
4. สถานทีติดตงัหรือแสดงป้าย
5. หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอาํนาจ)

การยืนแบบการประเมิน ชาํระภาษีป้าย
1. เจา้ของหรือผูค้รอบครองป้าย ยืนแบบตงัแต่วนัที 2

มกราคม ถึงวนัที 31 มีนาคมของทุกปี ถา้ไม่สามารถหาตวัเจา้ของ
ได ้ใหผู้ค้รอบครองอาคารหรือเจา้ของทีดินทีป้ายนนัตงัอยูเ่ป็นผูมี้
หนา้ทีเสียภาษี

2. ชาํระภาษีป้ายภายใน 15 วนั นบัแต่ไดรั้บแจง้การประเมิน
จากพนกังานเจา้หนา้ที

3. ถา้ภาษีป้ายตงัแต่ 3,000 บาทขึนไป  สามารถผ่อนชาํระ
เป็น 3 งวด

การอทุธรณ์
ผูมี้หนา้ทีเสียภาษีป้ายไดรั้บแจง้การประเมินแลว้ ถา้เห็นวา่

ไม่ถกูตอ้ง ใหย้ืนคาํร้องอุทธรณ์ต่อพนกังานเจา้หนา้ทีตามแบบ
ภ.ป.4 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้การประเมิน

ภาษีป้ายคา้งชาํระ
1. ไม่ยืนแบบภายในเดือนมีนาคม หรือหลงัติดตงัป้าย 15

วนั เสียเงินเพิม 10 % ของค่าภาษี
2. ยืนแบบไม่ถกูตอ้งค่าภาษีนอ้ยลงเสียเงินเพิม 10 % ของค่า

ภาษีประเมินเพิมเติม
3. ไม่ชาํระเงินภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ประเมิ น

เสียเงินเพิม 2 % ต่อเดือนของค่าภาษี
คาํเตือน :
-ผู้ใดจงใจไม่ยืนแบบแสดงรายการภาษป้ีายต้องระวางโทษปรับตัง
แต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
-ให้เจ้าของป้ายแสดงชือ-ทีอยู่ เจ้าของป้ายให้ชัดเจนทีมุมขวา
ด้านล่างของป้ายซึงติดตงับนอาคารหรือทีดนิผู้อืน (ป้ายพืนทีเกนิ
2 ตารางเมตร

ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วนั ตงัแต่วันรับโอน
ต้องระวางโทษปรับตงัแต่ 1,000-10,000 บาท

อตัราภาษีป้าย
1. ป้ายทีมีอกัษรไทยลว้นอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
2. ป้ายทีมีอกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศหรือปนภาพและ

หรือเครืองหมายอืน อตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
3. ป้ายดงัต่อไปนีใหคิ้ดอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

1) ป้ายทีไม่มีอกัษรไทย ไม่วา่จะมีภาพหรือเครืองหมาย
ใด ๆ หรือไม่

2) ป้ายทีมีอกัษรไทยบางส่วนน หรือทงัหมดอยูใ่ต ้หรือ
ตาํกวา่อกัษรต่างประเทศ

3) ป้ายหนึงป้าย หมายถึง ป้ายทีมีขอ้ความ 1 ดา้น

การขอชําระค่าธรรมเนียมเกบ็และขนขยะมูลฝอย
เอกสารหลกัฐานทีนาํมาใชใ้นการติดต่อ

ใบเสร็จรับเงนิครังสุดท้าย
หมายเหตุ : สาํหรับผูป้ระกอบการซึงยกเลิกกิจการ ใหแ้จง้เทศบาล
ภายใน 15 วนั นบัจากวนัยกเลิกกิจการนนั ๆ

อตัราค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ
1. บา้นทีอยูอ่าศยั   ถงัละ 10 บาท
2. ร้านคา้, โรงเรียน,  ร้านอาหาร, โรงงานฯ  ถงัละ 20 บาท
การขอชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

เอกสารหลกัฐานทีนาํมาใชใ้นการติดต่อ
1. สาํเนาเอกสารสิทธิฉบบัเดิม ก่อนการแบ่งแยก (ถา้มี)

หรือ
2. สาํเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบาํรุงทอ้งทีหรือภาษีโรงเรือน

และทีดินปีสุดทา้ย

เอกสารแนะนําการชําระภาษี

“คนไทยมีคุณธรรม นาํภาษบีาํรงุรฐั  พฒันาทอ้งถินไทย”

ขอขอบคุณผู้ชําระภาษทุีกท่าน

กําหนดระยะเวลาการยืนแบบแสดงรายการชําระภาษี
* ภาษีโรงเรอืนและทีดนิ    ม.ค.  ถงึสนิเดือน  ก.พ.ของทุกปี

* ภาษีบาํรงุทอ้งที           ม.ค.  ถงึสนิเดือน  มี.ค.ของทุกปี

* ภาษีป้าย                   ม.ค.  ถงึสินเดือน เม.ย.ของทุกปี
งานจัดเกบ็รายได้   กองคลงั  เทศบาลตําบลบัวสว่าง

โทร./โทรสาร :  0-4297-3015 - 16

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ



เป็นภาษทีีจดัเกบ็จากบ้านเช่า, หอพกั, อาคาร, ร้านค้า, บ่อนไก่,
โรงเรียนสอนวชิาชีพ, โรงแรม, สนามกอล์ฟ, โรงงานอุตสาหกรรม
ฯลฯ  และบริเวณทีดนิทีปกตใิช้ร่วมไปกบัโรงเรือนนัน อตัราภาษี
ร้อยละ 12.5 ของค่าเช่า  หรือจาํนวนเงินซึงทรัพย์สินนัน ๆ  สมควร
จะให้เช่าได้ในปีหนึง ๆ

เอกสารหลกัฐานทีนํามาใช้ในการตดิต่อ
1. สําเนาโฉนดทีดนิ สัญญาซือขาย/สําเนาใบเสร็จปีสุดท้าย

(ถ้ามี)
2. สําเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
3. สําเนาหนังสือสัญญาเช่า/แผนทีตงัของโรงเรือน
4. สําเนาหนังสือของสํานักทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั/

ทะเบียนพาณิชย์
5. สําเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประจาํตวัประชาชน
6. หนังสือมอบอาํนาจพร้อมตดิอากร (กรณีมอบอาํนาจ)

การยืนแบบประเมนิ, ชําระภาษ ีและการอุทธรณ์
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอาํนาจ ยืนแบบแสดงรายการ

(ภ.ร.ด.2) ตงัแต่วันที 2 มกราคม ถึงวนัที 28 กมุภาพันธ์
ของทุกปี (ผู้ใดละเลยไม่ยืนแบบแสดงรายการมคีวามผดิโทษปรับ
ไม่เกนิ 200 บาท และเรียกเกบ็ย้อนหลงัได้ไม่เกนิ 10 ปี)

2. ผู้รับประเมนิต้องชําระเงนิภายใน 30 วนั นับแต่วันทีได้
รับแจ้งการประเมนิ (ภ.ร.ด.8) ภาษเีกนิ 9,000 บาท สามารถผ่อน
ชําระได้ 3 งวด

3. หากผู้รับประเมนิไม่พอใจในการประเมนิ ให้ยืนคําร้อง
ขออุทธรณ์ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีได้รับแบบแจ้งการประเมนิ

ชาํระค่าภาษีเกินกาํหนด 30 วนั ใหเ้สียเงินเพิม ดงันี
1. ถา้ชาํระไม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัทีพน้กาํหนดใหเ้พิม 2.5 %
2. เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิม 5 %
3. เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิม 7.5 %
4. เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิม 10 %
5. เกิน 4 เดือนขึนไป ใหย้ึดและขายทอดตลาดทรัพยสิ์น

โดยมิตอ้งใหศ้าลสัง
การแจง้หอ้งเช่าวา่งและพืนทีทีไม่ไดป้ระโยชน์

ใหแ้จง้ภายในวนัที 20 ของเดือนทีหอ้งเช่าจะวา่ง   ณ
งานจดัเก็บรายได ้  กองคลงั  เทศบาลตาํบลบวัสวา่ง

เป็นภาษีทีจดัเกบ็จากเจา้ของทีดิน ผูค้รอบครองทีดินปีละ 1
ครัง กาํหนดชาํระภาษีตงัแต่วนัที 2 มกราคม ถึงวนัที 30 เมษายน
ของทุกปี ผูที้ไดรั้บโอนกรรมสิทธิทีดินใหม่ หรือเนือทีดินเปลียน
แปลงใหย้ืนแบบแสดงรายการทีดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วนันบัแต่
วนัทีโอนกรรมสิทธิ

เอกสารหลกัฐานทีนาํมาใชใ้นการติดต่อ
1. หลกัฐานแสดงการเป็นเจา้ของทีดิน เช่น สาํเนาโฉนด

นส.3 ก
2. สาํเนาทะเบียนบา้น บตัรประจาํตวัประชาชน
3. สาํเนาใบเสร็จรับเงินปีสุดทา้ย (ถา้มี)
4. หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอาํนาจ)
5. สาํเนาหนงัสือสญัญาซือขาย

การลดหยอ่นและการยกเวน้ภาษีบาํรุงทอ้งที
1. ทีดินแปลงทีเจา้ของปลูกบา้นอยูอ่าศยัโดยไม่ทาํการคา้หรือ

ใหเ้ช่าแต่อยา่งใดทงัสินลดหยอ่นได้ 1 ไร่ และทีดินตอ้งไม่นอ้ย

กวา่ 200 ตรว. (ถา้นอ้ยกวา่ 200 ตรว. ไม่ตอ้งเสียภาษี)
2. ตามทา้ยประกาศ พ.ร.บ.ภาษีบาํรุงทอ้งที กาํหนดใหที้ดิน

ในเขตตาํบลสวา่ง ตอ้งเสียภาษีในอตัราไร่ละ 7 บาท
3. ทีดินซึงใชป้ระกอบกสิกรรม อตัราภาษีไร่ละ 3.50 บาท
4. ทีดินทิงไวว้า่งเปล่าไม่ไดท้าํประโยชน ์อตัราไร่ละ 14 บาท
5. ทีดินทีเจา้ของปลูกบา้นใหเ้ช่าหรือปลูกบา้นทาํการคา้ และ

ไดเ้สียภาษีโรงเรือนและทีดินแลว้ จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีบาํรุง
ทอ้งทีในส่วนทีอาคารนนัตงัอยู่

ภาษีคา้งชาํระ
1. ไม่ยืนแบบภายในกาํหนดเสียเงินเพิม 10 % ของค่าภาษี
2. ยืนรายการไม่ถกูตอ้ง ทาํใหจ้าํนวนเงินค่าภาษีนอ้ยลงตอ้ง

เสียเงินเพิม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิมเติม
3. แจง้จาํนวนเนือทีดินไม่ถกูตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลง ตอ้งเสียเงิน

เพิมอีก 1 เท่าของค่าภาษีประเมินเพิม
4. ชาํระภาษีเกินกาํหนด 30 เมษายน ตอ้งเสียเงินเพิมร้อยละ

2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนนบัเป็นหนึงเดือน
5. อาํนาจการประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 10 ปี

เป็นภาษีทีจดัเก็บจากป้ายแสดงชือ ยีหอ้ หรือเครืองหมายการ
คา้  หรือโฆษณา หารายไดไ้ม่วา่จะแสดงไวที้วตัถุใดหรือทาํให้
ปรากฎดว้ยวิธีอืนใด

เอกสารหลกัฐานทีนาํมาใชใ้นการติดต่อ
1. สาํเนาทะเบียนบา้น บตัรประจาํตวัประชาชน
2. สาํเนาหนงัสือรับรองสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั
3. รายละเอียดเกียวกบัป้าย ทงัลกัษณะขอ้ความ ภาพ ขนาด

รูปร่าง และรูปตวัอยา่งของป้าย (ถา้มี)

ภาษีโรงเรอืนและทีดิน

ใช้แบบฟอร์ม  ภ.ร.ด.8 ขอรับกระผม

ภาษีบํารุงท้องที

ภาษป้ีาย




