 ภาษีบารุงท้องที่ 
ระยะเวลาชาระภาษี เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ของทุกปี
ภาษีบารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีทเี่ กีย่ วกับเจ้าของทีด่ นิ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดา หรือ นิตบิ ุคคล ซึง่ มี
กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ
 การยื่ นแบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษีบารุงท้องที่ 
1. ให้เจ้าของทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางไปยืน่ แบบแสดงรายการ
ทีด่ นิ (แบบ ภ.บ.ท.5)ทีง่ านผลประโยชน์ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลาง และชาระภาษี
ภายในเดือนมกราคม – เดือนเมษายน ของทุกปี
2. กรณีเป็ นเจ้าของทีด่ นิ ใหม่ หรือมีการเปลีย่ นแปลงจานวนทีด่ นิ เจ้าของทีด่ นิ จะต้องยืน่ แบบ
แสดงรายการ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
 หลักฐานที่ต้องนาไป 


สาเนาโฉนดทีด่ นิ นส.3 หรือ นส.3 ก



บัตรประจาตัวประชาชน



ใบเสร็จรับเงินปี ทแี่ ล้ว



บัตรประจาตัวประชาชน



ใบอนุญาตเดิมทีห่ มดอายุ(กรณีรายเก่า)



กรณีผูข้ ออนุญาตเป็ นนิตบิ ุคคลให้สาเนาหนังสือรับรอง

 การขออนุญาตช่างแต่งผม 


บัตรประจาตัวประชาชน



สาเนาทะเบียนบ้าน

คาแนะนาการชาระภาษี

 กาหนดระยะเวลาในการยื่นชาระภาษี 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ยืน่ แบบแสดงรายการ ภายในเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี
ยืน่ ชาระภาษี ภายในเดือน ม.ค. – พ.ค. ของทุกปี
 ภาษีป้าย 
ยืน่ แบบแสดงรายการ ภายในเดือน ม.ค. – ก.พ. ของทุกปี
ยืน่ ชาระภาษี ภายในเดือน ม.ค. – พ.ค. ของทุกปี

 การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบารุงท้องที่ 
1. ไม่ยนื่ แบบภายในกาหนดเสียเงินเพิม่ 10 % ของค่าภาษี
2. ยืน่ รายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีนอ้ ยลงต้องเสียเงินเพิม่ 10% ของค่าภาษีประเมินเพิม่ เติม
3. ชี้เขตแจ้งจานวนเนือ้ ทีด่ นิ ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิม่ อีก 1 เท่า ของค่า
ภาษีประเมทินเพิม่ เติม
4. ชาระภาษีเกินกาหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิม่ 24 % ต่อปี ของค่าภาษี เศษ
ของเดือนให้นบั เป็ นหนึง่ เดือน
 อั ตราภาษี 


ชาระภาษีตามราคาปานกลางของทีด่ นิ ปัจจุบนั อัตราไร่ ละ 70 บาทรายละเอียดขอทราบกับ
เจ้าหน้าทีไ่ ด้โดยตรง



ทีด่ นิ ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทาประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็ น 2 เท่าของอัตราปกติ
 การขออนุญาตประกอบกิจการค้า 

ผู ป้ ระกอบกิจการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลาง ต้องมายืน่ คาร้องขอออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า โดยกิจการค้าทีต่ ้องมีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 มี
ดังนี้
1. ใบอนุญาตให้ใช้สถานทีเ่ พือ่ ประกอบการค้าซึง่ เป็ นทีน่ ่ารังเกียจหรืออาจเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ
2. ใบอนุญาตให้เป็ นผู ร้ บั จ้างแต่ งผม
หลักฐานที่ต้องนาไปประกอบการยื่นคาขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ

 ภาษีบารุงท้องที่ 
ยืน่ ชาระภาษี ภายในเดือน เม.ย. ของทุกปี
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ระยะเวลาชาระภาษี เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพนั ธ์ ของทุกปี

ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
49 หมู่ 9 ต. เชียงกลาง อ. เชียงกลาง จ. น่าน

 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ผู เ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ โรงเรือน สิง่ ปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร
คอนโดมิเนียม หรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอืน่ ในเขตเทศบาล ซึง่ ใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็ น
สถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่า หรือให้ผูอ้ นื่ อยู่อาศัยอยู่ในข่ายต้องชาระภาษี
โรงเรือนและทีด่ นิ กับเทศบาล
ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สนิ (แบบ ภ.ร.ด. 2) ทีส่ ่วนการ
คลังองค์การบริหารส่วนตาบล กรอกรายละเอียดและยืน่ ต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ประเมินภาษี
ภายในเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพนั ธ์ ของทุกปี
 การยื่นแบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สนิ (แบบ ภ.ร.ด. 2) ทีส่ ่วนการ
คลังองค์การบริหารส่วนตาบล กรอกรายละเอียดและยืน่ ต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ประเมินภาษี
ภายในเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพนั ธ์ ของทุกปี
ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี(แบบ ภ.ร.ด.8) จากองค์การบริหารส่วน
ตาบลแล้ว ชาระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ใบแจ้งการประเมิน
 หลักฐานที่ต้องนาไป 

ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
โทร.0-5469-4599(104)



สาเนาโฉนดทีด่ นิ หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก



บัตรประจาตัวประชาชน



สาเนาทะเบียนบ้าน



ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์,ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร



ใบเสร็จรับเงินปี ทผี่ า่ นมา

 อั ตราภาษี 
1. ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยล้วน ให้คดิ อัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.
2. ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและหรือ
เครือ่ งหมายอืน่ ให้คดิ อัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม.
3. ป้ ายต่อไปนีใ้ ห้คดิ อัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม.

 การอุทธรณ์ 
หากผู ร้ บั การประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยนื่ คาร้องขออุ ทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วนั
ได้รบั แบบแจ้งการประเมิน ภ.ร.ด.8
 อัตราโทษและค่าปรับ 
1. ผู ใ้ ดละเลยไม่ยนื่ แบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บ
ภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
2. ผู ใ้ ดยืน่ แบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงไม่บริบูรณ์มคี วามผิดต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
3. ถ้าชาระค่าภาษีเกินกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน ให้เสียเงิน
เพิม่ ดังนี้

- ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครือ่ งหมายใด ๆ หรือไม่
- ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยบางส่วน หรือทัง้ หมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษร
ต่างประเทศ
4. ป้ ายตาม 1,2,3 เมือ่ คานวณพืน้ ทีข่ องป้ ายแล้ว ถ้ามีอตั ราทีต่ ้อง
เสียภาษี ต่ ากว่าป้ ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
 หลักฐานที่ต้องนาไป 


บัตรประจาตัวประชาชน



ทะเบียนการค้า ,ทะเบียนพาณิชย์



ใบเสร็จรับเงินปี ทแี่ ล้ว

3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิม่ 2.5 %

 การอุทธรณ์ภาษีป้าย 

3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิม่ 5 %
3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิม่ 7.5 %

ถ้าผู ม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีป้ายได้รบั แจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยนื่
คาร้องอุ ทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
แจ้งการประเมิน

3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิม่ 10 %

 อั ตราโทษและค่าปรับ 

3.5 เกิน 4 เดือนขึน้ ไป ให้ยดึ อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ โดยมีต้องขอให้ศาลสัง่
หรือออกหมายยึด
 ภาษีป้าย 
ระยะเวลาชาระภาษี เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ของทุกปี

1. ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือหลัง
ติดตัง้ ป้ าย 15 วัน เสียเงินเพิม่ 10% ของค่าภาษี
2. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้ค่าภาษีนอ้ ยลง
ต้องเสียเงินเพิม่ 10% ของค่าภาษีทปี่ ระเมินเพิม่ เติม

 ป้ายที่ต้องชาระภาษี 

3. ไม่ชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมินเสียเงิน
เพิม่ 2% ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึง่ เดือน

คือ ป้ ายแสดงชือ่ ยีห่ อ้ หรือเครือ่ งหมายทีใ่ ช้ในการประกอบการค้าหรือประกอกิจการอืน่ เพือ่
หารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอืน่ เพือ่ หารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ทวี่ ตั ถุใด ๆ ด้วยอักษร
ภาพหรือเครือ่ งหมายทีเ่ ขียน แกะสลัก จากรึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธอี นื่

4. ผู ใ้ ดจงใจไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตัง้
แต่ 5,000 – 50,000 บาท

 การยื่ นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

5. ผู ใ้ ดไม่แจ้งการรับโอนป้ าย ภายใน 30 วัน ตัง้ แต่วนั รับโอนต้อง
ระวางโทษปรับตัง้ แต่ 1,000 – 10,000 บาท

1. ให้เจ้าของ หรือผู ค้ รอบครองป้ าย ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีทงี่ านผลประโยชน์ ส่วน
การคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลาง ภายในเดือน มกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี และต้อง
ชาระภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน
2. ผู ใ้ ดติดตัง้ ป้ ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตัง้ ป้ ายใหม่แทนป้ ายเดิม หรือ
เปลีย่ นแปลงแก้ไข พืน้ ทีป่ ้ าย, ข้อความ,ภาพอันเป็ นเหตุให้เสียภาษีเพิม่ ขึน้ ให้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีต่ ดิ ตัง้ หรือเปลีย่ นแปลง แก้ไข
3. ในกรณีทมี่ กี ารโอนป้ าย ให้ผูร้ บั โอนแจ้งการรับโอนเป็ นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีร่ บั โอน

6. ผู ใ้ ดไม่แสดงชือ่ – ทีอ่ ยู่ เจ้าของป้ ายเป็ นอักษรไทยให้ชดั เจนทีม่ ุม
ขวาด้านล่างของป้ าย ซึง่ ติดตัง้ บนอสังหาริมทรัพย์ของผู อ้ นื่ และมีพน้ ื ทีเ่ กิน 2
ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่
กระทาความผิด
7. ผู ใ้ ดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคา
เท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็ นเท็จหรือนาพยานหลักาานเท็จมาแสดงเพือ่
หลีกเลีย่ งหรือพยายามหลีกเลีย่ งการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับตัง้ แต่ 5,000 – 50,000บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
 การจดทะเบียนพาณิชย์ 
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่)
2. การจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์
3. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
เอกสารประกอบการพิจารณาจดทะเบียนพาณิชย์
 บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง)
 ทะเบียนบ้าน (ร้านค้า) หรือสัญญาเช่า (ตัวจริง)
 กรณีมกี ารเปลีย่ นชือ่ -สกุล ให้นาหลักาาน การเปลีย่ นชือ่ - สกุล (ตัวจริง)
เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่)
 สาเนาบัตรประจาตัวของผู ป้ ระกอบพาณิชยกิจ หรือ หุ้นส่วนผู จ้ ดั การ ฯลฯ
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
เอกสารการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการ
 สาเนาบัตรประจาตัวของผู ป้ ระกอบพาณิชยกิจ
 ใบทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะกรณีแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ ตัวหรือชือ่ สกุลของผู ป้ ระกอบพาณิชย์ ชือ่
ทีใ่ ช้ใน การประกอบพาณิชยกิจ ชนิดแห่งพาณิชยกิจ และ/หรือสานักงานแห่งใหญ่
 สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลีย่ นแปลงชือ่ ตัวและหรือชือ่ สกุล
 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
เอกสารการจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
 สาเนาบัตรประจาตัวของผู ป้ ระกอบพาณิชยกิจ หรือทายาททีย่ นื่ คาขอแทนหรือหุ้นส่วน
ผู จ้ ดั การ ฯลฯ
 ใบทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอานาจ
 สาเนาใบมรณบัตรของผู ป้ ระกอบพาณิชยกิจ (กรณีถงึ แก่กรรม)
 สาเนาหลักาานแสดงความเป็ นทายาทของทายาทผู ล้ งชือ่ แทนผู ป้ ระกอบพาณิชยกิจ ซึง่ ถึง
แก่กรรม
อัตราค่าธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่) 50 บาท
 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการ 20 บาท
 ค่าธรรมเนียมการจดเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
 ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ให้เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท
 ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกีย่ วกับการจดทะเบียนของผู ป้ ระกอบการพาณิชกิจ
รายหนึง่ ครัง้ ละ 20 บาท
 ค่าธรรมเนียมการขอให้คดั สาเนา และรับรองเอกสาร เกีย่ วกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของ
ผู ป้ ระกอบการพาณิชยกิจ รายหนึง่ ให้เรียกเก็บ ฉบับละ 30 บาท

ขอบคุณค่ะ…

