.  หลักฐานประกอบการยื่นเสยีภาษี ได้แก่ 
-ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว 
-สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธกิารเช่า สัญญาเช่าช่วง 
-หลักฐานการเปิดด าเนินการ เช่น ส าเนาทะเบียนการค้าหรือ 
ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์
4.  ก าหนดเวลายื่นแบบเสยีภาษี 
-ยื่นแบบเสียภาษี(ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีส่วนการ
คลังองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
-ยื่นแบบและช าระทันที หรือภายใน  30  วัน  นับแตว่ันถัดจาก 
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
-กรณีทรัพย์สินไม่มีผู้เช่าให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน  15  วัน 
ของทุกเดือนที่ทรัพย์สินนั้นวา่งลง ตามแบบ (ภ.ร.ด. 4 ) 
-กรณีโรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ เช่น ก่อสร้าง รื้อถอน 
ให้ติดต่อแจ้งเทศบาลทันที 
5.  อัตราภาษ ี
-กฎหมายก าหนดให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่า 
รายปี หมายถึง จ านวนเงินซ่ึงทรัพย์สินนั้น ๆ  สมควรจะให้เช่า 
ได้ในปีหนึ่ง ๆ) 
6.  ค่าภาษีค้าง 
-ไม่เสียภาษภีายในก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ 
1.  ถ้าช าระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแตว่ันพน้ก าหนดเวลาที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
2.  ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของ
ค่าภาษีที่ค้าง 
3.  ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของ
ค่าภาษีที่ค้าง 
4.  ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือนให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของ 
ค่าภาษีที่ค้าง 

5.  ถ้าเกินสี่เดือน ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอี านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของ 
ผู้ค้างช าระภาษีโดยไม่ต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
7.  บทก าหนดโทษ 
-ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อย
บาท 
-การรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นขอ้ความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบ
ค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อหลกีเล่ียง
หรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเล่ียงค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตน มี
ความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้ร้อย
บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ภาษีบ ารุงท้องที ่
1.  ภาษีบ ารุงท้องที่ คือ 
 ภาษีที่เก็บจากที่ดิน ซ่ึงตามกฎหมาย “ที่ดิน” หมายความ
ว่าพื้นที่ดินและให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ าด้วย 
2.  ผู้มีหน้าที่เสยีภาษี ได้แก ่
-เจ้าของที่ดิน 
-บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซ่ึงมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
-ผู้ครอบครองอยู่ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน เช่น ที่ราชพัสดุ ที่
สาธารณะ 
3.  ที่ดินทีต่้องเสียภาษบี ารุงท้องที่  ไดแ้ก ่
-ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมทั้งที่ดินที่ไม่
เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน แตอ่ยู่ในความครอบครองของบุคคลหรือ
คณะบุคคล 
-ที่ดินสาธารณะสมบัติของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น ศาสนกจิ วัด แต่
น าไปจัดหาประโยชน ์
-ที่ดินหัวไร่ปลายนาไม่เกิน 1,000 ไร่ ที่ราชการก าลังจะเปิดให้ราษฎร
เข้าจับจอง  แต่ราษฎรได้เข้าท าประโยชน์ก่อน 
4.  หลักฐานประกอบการยื่นเสยีภาษี ไดแ้ก่ 
-ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว 
-ส าเนาโฉนด,ส าเนา น.ส.3 ก,ส าเนา น.ส.3 
-แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลออกให้ 
5.  ก าหนดเวลายื่นแบบเสยีภาษแีละช าระภาษี 
-ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดือนมกราคม กรณีที่มีการตีราคาปานกลาง
ที่ดินใหม่ เมื่อครบ 4 ปี (ป ี2561-2564) ยื่นแบบภายในเดือน 
มกราคม 2562) 

-ยื่นแบบ ภ.บ.ท. 5 ภายใน  30  วันนับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ 
หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน 
-ช าระเงินค่าภาษภีายในเดือน เมษายน ของทุกปี 
-กรณีที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ซ้ือขาย โอนกรรมสิทธิ ์แบ่งแยก 
ออกโฉนด ให้ติดต่อแจ้งที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทันที 

ภาษีปา้ย 
1) ป้าย หมายความวา่   ป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่อง 
หมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกจิการอื่น 
เพื่อหารายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหา 
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไวก้บัวัตถุใด ๆ ดว้ย 
อักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือ  
ท าให้ปรากฏด้วยวธิีอื่น 
2)  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี    ได้แก่ 

 เจ้าของป้าย 
 ผู้ครอบครองป้าย 
 ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,ผู้อนุบาล หรือผู้พิทกัษ ์

 
 
 
 
3) หลักฐานประกอบการยื่นเสยีภาษี   ได้แก ่

 ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว 
 จ านวนปา้ย พร้อมขนาดของป้าย (กว้าง x  ยาว) 

4)  ก าหนดเวลายื่นแบบเสียภาษ ี
 ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ที ่

กองคลัง องค์การบริการส่วนต าบลนาทอง 
 ยื่นแบบและช าระทันทีภ่ายใน  15 วัน นับแต่วันที ่

ได้รับแจ้งการประเมิน 
 กรณีติดต้ังป้ายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม 

อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยืน่แบบแสดง 
รายการภาษปี้ายภายใน  15   วัน นับแต่วันที่ติดต้ัง 
หรือ แสดงป้าย หรือ นับแตว่ันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

 กรณีป้ายโอน ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบภายใน 
30 วัน นับแตว่ันรับโอน 

5) อัตราภาษปี้าย 
        การค านวณภาษีปา้ยโดยค านวณจากขนาด กว้าง x ยาว 



หารด้วย  500  ตารางเซนติเมตร คูณด้วยอัตราภาษีตามประเภท 
ของป้าย ตามตารางนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษีป้าย ข้อความป้ายที่มี อัตราภาษี 

1 อักษรภาษาไทยล้วน 3 บาท / 500 ตร.ซม. 
2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ

หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น 
20 บาท / 500 ตร.ซม. 

3 (ก) ไม่มีอักษรไทย 
ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด
หรือไม่ 
(ข) มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด
อยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

40 บาท / 500 ตร.ซม. 

หมายเหตุ  ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อค านวณพื้นที่ของป้าย แล้วถ้ามีอัตราที่
ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้าย 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 
6)  เงินเพิ่ม 
         ผู้มีหน้าที่เสียภาษปี้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้อง 
เสียภาษีปา้ย 
ในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้ 
 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงิน

เพิ่ม 10 %  ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 
 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ยโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่

จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง  ให้เสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษี
ป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม 

 ไม่ช าระภาษภีายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือน
ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ค าแนะน าในการช าระภาษี 

 ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ภาษีป้าย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

สอบถามรายละเอยีดได้ที่ 
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

โทร. ๐-๔๓๙๘-๖๐๒๔ 


