
    ภาษป้ีาย     

 เป็นภาษีที*จดัเก็บจากป้ายแสดงชื*อ ยี*ห้อ หรือเครื*องหมาย

การคา้หรือโฆษณา หรือกิจการอื*นเพื*อหารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือ

โฆษณาไวที้*วตัถุใด ๆ ด้วยอกัษร ภาพ หรือเครื* องหมายที* เขียน 

แกะสลกั จารึก หรือทาํใหป้รากฏดว้ยวิธีอื*น 

 

อตัราภาษี 

1. ป้ายที*มีอกัษรไทยลว้น คิดอตัรา 3 บาท  ต่อ 500 ตร.ซม. 

2. ป้ายที*มีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรือปนกบัภาพและ    

   หรือเครื*องหมายอื*นคิดอตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 

3. ป้ายดงัต่อไปนีQ  คิดอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 

   - ป้ายที*ไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือเครื*องหมายใด ๆ 

หรือไม่ 

   - ป้ายที*มีอกัษรไทยบางส่วน หรือทัQงหมดอยูไ่ดห้รือตํ*ากวา่อกัษร  

      ต่างประเทศ 

4.  ป้ายที*มีจาํนวนพืQนที*และประเภทของป้ายแลว้เสียภาษีตํ*ากวา่  

    200 บาท ให้เสียในอตัรา 200 บาท 
 

การยื,นแบบประเมินและการชําระภาษี 

1. เจา้ของซึ*งจะตอ้งเสียภาษีป้าย ยื*นแสดงแบบรายการภาษีป้าย

ตัQงแต่เดือน  มกราคม – 31 มีนาคมของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี

ยกเวน้ป้ายที*เริ*ม 

  ติดตัQงหรือแสดงในปีแรกใหย้ื*นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 

  15 วนัและใหเ้สียภาษีป้ายตัQงแต่วนัเริ*มติดตัQงหรือแสดงจนถึงสิQนปี 

  และเสียภาษีเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือนของปี 

2. ชาํระภาษีป้ายภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที*ไดรั้บแจง้การประเมิน 

   จากพนกังานเจา้หนา้ที* 
 

3. ถา้ภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผอ่นชาํระเป็น 3 งวดเท่า ๆ  

   กนักไ็ด ้

การอุทธรณ์ 

 ถา้ผูมี้หน้าที*เสียภาษีป้ายไดรั้บแจง้การประเมินแลว้ เป็น

ว่าไม่ถูกตอ้งให้ยื*นคาํร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจา้หน้าที*ตามแบบ 

ภ.ป.4 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที*ไดรั้บแจง้การประเมิน 
 

อตัราโทษและค่าปรับ 

1. ไม่ยื*นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลงั

ติดตัQงป้าย  ภายใน 15 วนั เสียเงินเพิ*ม 10% ของค่าภาษี 

2. ยื*นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ทาํใหค่้าภาษี

นอ้ยลงตอ้งเสีย   เงินเพิ*ม 10% ของค่าภาษีที*ประเมินเพิ*มเติม 

3. ไม่ชาํระเงินเพิ*มภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที*ไดรั้บแจง้การประเมิน 

   เสียเงินเพิ*ม 2%ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนใหน้บัเป็นหนึ*ง

เดือน 

4. ผูใ้ดจงใจไม่ยื*นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษ

ปรับตัQงแต่   5,000 – 50,000 บาท 

5. ผูใ้ดไม่แสดงชื*อ-ที*อยู ่เจา้ของป้ายเป็นอกัษรไทยใหช้ดัเจนที*มุม

ขวา ดา้นล่างของป้ายซึ*งตัQงบนอสงัหาริมทรัพยข์องผูอื้*นและมีพืQนที*

เกิน   2 ตร.ม.ตอ้งระวางโทษปรับวนัละ 100 บาท เรียงรายวนั

ตลอดระยะ   เวลาที*กระทาํความผดิ 

6. ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ให้

ถอ้ยคาํเทจ็   ตอบคาํถามดว้ยถอ้ยคาํอนัเป็นเทจ็หรือนาํ

พยานหลกัฐานเทจ็มาแสดง   หรือหลีกเลี*ยงหรือพยายามหลีกเลี*ยง

การเสียภาษีป้ายตอ้งระวางโทษ 

   จาํคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตัQงแต่ 5,000 –  50,000 บาท หรือทัQง 

   จาํทัQงปรับ 

 

7. ผูใ้ดไม่ยื*นแบบแสดงรายการภาษีป้ายหรือยื*นแบบแสดงรายการ 

   ภาษีป้าย โดยไม่ถูกตอ้งใหพ้นกังานเจา้หนา้ที*มีอาํนาจแจง้การ 

   ประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปีนบัตัQงแต่วนัที*พนกังานเจา้หนา้ที* 

   แจง้การประเมิน 

 

  ภาษโีรงเรือนและที3ดนิ    

 เป็นภาษีที*จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว 

บริษทั ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์   แฟลต    อพาร์ตเม้นต ์

หอพกั คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม 

ฟาร์มสตัวแ์ละสินคา้และที*ปกติใชร่้วมกบัโรงเรือนนัQน ๆ ฯลฯ 

การยื,นแบบประเมินและการชําระภาษ ี

- เจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูรั้บมอบอาํนาจยื*นแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิ์น  (ภ.ร.ด.2) ต่อพนกังานเจา้หนา้ที*ซึ* งทรัพยสิ์นนัQนตัQงอยู่

ตัQงแต่เดือน  มกราคม-สิQนเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี 

- พนกังานเจา้หนา้ที*จะออกแบบแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

- ผูรั้บการประเมินตอ้งชาํระเงินภายใน 30 วนั นบัตัQงแต่วนัที*ไดรั้บ 

  แบบแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
 

อตัราภาษ ี

 ร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี 

การอุทธรณ์ 



 หากผูรั้บการประเมินไม่พอใจในการประเมินใหย้ื*นคาํ

ร้องขออุทธรณ์ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที*ไดรั้บแจง้การประเมิน

(ภ.ร.ด.8) 

 

 

อตัราโทษและค่าปรับ 

! ผูใ้ดละเลยไม่ยื*นแบบแสดงรายการมีความผดิโทษปรับไม่เกิน  

    200 บาท และเรียกเกบ็ภาษียอ้นหลงัไม่เกิน 10 ปี 

! ผูใ้ดยื*นแบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือ 

    ไม่บริบูรณ์มีความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ    

    ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทัQงจาํทัQงปรับและเรียกเกบ็ภาษีไดไ้ม่ 

    เกิน 5 ปี 

! ถา้ชาํระค่าภาษีเกินกาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัที*ไดรั้บ 

    แจง้จากประเมินใหเ้สียเงินเพิ*มดงันีQ  

 1. ไม่เกนิ 1 เดือน เสียเพิ9ม 2.5% 

 2. เกนิ 1 เดือน แต่ไม่เกนิ 2 เดือน เพิ9ม 5% 

 3. เกนิ 2 เดือน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน เพิ9ม 7.5% 

 4. เกนิ 3 เดือน แต่ไม่เกนิ 4 เดือน เพิ9ม 10% 

 5. เกนิ 4 เดือนขึ=นไป ให้ยดึ อายดัหรือขายทอดตลาด

ทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั9งหรือออกหมายยดึ 
 

 

    ภาษบีํารุงท้องที3 (ภาษทีี3ดนิ)     

       เป็นภาษีที*จดัเกบ็จากเจา้ของที*ดิน ผูค้รอบครองที*ดิน 

 หลกัฐานที,ต้องนําไปแสดงและยื,นเพื,อเสียภาษี 

Ø หลกัฐานที*แสดงถึงการเป็นเจา้ของที*ดิน เช่น โฉนด หรือ   

    น.ส.3 

Ø ใบเสร็จรับเงินที*ชาํระไวค้รัQ งสุดทา้ย (ถา้มี) 

Ø บตัรประจาํตวัประชาชนของเจา้ของที*ดิน 

Ø กรณีเจา้ของที*ดินไม่สามารถไปดว้ยตนเองได ้ใหท้าํหนงัสือ

มอบหมายใหบุ้คคลอื*นไปดาํเนินการแทนกไ็ด ้โดยผูแ้ทนตอ้งนาํ 

    บตัรประจาํตวัประชาชนและหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ไปดว้ย 
 

ระยะเวลาการชําระภาษ ี

- ใหผู้ที้(มีหนา้ที(เสียภาษีบาํรุงทอ้งที(ชาํระภาษีบาํรุงทอ้งที( 

ภายใน เดือนเมษายนของทุกปี 

อตัราการชําระภาษ ี

-  ที(ดินที(ใชป้ระกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไมล้ม้ลุกให้

เสียกึ(ง 

    อตัราตามบญัชีอตัราภาษีบาํรุงทอ้งที(แต่ถา้เจา้ของที(ดิน

ประกอบการ กสิกรรมประเภทไมล้ม้ลุกดว้ยตนเอง ใหเ้สีย

อยา่งสูงไม่เกินไร่ละ     5 บาท 

-  ที(ดินทิLงไวว้า่งเปล่าหรือไม่ไดท้าํประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

ของที(ดินใหเ้สียภาษีเพิ(มขึLนอีกเท่าของอตัราตามบญัชีอตัรา

ภาษีบาํรุงทอ้งที( 

-  ที(ดินนอกนัLนเสียตามราคาประเมินตามบญัชีอตัราภาษีบาํรุง

ทอ้งที( 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบํารุงท้องที, 

- ที(ดินแปลงที(เจา้ของปลูกบา้นอยูอ่าศยัโดยไม่ทาํการคา้ หรือ

ใหเ้ช่า แต่อยา่งใดทัLงสิLน ลดหยอ่นได ้3 – 5 ไร่ ส่วนที(เกินตอ้ง

เสียภาษีตามอตัราที(กาํหนด 

อตัราโทษและค่าปรับ 

- ไม่ยื(นแบบภายในกาํหนด เสียเพิ(ม 10% ของค่าภาษี 

- ยื(นแบบไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพิ(ม 10% ของ

ภาษีที(ประเมินเพิ(มเติม 

-  ชีL เขตแจง้จาํนวนเนืLอที(ดินไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสีย

เงินเพิ(ม อีก 1 เท่าของค่าภาษีที(ประเมินเพิ(มเติม 

-  ชาํระภาษีเกินกาํหนดวนัที( 30 เมษายน ตอ้งเสียเงินเพิ(ม 24%  

    ต่อปี หรือ 2% ต่อเดือน 

-  โทษทางอาญาจาํคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000

บาทหรือทัLงจาํทัLงปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการชําระภาษ ี
 

 

ภาษโีรงเรือนและที0ดนิ 

ภาษป้ีาย 

ภาษบีํารุงท้องที0 
 

 

 

งานจัดเกบ็รายได้  เทศบาลตําบล 

บ้านแท่น 

อําเภอบ้านแท่น  จังหวดัชัยภูม ิ
              โทร. 0-44-887-021 

          โทรสาร. 0-44-887-106 

 


