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แนะนําการชําระภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยงาม 
ภาษีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ใบอนุญาตตลาดเอกชน และการจดทะเบียนพาณิชย์ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 เป็นภาษีท่ีเก็บจาก ร้านค้าปลีก ค้าส่ง คลังสินค้า ร้านขายอาหาร ร้านเกมส์ 
/อินเตอร์เน็ต ร้านซ่อม ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม โรงสีข้าว ฟาร์มสัตว์ ปั๊มน้ํามัน บ้าน
เช่า หอพัก ฯลฯ 

อัตราภาษี 
 ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  

การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี 
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ร.ด.2) ต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
3. ผู้รับการประเมินต้องชําระเงินภายใน 30 วัน รับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง

ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

การประเมิน 
 หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคําร้องขออุทธรณ์ 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน 
 
 



อัตราโทษและค่าปรับ 
1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียก

เก็บย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 10 ปี 
2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิด

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 

3. ถ้าชําระภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสีย
เงินเพ่ิมดังนี้  

ไม่เกิน 1 เดือน  เสียเงินเพิ่ม 2.5 %  
เกิน 1 เดือน  ไม่เกิน 2 เดือน  เสียเงินเพ่ิม 5 % 
เกิน 2 เดือน  ไม่เกิน 3 เดือน  เสียเงินเพ่ิม 7.5 % 
เกิน 3 เดือน  ไม่เกิน 4 เดือน  เสียเงินเพ่ิม 10 % 
เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดย
ไม่ต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด 

ภาษีบ ารุงท้องที ่
 เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน  

อัตราภาษี 
 จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดได้ท่ี
เจ้าหน้าที่โดยตรง 
 ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตรา
ปกติ 
 
 

การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินและชําระภาษี 
1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 

และชําระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30เมษายน ของทุกปี 
2. ผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่เปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการ

ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ 

การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบํารุงท้องท่ี 
1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ทําการค้าหรือให้เช่าแต่อย่าง

ใดทั้งสิ้น ลดหย่อน 3 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กําหนด 
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทําการค้าและได้เสียภาษี

โรงเรือนและท่ีดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่ในส่วนที่อาคาร
นั้นตั้งอยู่ 

อัตราโทษและค่าปรับ 
1. ไม่ยื่นแบบภายในเวลากําหนด เสียเงินเพ่ิม 10% ของค่าภาษี 
2. ยื่นแบบรายการไม่ถูกต้อง ทําให้เสียภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพ่ิม 10% ของ

ค่าภาษีที่ประเมินเพ่ิมเติม 
3. ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ทําให้เสียภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพ่ิม

อีก1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 
4. ชําระภาษีเกินกําหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปีของ

ค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
 
 
 
 



ภาษีป้าย 
 เป็นภาษีท่ีจัดเก็บป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือ
กิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพ
หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

อัตราภาษี 
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมาย

อ่ืน คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 

- ป้ายไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่  
- ป้ายมีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษร

ต่างประเทศ 
4. ป้ายที่คํานวณพ้ืนที่และประเภทของป้ายแล้วถ้ามีอัตราต้องเสียภาษีต่ํากว่า 

200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท 

การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี 
1. เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่ 4 

มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง
หรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน และให้เสียภาษี
วันที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีเป็นรายงวดๆละ3เดือน
ของปี 

2. ชําระภาษีป้ายภายใน 15 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชําระเป็นสามงวดเท่าๆกันก็ได้ 

การอุทธรณ์ 
 ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่น
คําร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งประเมิน 

อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 
เกิน 15 วัน เสียเงินเพ่ิม 10 % ของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทําให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสีย
เงินเพ่ิม 10 % ของค่าภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม 

3. ไม่ชําระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งประเมินต้องเสียเงินเพ่ิม 2 % 
ต่อเดือนของภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
5,000 – 50,000 บาท 

5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับโอน ระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท 

6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมด้านล่างซ้าย
ของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพ้ืนที่เกิน 2 ตร.ม. ต้อง
ระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทํา
ความผิด 

7. ผู้ใด โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจให้ถ้อยตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จหรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
 



 
การจดทะเบียนพาณิชย์ 

 กิจการค้าท่ีเป็นพาณิชย์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์คือ  
1. การทําโรงสีข้าว และการทําโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 
2. การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทําการเก่ียวกับสินค้า 
4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม และขายสินค้าที่ผลิตได้ 
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจําทาง การ

ขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง การ
ขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือ
ซื้อขายเงินอัตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การ
โพยก๊วน การทําโรงรับจําและการทําโรงแรม 

6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ 
ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะเกี่ยวกับการบันเทิง 

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
8. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต  
10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ 
11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
12. การให้บริการตู้เพลง 
13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก 

การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
ตั้งใหม่      50 บาท  
เปลี่ยนแปลง ครั้งละ    20 บาท  
เลิกกิจการ     20 บาท  
ออกใบแทน ฉบับละ    30 บาท  
ตรวจเอกสาร ครั้งละ    20 บาท  
คัดสําเนาและรับรองเอกสาร ฉบับละ  30 บาท 


