
 

 
 

 ถาทานเปนเจาของโรงเรือน    หรือสิ่งปลูกสรางอยาง
อื่นโดย  

1. ใหเชา 
2. อยูอาศัยและประกอบกิจการคา 
3. ใชเปนที่ไวสินคา 
4. ใชเปนที่ประกอบการอุตสาหกรรมประกอบ

กิจการอื่นเพื่อหารายไดใหญาต ิพอแม หรือผูอื่น
อยูอาศัย 

มีหนาที่ตองปฏิบัต ิ
ไปรับแบบพิมพ (ภาษีโรงเรียนและที่ดิน)  เพื่อกรอกขอความ  ณ  

สํานักงานเทศบาลตําบลไหลหิน 
ก. ประเภทแหงทรัพยสิน  
          (อาคาร ตึกไม โรงเรือน) 
ข. คารายปแหงทรัพยสิน (จํานวนเงินซึ่งทรัพยสิน

นั้นสมควรจะใหเชาในปหนึ่ง) 
ยื่นแบบรายการตอ เทศบาลตําบลไหลหิน   
ในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

• ชําระเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกําหนด 30 

วันถัดจากวันที่ไดรับการแจงประเมิน      หากพนกําหนดเงินคา
ภาษีนั้นเปนเงินภาษีคางชําระ        ใหเสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย 

• ผูใดรูแลว หรือจงใจยื่นความเท็จ หรือตอบคําถามดวย
คําอันเปนเท็จ หรือหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัด
หาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายป         แหงทรัพยสิน    

โดยความเท็จ หรือเจตนาละเลยฉอโกง      โดยกลอุบาย โดย
วิธีการอยางหนึ่งอยางใด ที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคา
รายปแหงทรัพยสินของตน          ทานวาผูนั้นมีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน  6  เดือน     หรือปรับไมเกินหารอยบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

ภาษีปาย 
 

• ถาทานเปนเจาของปาย หรือปายอยูในความ
ครอบครองของทาน        ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย 
ภายในเดือนมีนาคม  ของทุกป  ถามีการเปลี่ยนแปลงปายเดิม 

หรือติดตั้งปายใหมหลังเดือนมีนาคม    จะตองยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีปายในกําหนด 15 วัน 

• ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย          ชําระภาษีปายในกําหนด  
15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

• ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย   ภายในกําหนดให
เสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของเงินภาษีปาย 

• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไมถูกตอง ใหเสียเพิ่ม
รอยละ 10 ของภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม 

• ผูใดรูอยูแลว  หรือ   จงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ให
ถอยคําเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อพยาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 
หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 

 
อัตราภาษีปาย 

 

(1) ปายที่อักษรไทยลวน  ใหคิดอัตรา  3  บาท   ตอหารอยตาราง 
เซนติเมตร 

(2) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศและหรือปนกับ 
         ภาพและหรือเครื่องหมายอื่นใหคิดอัตรา 20 บาท ตอหารอย 
         ตารางเซนติเมตร 
(3) ปายดังตอไปนี้ใหคิดอัตรา 40 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร 

(ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ  
หรือไม 

(ข) ปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวา 
อักษรตางประเทศ 

(4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขตามมาตรา 14(3)ความวาเปลี่ยนแปลง 
แกไขพื้นที่ปายขอความ ภาพหรือเครื่องหมายบางสวน ในปาย 
ที่ไดเสียภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น  
ใหคิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณ ีและใหเสียเฉพาะ 
จํานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 

(5) ปายตาม (1)(2)หรือ(3) เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลวถามีอัตรา 
ที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ   200  บาท  ใหเสียภาษีปายละ  200   
บาท 

 
 
 
 

ภาษโีรงเรอืนและทีด่ิน 



 
 

ภาษีบํารุงทองที่ 
 

ถาทานเปนเจาของที่ดิน มีหนาที่ 
• ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบํารุงทองที่     ทุกรอบ     4    ป   
(ใหยื่นภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลาง) 

บุคคลใดเปนเจาของที่ดินใหม หรือที่ดินผูใดเปลี่ยนแปลงใหยื่น
แบบแสดงรายการภายในสิบวัน นับตั้งแตวันที่เปนเจาของที่ดินขึ้น
ใหม 
• การชําระภาษีบํารุงทองที่      ชําระภาษี ภายในเดือนเมษายนของ
ทุกป หากพนกําหนด     ใหถือเปนภาษีบํารุงทองที่คางชําระ ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือน  หากปลอยใหที่ดินใหวางเปลาเสียภาษี
เพิ่มเปน   2   เทา               ที่ดินใชเปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว    ประกอบ
กสิกรรม ใหลดหยอนไดตามกฎหมายกําหนด 
• บทกําหนดโทษ ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอัน
เปนเท็จ              นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามเลี่ยงการเสียภาษีทองที่       ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 

เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการชําระภาษี 
 

ประเภท วันยื่นแบบ 
และคํารอง 

ชําระเงินหรือเวลาการ
ชําระตามกฎหมาย 

ภาษี
โรงเรือน
และ 
ที่ดิน 

ม.ค. – ก.พ. 
 ของทุกป 

ชําระทันทีเมื่อยื่นแบบ 
หรือชําระภายใน   30  วัน 
นับแตวันถัดจากวันที่
ไดรับแจงการประเมิน  
(ภ.ร.ด. 8) 

ภาษีบํารุง
ทองที่ 

ม.ค. ของทุก 
 4 ป 

ชําระทันทีเมื่อยื่นแบบ 
หรือภายใน  30  เม.ย. 
 ทุกป 

ภาษีปาย ม.ค. – มี.ค. 
 ของทุกป 

ชําระทันที่เมื่อยื่นแบบ 
หรือภายใน 31 มี.ค. ทุกป  
ปายที่ติดตั้งใหม    จะตอง
ยื่นแบบและชําระภายใน 
15 วัน หลังจากติดตั้ง 

 

         “เสียภาษีตามกําหนด 
     ทานจะหมดความกังวล 

       เทศบาล คืนทานอีกหน  
                       “ในรูปผลการพฒันา” 

  
 
 
 
 
 
 

คูมือประชาชน 
สําหรับชําระเงินภาษ ีโดย ใหชําระเงิน  
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลไหลหิน 

 
เพื่อความเจริญของทองถิ่นโดยสวนรวมเทศบาลตําบลไหลหินใคร 
ขอความรวมมือจากทาน ผูมีหนาที ่   เสียภาษีอากร    โปรดเสียภาษี 
อากรตามกําหนดเวลา              เพราะเงินทุกบาททุกสตางคของทาน  
จะสงผลสะทอนกลับคืนสูทานในรูปการพัฒนาทองถิ่น    ทั้งทาง  
ดานการบริการพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อ 

ประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ 
----------------------- 

 

จัดทําโดย 
สํานักงานเทศบาลตําบลไหลหิน 

โทร. 0-54274-523 ตอ 12 
 



  
 

  
ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรือน    หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นโดย  

1.    ให้เช่า 
2.    อยู่อาศัยและประกอบกิจการค้า 
4.    ใช้เป็นที่ไว้สนิค้า 
5.     ใช้เป็นที่ประกอบการอุตสาหกรรมประกอบ

กิจการอื่นเพื่อหารายได้ให้ญาต ิพ่อแม ่หรือผู้อื่นอยู่อาศัย 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
ไปรับแบบพิมพ ์(ภาษีโรงเรียนและที่ดิน)  เพื่อกรอกข้อความ  ณ  
สํานักงานเทศบาลตําบลไหล่หิน 

ก.      ประเภทแห่งทรัพย์สิน  
          (อาคาร ตึกไม้ โรงเรือน) 
ข.      ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน (จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สิน

นั้นสมควรจะให้เช่าในปีหนึ่ง) 
ยื่นแบบรายการต่อ เทศบาลตําบลไหล่หิน   
ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

• ชําระเงินค่าภาษโีรงเรือนและที่ดินภายในกําหนด 30 
วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน      หากพ้นกําหนดเงินค่า
ภาษีนั้นเป็นเงินภาษีค้างชาํระ        ให้เสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย 

• ผู้ใดรู้แล้ว หรือจงใจยื่นความเท็จ หรือตอบคําถามด้วย
คําอันเป็นเท็จ หรือหลักฐานเท็จมาแสดง   เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัด
หาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายป ี        แห่งทรัพย์สิน    
โดยความเท็จ หรือเจตนาละเลยฉ้อโกง   โดยกลอุบาย โดยวิธีการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด     ที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปี
แห่งทรัพย์สินของตน          ท่านวา่ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน  6  เดือน     หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท    หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
 

ภาษีป้าย 
 
 
• ถ้าท่านเป็นเจ้าของป้าย หรือป้ายอยู่ในความ

ครอบครองของท่าน        ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
ภายในเดือนมีนาคม  ของทุกปี  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิม 
หรือติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคม    จะต้องยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีป้ายในกําหนด 15 วัน 

• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย          ชําระภาษีป้ายในกําหนด  
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

• ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย   ภายในกําหนดให้
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินภาษีป้าย 

• ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไม่ถูกต้อง ให้เสียเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม 

• ผู้ใดรู้อยู่แล้ว  หรือ   จงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้
ถ้อยคําเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อพยาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือ
ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 
 
           
 
 

          อัตราภาษีป้าย 
 
 
(1)   ป้ายที่อักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา  3  บาท   ต่อห้าร้อยตาราง 

เซนติเมตร 
(2)   ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับ 
        ภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อย 
        ตารางเซนติเมตร 
 
(3)   ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

(ก)  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ  
หรือไม่ 

(ข)  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่า 
อักษรต่างประเทศ 

(4)   ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3)ความว่าเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขพื้นที่ป้ายข้อความ ภาพหรือเครื่องหมายบางส่วน ในป้าย 
ที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น  
ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณ ีและให้เสียเฉพาะ 
จํานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 

(5)    ป้ายตาม (1)(2)หรือ(3) เมื่อคํานวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตรา 
 ที่ต้องเสียภาษีต่ํากว่าป้ายละ   200  บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  
 200  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 



 
 
 

 

ภาษีบํารุงท้องที่ 
 

 
ถ้าท่านเปน็เจา้ของที่ดิน มีหน้าที ่

 
• ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบํารุงท้องที่     ทุกรอบ   4    ป ี 
(ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง) 
บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม ่หรือที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบ
แสดงรายการภายในสิบวัน นับตั้งแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ 
 
• การชําระภาษีบํารุงท้องที ่       ชาํระภาษี ภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี หากพ้นกําหนด           ให้ถือเป็นภาษีบํารุงท้องที่ค้างชาํระ 
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน   หากปล่อยให้ที่ดินให้ว่างเปล่าเสีย
ภาษีเพิ่มเป็น   2   เท่า     ที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์    ประกอบ
กสิกรรม ให้ลดหย่อนได้ตามกฎหมายกําหนด 

 
 
• บทกําหนดโทษ ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอัน
เป็นเท็จ              นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามเลี่ยงการเสียภาษีท้องที ่      ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 
 

 
 

ตารางการชําระภาษี 
 
 
 
ประเภท วันยื่นแบบ 

และคําร้อง 
ชําระเงินหรือเวลาการ
ชําระตามกฎหมาย 

ภาษี
โรงเรือน
และ 
ที่ดิน 

ม.ค. – ก.พ. 
 ของทุกปี 

ชําระทันทีเมื่อยื่นแบบ 
หรือชําระภายใน   30  วัน 
นับแต่วันถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน  
(ภ.ร.ด. 8) 

ภาษีบํารุง
ท้องที่ 

ม.ค. ของทุก 
 4 ปี 

ชําระทันทีเมื่อยื่นแบบ 
หรือภายใน  30  เม.ย. 
 ทุกปี 

ภาษีป้าย ม.ค. – มี.ค. 
 ของทุกปี 

ชําระทันที่เมื่อยื่นแบบ 
หรือภายใน 31 มี.ค. ทุกป ี
ป้ายที่ติดตั้งใหม ่   จะต้อง
ยื่นแบบและชําระภายใน 
15 วัน หลังจากตดิตั้ง 

 

         “เสียภาษีตามกําหนด 
     ท่านจะหมดความกังวล 

       เทศบาล คืนท่านอีกหน  

                “ในรูปผลการพฒันา” 
  

 
 

คู่มือประชาชน 
สําหรับชาํระเงินภาษ ีโดย ให้ชําระเงิน  
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลไหล่หิน 

หมู่ที่ 2 บ้านไหล่หิน  โทร.  (054) 274212 
 

 
 เพื่อความเจริญของท้องถิ่น  โดยส่วนรวม เทศบาลตําบล 
ไหล่หินใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ผู้มีหน้าที่    เสยีภาษีอากร  
 โปรดเสียภาษีอากรตามกําหนดเวลาเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ 
ของท่าน             จะส่งผลสะท้อนกลับคืนสู่ท่านในรูปการพัฒนา 
ท้องถิ่นทั้งทางด้านการบริการพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ 
สะดวกต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสําคัญ 

----------------------- 
จัดทําโดย 

สํานักงานเทศบาลตําบลไหล่หิน 
โทร. (054)  274212 

 
 


