
ภาษีป้าย 
  เป็นภาษทีีจ่ัดเกบ็จากป้ายแสดงช่ือ ยีห้่อ หรือเคร่ืองหมายการค้า หรือโฆษณาไว้ที่วตัถุใด ๆ ด้วย อกัษร
ภาพ หรือเคร่ืองหมายทีเ่ขยีน แกะ สลกัจารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวธิีอืน่ 

 
อตัราภาษ ี

 
1. ป้ายทีม่ีอกัษรไทยล้วนคิดอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
2. ป้ายทีม่ีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ หรือปน กบัรูปภาพ หรือเคร่ืองมืออืน่ คิดอตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
3. ป้ายดังต่อไปนี ้คิดอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตร. ซม. 

   3.1 ป้ายทีไ่ม่มีอกัษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ เคร่ืองหมาย หรือไม่  
   3.2 ป้ายทีม่ีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ  

4. ป้ายทีค่ านวณพืน้ทีแ่ละประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษี ต ่ากว่า 200 บาท ให้เสียในอตัรา 200 บาท 

 
การยืน่แบบประเมินและการช าระภาษี 

 
1. ให้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายทีต่ิดตั้ง

ใหม่ให้ยืน่แบบแสดงรายการ ภายใน 15 วนั 
2. ช าระภาษีป้าย ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับการ แจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
3. ถ้าภาษีป้ายเกนิ 3,000 บาท สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กนั 

 
อตัตราโทษและค่าปรับ 

 
1. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน เดือนมีนาคม หรือ หลงัติดตั้งป้าย 15 วนั เสียเงินเพิม่ 10 % ของค่าภาษี 
2. ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องท าให้ ค่าภาษี น้อยลง ต้องเสียเงินเพิม่ 10 % ของค่าภาษีทีป่ระเมิน

เพิม่เติม 
3. ไม่ช าระเงินภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับการ แจ้งการประเมิน เสียเงินเพิม่ 2 % ต่อเดือน ของค่าภาษี เศษ

ของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน 

 
ภาษบี ารุงท้องที ่

 
เป็นภาษทีีจ่ัดเกบ็จากเจ้าของทีด่ินหรือผู้ครอบครองทีด่ินน้ัน ๆ อตัราภาษี 

  - จะเสียตามราคาปานกลางของทีด่ินมีหลายอตัราขอทราบ รายละเอยีดกบัเจ้าหน้าทีไ่ด้โดยตรง  
 - ทีด่ินว่างเปล่า หรือ ไม่ได้ท าประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอตัราปกติ  

 
 



การยืน่แบบแสดงรายการที่ดนิและการช าระภาษี 
 

1. ให้เจ้าของทีด่ิน ผู้ครอบครองทีด่ิน ยืน่แบบแสดง รายการทีด่ิน (ภ.บ.ท. 5) และช าระภาษีปีละคร้ัง  ตั้งแต่วนัที ่                   
2 มกราคม- 30 เมษายน ของทุกปี 

2. ผู้ทีไ่ด้รับโอนกรรมสิทธ์ิทีด่ินใหม่หรือ เนือ้ทีด่ิน เปลีย่นแปลงให้ยืน่แบบภายใน 30 วนั นับตั้งแต่วนัทีโ่อน
กรรมสิทธ์ิ  

 
การลดหย่อน และการยกเว้น ภาษบี ารุงท้องที ่

 
  1. ทีด่ินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกนิ 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ ไม่ได้ ทั้งนีต้ามทีก่ าหนด ในข้อบัญญตัิ 
จังหวดั 

2. ทีด่ินทีเ่จ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรือปลูกบ้านท าการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและทีด่ินแล้ว จะได้รับการยกเว้น
ภาษีบ ารุงท้องที ่ในส่วนทีอ่าคารน้ันตั้งอยู่ 

 
อตัราโทษและค่าปรับ 

 
1. ไม่ยืน่แบบภายในก าหนดเสียเงินเพิม่ 10 % ของค่าภาษีทีป่ระเมิน 
2. ยืน่รายการไม่ถูกต้อง เสียเงินเพิม่ 10 % ของภาษีทีป่ระเมินเพิม่เติม 
3. ช้ีเขตแจ้งจ านวนเนือ้ทีด่ินไม่ถูกต้อง ต้องเสียเงินเพิม่อกี 1 เท่าของค่าภาษีทีป่ระเมินเพิม่เติม 
4. ช าระภาษีเกนิก าหนดวนัที ่30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิม่ 24 % ต่อปี ของค่าภาษี 

 
ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 

 
  เป็นภาษีทีจั่ดเกบ็จากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพกั คอนโดมิเนียม ร .ร.
สอนวชิาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลงัสินค้า และบริเวณทีด่ินทีป่กติใช้
ร่วมกบัโรงเรือนน้ัน การยืน่แบบประเมินและการช าระภาษี   

 
การยืน่แบบประเมิน 

 
  1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ านาจยืน่แบบแสดงรายการทรัพย์สิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ซ่ึงทรัพย์สินน้ัน
ตั้งอยู่ ตั้งแต่ 2 มกราคม – ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 

2. ถ้าค่าภาษีเกนิ 9,000 บาท สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวด ๆละเท่า ๆ กนั 
3. ผู้รับการประเมินต้องช าระเงินภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับแบบแจ้งการประเมิน  

 
 

 



การช าระภาษี 
 

  1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ านาจยืน่แบบแสดงรายการทรัพย์สิน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ซ่ึงทรัพย์สินน้ัน
ตั้งอยู่ ตั้งแต่ 2 มกราคม – ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 
  2. ถ้าค่าภาษีเกนิ 9,000 บาท สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวด ๆละเท่า ๆ กนั 
  3. ผู้รับการประเมินต้องช าระเงินภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับแบบแจ้งการประเมิน  

 
อตัราโทษและค่าปรับ 

 
  1. ผู้ใดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการ มีความผดิโทษปรับไม่เกนิ 200 บาท และเรียกเกบ็ภาษีย้อนหลงัได้ไม่เกนิ 10 ปี 

2. ผู้ใดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผดิต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน 
หรือปรับ ไม่เกนิ 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเรียกเกบ็ภาษีย้อนหลงัได้ ไม่เกนิ 5 ปี 

3. ถ้าช าระค่าภาษีเกนิก าหนด 30 วนั นับแต่ วนัถัดจากวนัทีไ่ด้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเพิม่ดังนี้  
3.1 ไม่เกนิ 1 เดือน เสียเงินเพิม่ 2.5 % ของค่าภาษี 
3.2 เกนิ 1 เดือน แต่ไม่เกนิ 2 เดือน เสียเงินเพิม่ 5% ของค่าภาษี 
3.3 เกนิ 2 เดือน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน เสียเงินเพิม่ 7.5 % ของค่าภาษ ี
3.4 เกนิ 3 เดือน แต่ไม่เกนิ 4 เดือน เสียเงินเพิม่ 10 % ของค่าภาษ ี
3.5 เกนิ 4 เดือนขึน้ไป ให้ยดึอายดัหรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอศาลส่ัง หรือออกหมายยดึ   

 
“โปรดเสียภาษี ตามก าหนดระยะเวลา เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่าน จะส่งผลสะท้อนกลบัคืนสู่ท้องถิ่น” 

 


