ภาษีปาย
เปนภาษีที่จัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายการคา
หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุ
ใด ๆ ดวยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทําให
ปรากฏดวยวิธีอื่น

อัตราภาษี
การประเมินคาภาษีปาย เปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่การ
ประเมินถือหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ดังนี้
1. ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร
2.
ปายที่มีอักษรไทยปนอักษรตางประเทศหรือปนกับภาพและหรือ
เครื่องหมายอื่น ใหคิดอัตรา 20 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ปายดังตอไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร
 ปายที่ไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม
 ปายที่ไมมีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใต หรือต่ํากวา
อักษรตางประเทศ
4. ปายที่คํานวณพื้นที่และประเภทของปายแลวเสียภาษีต่ํากวา 200 บาทให
เสียในอัตรา 200 บาท

การยื่นแบบการประเมินและการชําระภาษี
1. เจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีปายตั้งแต
1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกป โดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่ม
ติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 15 วันและ
ใหเสียภาษีปายเปนรายงวด ๆ ละ 3 เดือน ของทุกป
2. ชําระภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับการแจงการประเมินจาก
พนักงานเจาหนาที่
3. ถาภาษีปายเกิน 3,000 บาท จะขอผอนชําระเปนสามงวดเทา ๆ กัน ก็ได

การอุทธรณ
ถ า ผู มี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี ป า ยได รั บ แจ ง การประเมิ น แล ว เห็ น ว า ไม
ถูกตองใหยื่นคํารองอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน
30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน

อัตราโทษและคาปรับ
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งปาย
15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของคาภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหคาภาษีนอยลงตอง
เสียเงินเพิ่ม 10% ของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่ม
3. ไมชําระเงินภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินเสียเงินเพิ่ม
2% ตอเดือนของคาภาษี เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
4. ผูใ ดจงใจไม ยื่น แบบแสดงรายการภาษีป ายต องระวางโทษปรั บตั้ งแต
5,000 - 50,0000 บาท
5. ผูใดไมแจงการรับโอนปาย ภายใน 30 วัน ตั้งแตวันรับโอน ตองระวาง
โทษปรับตั้งแต 1,000 - 10,000 บาท
6. ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จตอบ
คําถามดวยถอยคําเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ
ปรับตั้งแต 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

คําแนะนําการชําระภาษี

ของ
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0-7337-2265
**************************

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
โรงเรือน หมายถึง บาน ตึกแถว อาคาร รานคา สํานักงาน บริษัท ธนาคาร
โรงแรม โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงเรือน แฟลต คลังสินคา ฯลฯ
อัตราภาษี
รอยละ 12.5 ของคารายป (อาคารใหเชา), ตามทําเลที่กําหนด
การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี
1. เจาของทรัพยสิน
หรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยู ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธของทุกป
2. พนักงานเจาหนาที่จะออกแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. ผูรบั การประเมินตองชําระเงินภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแบบแจงการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8)
การอุทธรณ
หากผูรับการประเมินไมพอใจในการประเมินใหยื่นคํารองขอ
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
อัตราโทษและคาปรับ
1. ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไมเกิน 200 บาท
และเรียกเก็บภาษียอนหลังไดไมเกิน 10 ป
2.
ผูใดยื่นแบบแสดงรายการไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณมี
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 8 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท
หรือทั้งจํา ทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษียอนหลัง ไดไมเกิน 5 ป
3. ถาชําระคาภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน ใหเสียเงินเพิ่ม ดังนี้.3.1 ไมเกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
3.2 เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%
3.3 เกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
3.4 เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
3.5 เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ใหยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสิน ของ
ผูซึ่งคางชําระคาภาษีได

ภาษีบํารุงทองที่
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชําระภาษี
1. ใหเจาของที่ดิน ผูครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
และชําระภาษีปละครั้ง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกป
2. ผูที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ใหยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแตวันที่โอนกรรมสิทธิ์
การลดหยอนและการยกเวนภาษีบํารุงทองที่
พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 กําหนดโทษใหมีการ
ลดหยอนที่ดิน บุคคลซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยูใน
จังหวัดเดียวกัน และใหที่ดินนั้นเปนที่อยูอาศัยของตนเปนที่เลี้ยงสัตวของตน
หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ตาม
หลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
1. ที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอนไดไมเกิน 5 ไร
แตจะนอยกวา 3 ไรไมได
อัตราโทษและคาปรับ
1. ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของคาภาษีบํารุงทองที่
(มาตรา 45 (1)
2. ยื่นรายการไมถูกตองคาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพิ่ม 10% ของคาภาษี
ประเมินเพิ่มเติม (มาตรา 45 (2))
3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตอง คาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพิ่มอีก
1 เทา ของคาภาษีประเมินเพิ่มเติม (มาตรา 43 (3))
4. ชําระภาษีเกินกําหนดวันที่ 30 เมษายน ตองเสียเงินเพิ่ม 24% ตอป
ของคาภาษี เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน

 อนึ่ง เงินเพิ่มนั้นกฎหมายใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองที่ดวย (มาตรา 46)
เอกสารที่จะตองนํามาชําระภาษี
 ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
 สําเนาโฉนดที่ดิน (นส. 3 ก)

ชําระภาษีตรงเวลา ไมมีเงินเพิ่มและ
คาปรับ

