
 
3.ภาษีบ ารุงท้องท่ี  

ภาษีบ ารุงท้องท่ี หมายถึง  ภาษีท่ีจัดเก็บจาก
เจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตรา
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

การเกณฑ์ค านวณภาษีข้ึนอยู่กับการประเมิน
ค านวณภาษีบ ารุงท้องที่ตามที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินเกณฑ์ตามข้อบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  

เนื้อท่ีดินเพื่อค านวณภาษี (ไร่ ) 
=เนื้อท่ีถือครอง – เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน 
อัตราภาษีต่อไร่  (ไม่ล้มลุกไร่ละ 5 บาท)  
ค่าภาษี=เนื้อท่ีดินเพื่อค านวณภาษี x อัตราภาษี 
 
เงินเพิ่ม 
(1) ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 

10 ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
(2) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้องเสียเงิน

เพ่ิมอีกร้อยละ 10  ของภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพิ่มเติม 
(3) ชี้เขตแจ้งจ านวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงาน

ส ารวจ ให้เสียเงินเพ่ิมอีกหนึ่งเท่าของภาษีบ ารุงท้องที่ท่ี
ประเมิ เพ่ิมเติม 

(4)ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนดให้
เสียเพ่ิมร้อยละ 20 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุง    
ท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ ไม่ให้น าเงิน
เพ่ิม (1 )(2 )หรือ (3)มาค านวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม(4) ด้วย 
 
 
 

 

 
 
 

หม่อนไหมขึ้นชื่อ      งานฝีมือล้ าหน้า 
เกษตรกรพัฒนา       การกีฬาก้าวไกล 

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

 
เงินภาษีทุกบาท  ช่วยพัฒนาท้องถิ่น 
เงินภาษีทุกบาท ช่วยพัฒนาบ้านเรา  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

โดยส่วนการคลัง 
ก าหนดการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต  ดังนี้ 
1. ภาษีป้าย 
- ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมีนาคมของ

ทุกปี 
- ช าระภาษีภายใน  15 วัน หลังจากได้รับแจ้ง

การประเมิน 
2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
- ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2) 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
- ช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจาก

ได้รับแจ้งการประเมิน 
3. ภาษีบ ารุงท้องท่ี  
- ช าระภาษีภายในเดือนมกราคม– เมษายน 
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตอื่น ๆ  

-    ช าระค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ใบอนุญาต   
     หมดอายุ 

 
 
 
 
 
 

 
1.ภาษีป้าย 
 ป้ายท่ีต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  
หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอื่นเพ่ือหารายได้ 
 - การค านวณพื้นที่ป้าย = ส่วนที่กว้างที่สุด x ส่วนที่
ยาวที่สุด 

- อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้ 
อัตราภาษีป้าย ( ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 

ลักษณะ บาท 
1. อักษรไทยล้วน 3 
2.อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 
3.ป้ายดังนี้ 
 ก. ไม่มีอักษรไทย 
ข. อักษรไทยบ้างส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้  หรือต่ ากว่าอักษร
ต่างประเทศ 

40 

4.ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือ
เครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุ
ให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตรา ตาม 1. 2. หรือ 3. 
แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่ม 

 

5. ป้ายใดเสียต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท  
 

- การค านวณภาษีป้าย = พื้นที่ป้าย x อัตราป้าย 
เงินเพิ่ม 
1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเพิ่มร้อยละ 
10 ของค่าภาษีป้าย 
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไม่ถูกต้อง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 
ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม 
3. ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อ
เดือนของค่าภาษีป้าย  
 
 
 

 
2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจาก
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆกับที่ดินท่ีใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
 
 
 
 

  
ค่ารายปี คือ จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่า

ได้ในปีหนึ่ง ๆ กรณีให้เช่า คือค่ารายปี กรณีมีเหตุ 
- ค่าเช่ามิใช่จ านวนเงินอันสมควร 
-หาค่าเช่าไม่ได้   เนื่องจากด าเนินกิจการเองหรือด้วย

เหตุประการอ่ืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินค่ารายปี
ตามหลักเกณฑ์ท่ี รมว.มท.ก าหนด 

กรณี อบต.หนองขาม  เกณฑ์อัตราภาษีให้เป็นไปตาม
บัญชีก าหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเขตพ้ืนที่ อบต.หนองขาม 

เงินเพิ่ม 
ผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จะต้องช าระเงินภายใน 

30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  มิฉะนั้น
จะต้องเสียภาษีเพ่ิม ดังนี้ 

1.ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เพิ่ม
ร้อยละ 2.5  ของค่าภาษีท่ีค้าง 

2.ถ้าเกิน  1  เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 
5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 

3.ถ้าเกิน  2  เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 
5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 

4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 
10 ของค่าภาษีท่ีค้าง 

ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5% 


