
 
 
 
 
 
 
 
          ภาษีป้าย  เป็นภาษีทีจดัเกบ็จาก ป้ายอนัหมายถึงป้ายแสดงชือ ยหีอ้ 

หรือเครืองหมายทีใชใ้นการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอืนเพือ

หารายไดห้รือ โฆษณาการคา้หรือกิจการอืน เพือหารายไดไ้ม่วา่จะได้

แสดงหรือโฆษณาไวท้ีวตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษรภาพหรือเครืองหมายทีเขียน

แกะสลกัจารึกหรือทาํใหป้รากฏดว้ยวธิีอืน 
          กรณีติดตงัป้ายใหม่ จะตอ้งยนืแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วนั นับแต่

วนัทตีดิตงั 
*  การชําระเงนิค่าภาษี 

    ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายตอ้งชําระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วนัทไีด้รับ

แจ้งการประเมินหรือจะชําระภาษีในวนัทียนืแบบเลยกไ็ด้ 

*  อตัราค่าภาษีป้าย 

     ป้ายประเภทท ี1  หมายถึง  ป้ายทมีีอกัษรไทยล้วน   

ใหค้ิดอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

     ป้ายประเภทท ี2  หมายถึง  ป้ายทมีีอกัษรไทยปนกบัอกัษร 

ต่างประเทศหรือปนกบัภาพและเครืองหมายอนื  ใหค้ิดอตัรา 20 บาท 

ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

     ป้ายประเภทท ี 3  หมายถึง  (ก) ป้ายทไีม่มอีกัษรไทย ไม่ว่าจะมี 

ภาพหรือเครืองหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ (ข) ป้ายทมีอีกัษรไทยบางส่วน

หรือทังหมดอยู่ใต้หรือตาํกว่าอกัษรต่างประเทศ   ใหค้ิดอตัรา  40  บาท 

ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

  เมือคาํนวณพืนทีของป้ายแลว้ ถา้มีอตัราภาษีตาํกวา่ ป้ายละ 20 บาท  

ใหเ้สียภาษีป้ายละ  200  บาท 

 
           

 
 
*  การไม่ยนืแบบและชําระภาษีภายในกาํหนด 

          ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยนืแบบภายในกาํหนด จะตอ้งเสียเงิน

เพิมอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
          ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ชาํระเงินค่าภาษีภายในกาํหนด จะตอ้ง

เสียเงินเพิมอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษีป้าย 
 
 
 
 
 
 
          เพือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานทีและ
ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

บ่อเหลก็ลอง  
 
โปรดให้ความรว่มมอืชาํระค่าธรรมเนยีมและเกบ็ขยะมลูฝอย เปน็
ประจําทกุเดอืนและรับใบเสรจ็รบัเงนิทกุครั้งจากเจา้หนา้ที ่

 
ขออนญุาตใชเ้สยีง โปรดตดิตอ่  

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบอ่เหลก็ลอง 
โทร 054-545317-8 

 
 

 

 

 สว่นการคลงั 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบอ่เหลก็ลอง 
ขอแจง้กาํหนดการเสยีภาษทีอ้งถิน่ 

ประจําป ี2558 
 

          Ω ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ  ยนืแบบเพอืชาํระภาษี 

                 2 มกราคม 2558  ถึง  28  กมุภาพนัธ์  2558 

          Ω ภาษปีา้ย  ยนืแบบเพือชาํระภาษี                                     
                 2 มกราคม 2558 ถึง  31  มีนาคม  2558 

          Ω ภาษบีาํรุงทอ้งที ่ ยนืแบบเพือชาํระภาษี 

                 ตอ้งชาํระภาษีภายใน 30  เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษปีา้ย 

ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมลูฝอย 

 

สว่นการคลงั เปดิบรกิารรับชาํระภาษใีนเวลาราชการ   
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

ท่านใดมขี้อสงสัยประการใด ตดิต่อสอบถามได้ที ่
โทร 0-5454-5317 ตอ่ 12,22 

โทรสาร 0-545-318 



 

 
ภาษีโรงเรือนและทีดิน เป็นภาษีทีจดัเกบ็จาก 
          1.โรงเรือนกบัทีดินซึงใชต้่อเนืองกบัโรงเรือนนนั ๆ และ 
          2. สิงปลูกสร้างอืน ๆ กบัทีดินซึงใชต้่อเนืองกบัสิงปลูกสร้างนนั 
          โรงเรือน หมายถึง บา้น,ตึกแถว,อาคาร,ร้านคา้,สาํนกังาน,บริษทั, 
ธนาคาร,โรงแรม,โรงภาพยนตร์,โรงพยาบาล,โรงเรียน,แฟลตหรือ 

อพาร์ตเมน้ท,์คอนโดมิเนียม,หอพกั,สนามมวย,สนามมา้,คลงัสินคา้ ฯลฯ 
          สิงปลูกสร้างอย่างอนื ๆ หมายถึง ท่าเรือ,สะพาน,อ่างเกบ็นาํ,ถงั

นาํมนั,คานเรือ ซึงมีลกัษณะการก่อสร้างติดทีดินเป็นการถาวร 
          ทดีินซึงใช้ต่อเนืองกบัโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างอย่างอนื ๆ 

หมายถึง ทีดินซึงปลกูโรงเรือนหรือสิงปลกูสร้างอยา่งอืน ๆ และบริเวณ

ต่อเนืองกนั ซึงตามปกติใชไ้ปดว้ยกนักบัโรงเรือน หรือสิงปลกูสร้างนนั 

ผู้มหีน้าทเีสียภาษี คอื ผูร้ับประเมิน อนัหมายถึงผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยส์ิน 
          เจา้ของโรงเรือนหรือสิงปลกูสร้าง มีหนา้ทีตอ้งเสียภาษีโรงเรือน

และทีดิน โดยตอ้งยนืแบบแจง้รายการเพือเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน 

ภายในเดือนมกราคมถึงกมุภาพนัธ์ของทุกปี โดยตอ้งนาํหลกัฐานมา

แสดง ดงันี 
   *  หลกัฐานทีต้องนํามาแสดงดงันี 
        1. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและทีดินปีทีล่วงมาแลว้ 
      2.  หลกัฐานแสดงกรรมสิทธิในทีดินและอาคารทีตงัอยูใ่นเขต อบต. 

       3. สัญญาเช่า,หนงัสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย ์

       4. บตัรประจาํตวัประชาชน 

    *  การประเมนิภาษีโรงเรือนและทดีนิ 

          เจา้พนกังานจะทาํการประเมินภาษีจากค่ารายปี ค่ารายปี หมายถึง 

จาํนวนเงินซึงทรัพยส์ินนนัสมควรใหเ้ช่าไดใ้นปีหนึง ๆ  

*  อตัราค่าภาษีโรงเรือนและทดีิน   

    ผูร้ับประเมินจะตอ้งเสียค่าภาษีในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

*  การชําระเงนิ   

          เมือผูร้ับประเมิน(เจา้ของทรัพยส์ิน) ไดร้ับใบแจง้การประเมิน ค่า

ภาษี(ภ.ร.ด.8) จะตอ้งชาํระค่าภาษี ณ ส่วนการคลงั ภายใน 30 วนั นับ

จากวนัทไีด้รับแจ้ง 
*  การยนือุทธรณ์ 

     กรณีทีผูร้ับประเมินไดร้ับแจง้ประเมินค่าภาษีแลว้ไม่พอใจในการ 

ประเมินค่าภาษี ใหย้นืคาํร้องขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือน

และทีดินใหม่ ภายใน 15 วนันับแต่วนัทไีด้รับแจ้งการประเมนิภาษี   

*  การไม่ชําระภาษีภายในกาํหนดเวลา 

    กรณีทีผูร้ับประเมินไม่ชาํระค่าภาษีภายในกาํหนดระยะเวลา ที 

กฎหมายกาํหนด จะตอ้งเสียเงินเพิมดงันี 

1. ถา้คา้งชาํระเกิน 1 เดือน นบัแต่วนัพน้กาํหนด  

จะตอ้ง เสียเงนิเพมิร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีทคี้าง 

2. ถา้คา้งชาํระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน  

จะตอ้ง เสียเงนิเพมิร้อยละ  5  ของค่าภาษีทคี้าง 

3. ถา้คา้งชาํระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน  

จะตอ้ง เสียเงนิเพมิร้อยละ  7.5 ของค่าภาษีทคี้าง 

4. ถา้คา้งชาํระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน  

จะตอ้ง เสียเงนิเพมิร้อยละ 10 ของค่าภาษีทคี้าง 

*  บทกาํหนดโทษ 

    ผูใ้ดละเลยไม่ยนืแบบแสดงรายการเพือเสียภาษีภายในกาํหนด      

ผู้นันจะมคีวามผดิต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองร้อยบาท 

 

จึงขอความร่วมมอืจากทา่นชว่ยกนัชาํระภาษแีละคา่ธรรมเนียม
ใหก้ับองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบ่อเหลก็ลอง เพื่อนพมาพฒันา

ท้องถิน่ของเราใหเ้จรญิตอ่ไป   ขอขอบคณุทีท่่านใหค้วามรว่มมอื 
 

                                                                                     
 
          ภาษีบํารุงท้องที เป็นภาษีทีจดัเกบ็จาก “ทดีนิ”  ซึงหมายถึง   

พืนทีดิน พืนทีทีเป็นภเูขาทีมีนาํดว้ย 
           ผูเ้ป็นเจา้ของทีดิน  มีหนา้ทีเสียภาษีบาํรุงทอ้งทีภายใน เดอืน

มกราคมถึงเดอืนเมษายนของทุกปี ในปีทีมีการตีราคาปานกลางของ

ทีดินใหม่ ตอ้งยนืแบบแสดงรายการทีดินเพือเสียภาษีบาํรุงทอ้งที  

ภายในเดือนมกราคม    
*  ขันตอนการชําระภาษีบํารุงท้องที 

          ใหเ้จา้ของทีดิน ซึงมีหนา้ทีตอ้งเสียภาษี ยนืแบบแสดงรายการ  

เพือเสียภาษี (ภ.บ.ท.5) ณ ส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
บ่อเหลก็ลอง ทุกระยะเวลา 4 ปี 
          กรณีบุคคลใดเป็นเจา้ของทีดินขึนใหม่หรือจาํนวนเนือทีดินเดิม

เปลียนแปลงไปใหเ้จา้ของทีดินยนืแบบแสดงรายการทีดิน ภายใน 30 วนั 

นับจากวนัทเีป็นเจ้าของทดีนิขึนใหม่หรือจํานวนเนือทดีนิได้มีการ

เปลยีนแปลง  
          หลกัฐานทตี้องนํามาแสดง 
         1. หลกัฐานแสดงการเป็นเจา้ของทีดิน เช่น โฉนด ,นส.3 
         2. ใบเสร็จรับเงินทีชาํระภาษีบาํรุงทอ้งทีไวแ้ลว้ครังสุดทา้ย(ถา้มี)  

*  การไม่ยนืแบบและชําระภาษีภายในกาํหนด 

    กรณีทีผูม้ีหนา้ทีเสียภาษีไม่ยนืแบบภายในระยะเวลาทีกฎหมาย 
กาํหนดจะตอ้งเสียเงินเพิมอีกร้อยละ 10 ของจาํนวนเงินค่าภาษี 

     กรณีทีผูม้ีหนา้ทีเสียภาษีไม่ชาํระภายในระยะเวลาทีกฎหมาย 

กาํหนดจะตอ้งเสียเงินเพิมอีกร้อยละ 2 ของจาํนวนเงินค่าภาษี 

*  การลดหย่อน 

     บุคคลธรรมดาซึงเป็นเจา้ของทีดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที 

อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อเหลก็ลองและใชท้ีดินนนัเป็นที

อยูอ่าศยัของตน เป็นทีเลียงสัตวข์องตน หรือประกอบกสิกรรมของตน 

ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องท ี 50  ตารางวา ***** 

ภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ ภาษบีํารงุท้องที ่



 


