
 
 

 
1.ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึง  ภาษีท่ีเก็บจากโรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน  กบัท่ีดินซ่ึงใชต้่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสร้างนั้นๆ  
โรงเรือน  หมายถึง  บา้น  ตึกแถว  อาคาร  ร้านคา้  หอพกั  
แฟลต  โกดงัสินคา้  เป็นตน้ 
ส่ิงปลูกสร้าง  หมายถึง  ท่าเรือ  สะพาน  สนามกอลฟ์  ฯลฯ 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คือ  ผูเ้ป็นเจา้ของ
ทรัพยสิ์น ( โรงเรือน / ส่ิงปลูกสร้าง ) 
อตัราค่าภาษีท่ีเรียกเก็บ  ร้อยละ   12.5  ของค่ารายปี 
ระยะเวลาการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
-เดือนมกราคม  ถึง  กมุภาพนัธ์  ของทุกปี 
ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ขอรับแบบพิมพแ์สดงรายการทรัพยสิ์น ( ภ.ร.ด. 2) ท่ีกองคลงั  
ทต.โนนสวา่ง  กรอกรายละเอียดและยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือ
ประเมินภาษีภายในเดือน  ม.ค.-ก.พ. ของทุกปี เม่ือไดรั้บแจง้
การประเมิน ( ภ.ร.ด.8 ) จากเทศบาลแจง้ช าระภายใน  30 วนั  
กรณีท่ีผูรั้บการประเมินไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาตาม
กฎหมายก าหนด จะตอ้งเสียเพ่ิม ดงัน้ี 
1.  คา้งช าระไม่เกิน 1 เดือน  เสียเพ่ิมร้อยละ  2.5 ของค่าภาษี 
2.  คา้งช าระเกิน      1 เดือน แต่ไม่เกิน   2 เดือน  เสียเพ่ิม    ร้อย
ละ 5  ของค่าภาษี 
3.  คา้งช าระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3  เดือน เสียเพ่ิมร้อยละ  7.5 
ของค่าภาษี 
4.  คา้งช าระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเพ่ิมร้อยละ 10 
ของค่าภาษี 

 

ภาษีทีเ่ทศบาลจดัเก็บเอง 
 

2.ภาษีป้าย 
 

ภาษีป้าย  หมายถึง  ป้ายท่ีแสดง ช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมาย
ท่ีใชใ้นการประกอบการคา้ หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา
รายไดไ้ม่วา่จะไดแ้สดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆ ดว้ย
อกัษรภาพหรือเคร่ืองหมายท่ีเขียนแกะสลกัจารึกหรือท าให้
ปรากฏดว้ยวธีิอ่ืน 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย  คือ  เจา้ของป้าย , ผูค้รอบครองป้าย 
อตัราภาษีป้าย   
1. อกัษรไทยลว้น     3 บาท / 500  ตร.ซม. 
2. อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ หรือ ปนกบัภาพ 
เคร่ืองหมายอ่ืน  20 บาท / 500 ตร.ซม. 
3. ป้ายดงัต่อไปน้ี  40 บาท / 500 ตร.ซม. 
    ก. ไม่มีอกัษรไทย 
    ข. อกัษรไทยบางส่วนต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 
หมายเหตุ  ป้ายตาม ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) เม่ือค านวนพ้ืนท่ีของ
ป้ายแลว้ถา้อตัราท่ีตอ้งเสียภาษีต ากวา่ป้ายละ 200 บาท ให ้
เสีย 200  บาท 
ระยะเวลาการช าระภาษี 
เดือน  มกราคม – มีนาคม  ของทุกปี 
กรณีผูรั้บการประเมินจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมของภาษีป้าย 
1. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการช าระภาษีป้าย เสียเงินเพ่ิม ร้อย 
ละ 10 บาท / เดือน ของค่าภาษี 
2. ยืน่แบบไม่ถูกตอ้งท าใหเ้สียค่าภาษีต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 
เสียเงินเพ่ิม ร้อยละ 5 บาท / เดือน ของค่าภาษี 
3.ไม่ช าระตามก าหนดเวลา เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 บาท/เดือน 
 

 
 

 
3.ภาษีบ ารุงท้องที ่

 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  หมายถึง  ภาษีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดินไม่วา่จะ
เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล  ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  คือ ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน 

อตัราค่าภาษี 

- คิดจากราคาปานกลางของท่ีดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ี  พ.ศ.2508 ซ่ึงมีอตัราก าหนดไวจ้ านวน  34 ชั้น 

- ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองใหล้ดหยอ่นไม่
ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  จ านวน 1 ไร่ 

- ท่ีดินท่ีใชป้ระกอบกสิกรรม  ประเภทไมล้ม้ลุก ( ท่ีนา, 
สวนยา,สวนพริก  มะเขือ  ฯลฯ ) เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
อตัราไร่ละ  5  บาท 

- ท่ีดินท่ีใชป้ระกอบกสิกรรม ประเภทไมย้นืตน้ (สวน
ยางพารา,สวนปาร์มน ้ ามนั ฯลฯ)  เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
อตัราไร่ละ  10  บาท 
 

ระยะเวลาการช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

เดือน  มกราคม – เมษายน  ของทุกปี 

บทก าหนดโทษ 

1.ผูใ้ดจงใจไม่มายืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน ( ภ.บ.ท.5) ตอ้งเสีย
เงินเพ่ิมร้อยละ 10 บาท / เดือน ของค่าภาษี 

2.ผูใ้ดจงใจแจง้ความอนัเป็นเทจ็ หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเล่ียงการช าระภาษี ใหเ้สียเงินเพ่ิมอีก ร้อยละ  10
บาท / เดือนของค่าภาษี 
 3.ผูใ้ดไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในก าหนดใหเ้สียเงินเพ่ิมร้อย
ละ  24 บาท / ปี ของค่าภาษี 

 



 

 

 

 

 

 

นโยบายการพฒันารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ท่ีมา  :  นโยบายของรัฐบาล  แผนพฒันาเศรษฐกิจสงัคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 9 และ พ.ร.บ. ก าหนดแผนขั้นตอน  การ
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มุ่งเนน้การ
กระจายอ านาจทางการเงินการคลงั  การจดัเก็บรายไดข้อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการบริหารงาน
งบประมาณของตนเองไดอ้ยา่งอิสระยนือยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 
โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนัประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยอยา่งรุนแรง  การจดัเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด ซ่ึงมีผลกระทบต่องบประมาณแผน่ดินรัฐบาลตอ้งลด
รายจ่ายและส่งผลต่อเงินอุดหนุนท่ีใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน เม่ือภาวะเป็น
เช่นน้ีทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งจดัเก็บภาษีเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หท้อ้งถ่ิน
เพ่ือใหท้อ้งถ่ินสามารถท่ีจะท าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีได ้โดย
ไม่ตอ้งพ่ึงพาเงินอุดหนุนหรือเงินอ่ืนท่ีรัฐบาลกลางจดัสรร หรือ
พ่ึงพาใหน้อ้ยลง นอกจากนั้นยงัเป็นการสอดรับนโยบายการ
กระจายอ านาจในการเสริมสร้างขีดความสามารถใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการวางแผนทางดา้นการเงินการคลงั 
เพื่อพฒันา ชุมชนของตนเองใหย้ ัง่ยนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รายได้จากการจดัเกบ็ภาษี ของ เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
       ประจ าปีงบประมาณ  2557 

 

 

 

ภาษีโรงเรือน 

 

ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที ่

38,593.85 
 

4,020.00 
 

217639.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

         ** ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

        ** ภาษีป้าย 
        ** ภาษีบ ารุงท้องที่ 

 

      
 

 

                เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
                 อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวดับึงกาฬ 

                  โทร. 0-42024555 
                   แฟกซ์ 0-42024503 

 

 

 

 

เงินภาษีทุกบาทมีค่า  ช่วยพฒันาต าบล 

“โนนสวา่ง” 



 

 

 

 

 


