
 
ค าแนะน าการช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น 

 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท  ธนาคาร  โรงภาพพยนต์  แฟลต  
หอพัก คอนโดมิเนียม ร.ร สอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย เป็นต้น 

 
การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นแบบแสดง  รายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.2 )  ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
    ซึ่งทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่  ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม  -  ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   
2. ถ้าค่าภาษีเกิน 9,000.-บาท สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน  
3 .ผู้รับการประเมินต้องช าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแจ้งการประเมิน 
 

อัตราโทษและค่าปรับ 
1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200.-บาท  และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง  

ไม่เกิน 10 ปี 
     2.  ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์   มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุก  
          ไม่เกนิ  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500.-บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 
    3.  ถ้าช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วัน  นับแต่วัน  ถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเพิ่มดังนี้  

3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5 % ของเงินค่าภาษี 
       3.2  เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่ม 5%  ของค่าภาษี  

3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่ม  7.5% ของค่าภาษี 
3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่ม  10% ของค่าภาษี  
3.5 เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัดหรือขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลส่ังหรือ  
ออกหมายยึด ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ.2543 มาตรา 44 ก าหนดว่าถ้ามิได้มีการช าระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างช าระค่าภาษี 
เพื่อน าเงินมาช าระภาษีเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม 
 
การอุทธรณ์ 
ภายใน 15 วัน    นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษี ( ภ.ร.ด.8)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ภาษีป้าย 
เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อแสวงหา

รายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่ใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่น                                      
การคิดอัตราภาษีป้าย  
1.  ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเชนติเมตร 
2.  ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนภาษาต่างประเทศ หรือภาพและหรือ เครื่องหมายสัญลักษณ์ อื่น 
     คิดอัตรา 20 บาทต่อ  500 ตารางเซนติเมตร 

 3.   ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ ป้ายท่ีไม่มีภาษาไทย ไม่ว่ามีภาพ  
      หรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ใด ๆ ก็ตาม คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 4.  ป้ายใด ๆ ท่ีเสียต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 
 5.  ป้ายท่ีมีการเปล่ียนแก้ไขพื้นท่ีป้าย และได้เสียภาษีป้ายแล้ว เป็นเหตุอันต้องเสียภาษีเพิ่ม ให้คิดตาม  
      1.,2.,3. แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะภาษีท่ีเพิ่ม 
การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษีป้าย 

1. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้ังแต่เดือน มกราคม ถึง  31  มีนาคมของทุกปี ยกเว้น ป้ายท่ี
เริ่มติดต้ังหรือแสดงป้ายหลังเดือนมีนาคม หรือแสดงป้ายใหม่ในปีแรกให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ 
ภายใน 15 วัน นับแต่ติดต้ังป้าย 

    2.  ต้องช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
    3.  ป้ายท่ีเสียภาษีเกิน 3,000 บาทขึ้นไป จะขอผ่อนช าระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กันก็ได้  
    4.  ป้ายท่ีติดต้ังช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม  ช าระภาษี  100 % 
   ป้ายท่ีติดต้ังช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ช าระภาษี 75 % 
   ป้ายท่ีติดต้ังช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ช าระภาษี 50 % 
   ป้ายท่ีติดต้ังช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ช าระภาษี 25 % ของภาษีป้าย 
การอุทธรณ์ภาษีป้าย 
ถ้าผู้ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นค าร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามแบบ  ภ.ป.4  ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง 
อัตราโทษและค่าปรับ 
     1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดต้ังป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี 
     2.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้ค่าภาษีลดลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมิน
เพิ่มเติม 
     3.  ไม่ช าระเงินภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือนของค่าภาษีเศษ
ของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน 
     4.  ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 5,000-10,000 บาท  
     5.  ผู้ใดไม่แจ้งโอนป้ายภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับโอนป้าย ปรับต้ังแต่ 1,000 – 10,000 บาท    
     6.  ผู้ใดไม่แสดง ช่ือ-ท่ีอยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนท่ีมุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดต้ังป้ายบน
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นท่ีเกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษ ปรับวันละ 100 บาท ซึ่งเรียกรายวันตลอด
ระยะเวลาท่ีกระท าความผิด 
     7.  ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับต้ังแต่ 5,000-50,000 บาท หรือ ท้ังจ าท้ังปรับ 
     8.  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงาน /ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่ังให้มาให้ถ้อยค าหรือ เอกสาร
เกี่ยวกับป้าย ภายในเวลาก าหนดอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับต้ังแต่ 10,000-20,000 
บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 



 
 
 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดินนั้น ๆ  

 
การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน และการช าระภาษี 
1.ให้เจ้าหน้าท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน ภ.บ.ท. 5 และช าระภาษีปีละครั้ง ต้ังแต่เดือน 
มกราคม -  เมษายน ของ ทุกปี 
2. ผู้ได้รับโอนกรรมสิทธ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปล่ียนแปลงให้ยื่นแบบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีโอนกรรมสิทธิ์ 
 
อัตราโทษและค่าปรับ 
1. ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของภาษีท่ีประเมิน  
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี ท่ีประเมินเพิ่มเติม 
3. ช้ีเขตแจ้งจ านวน เนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของค่าภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม 
4. ช าระภาษีเกินก าหนดวันท่ี 30 เมษายน  ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษี 
 
เอกสารท่ีใช้ติดต่อ 
1.บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องท่ี ปีท่ีผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การจดใบทะเบียนพาณิชย์ 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์มี ๓ ประเภท ได้แก่  
๑. จดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่)  
๒. จดทะเบียนพาณิชย์แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์  
๓. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ  
 
วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนพาณิชย์  
๑) เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบการพาณิชย์กิจท่ีถูกต้องเช่ือถือได้  
๒) เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือส่งเสริมด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  
๓) ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจสามารถใช้เป็นหลักฐานทางการค้า  

 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (กรณีเช่า ให้น าสัญญาเช่า,ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่ามาด้วย) 
  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใช้ประกอบพาณิชย์เป็นปกติ 
 3. รูปถ่ายสถานท่ีประกอบกิจการ 
 
อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
     ๑. จดทะเบียนพาณิชย์  เรียกเก็บ ๕๐ บาท 
     ๒. การเปล่ียนแปลงรายการ เรียกเก็บ ๒๐ บาท 
     ๓. การเลิกประกอบพาณิชย์ เรียกเก็บ ๒๐ บาท 
     ๔. การขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ ๓๐ บาท 
     ๕. การคัดส าเนาและรับรองเอกสาร ฉบับละ ๓๐ บาท 
 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการขอ 
ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
การยื่นแบบประเมินและการช าระค่าธรรมเนียม 

ยื่นค าขออนุญาต ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมก่อนหมดอายุจะต้องช าระ
ค่าปรับเพิ่ม ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 

                     


