
 
 
 
 

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับสภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คดิอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คดิอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ต.ซม. 

- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมสีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ 
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่่ากว่าอักษรต่างประเทศ 

4. ป้ายที่ค่านวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสยีภาษีต่า่กว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท  
 
  
 

1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องยื่นเสียภาษปี้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่ 2 ม.ค.- 31 มี.ค. ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี 
ยกเว้นป้ายท่ีเพิ่งเริม่ติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นงวดๆ ละ 3 เดือนของปี 

2. ช่าระภาษีภายในปี 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนกังานเจ้าหน้าที ่
3. ภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผอ่นช่าระเป็นสามงวดเท่าๆกันก็ได้ 

 

การอุทธรณ์ภาษีป้าย 
ถ้าผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินเห็นว่าไม่   ถูกต้องให้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ี ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน  

30 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน 

 

 

 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังตดิปา้ย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % 
 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกจ้อง  
     ท่าให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียงเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 
 

3. ไม่ช่าระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือนของค่าภาษี 
 

4. ผู้ใดจงใจไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000- 50,000 บาท 
 

5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท 
 

6. ผู้ใดไม่แสดงช่ือ-ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนท่ีมมุขวาของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหารมิทรัพย์ของผู้อื่น
และมีพื้นท่ีเกิน 2 ตร.ม. ต้องระวางโทษ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระท่าความผดิ 
 

7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  ให้ถ้อยค่าเท็จตอบค่าถามด้วยถ้อยค่าเป็นเท็จหรือนพยาหลักฐานเท็จ
มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจ่าคุกเกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต5่,000 – 50,000 บาท 

อัตราโทษและค่าปรับภาษีป้าย 

การยื่นประเมินและการช่าระภาษี

ป้าย 

 



 

             เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต 
อพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย 
 สนานกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือน  
 อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน ร้อยละ 12.5 ขอค่ารายปี 
 

 
 

1. เจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูรั้บมอบอ านาจยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงทรัพยสิ์น
นั้นตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม – ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ ของทุกปี 

2. เจา้หนา้ท่ีจะออกแบบแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
3. ผูรั้บประเมินตอ้งช าระภายใน 30 วนั นบัแต่วดัถดัจากท่ีไดรั้บแบบแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 
 

หากผูรั้บประเมินไม่พอใจในการประเมินใหย้ืน่ค  าร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัไดรั้บแจง้การประเมิน 
(ภ.ร.ด 8 ) 

 
 
 

1. ผูใ้ดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 10 ปี 
2. ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ

ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี 
3. ถา้ช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินใหเ้สียเงินเพ่ิมดงัน้ี 

3.1ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพ่ิม 2.5 % ของค่าภาษีท่ีคา้ง 
3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพ่ิม 5 % ของภาษีท่ีคา้ง 
3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพ่ิม 10 % ของค่าภาษีท่ีคา้ง 
3.4 เกิน 4 เดือนข้ึนไป ใหย้ดือายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นโดยมิตอ้งขอใหศ้าลสัง่ หรือออกหมายยดึ 

 
 
 
 
 

 

อนัตรายภาษีอนัตราย 
 จะเสียตามราคาปานกลางของท่ีดิน มีหลายอตัรา ขอทราบละเอียดกบัเจา้หนา้ท่ีไดโ้ดยตรง 
 ท่ีดินวา่งเปล่าหรือไม่ไดท้  าประโยชน์จะตอ้งเสียภาษี 2 เท่า ของอตัราวา่ง 

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 

อัตราโทษและค่าปรับอัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน 



 
 

1. ใหเ้จา้ของท่ีดิน ผูค้รองท่ีดิน ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5 )และช าระภาษีโรงเรือนปีละคร้ัง ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม – 30 เมษายนของทุกปี 

2. ผูท่ี้ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหม่ หรือเน้ือท่ีดินเปล่ียนแปลงใหย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5 ) ภายใน 30 
วนั นบัแต่วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ 
 
 

1. ท่ีดินนอกเขตเทศบาลใหล้ดหยอ่นไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะนอ้ยกวา่ 3 ไร่ไม่ได ้ทั้งน้ีตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัจงัหวดั 
2. ท่ีดินท่ีเจา้ของปลูกบา้นให้เช่าหรือปลูกบา้นท าการคา้และไดเ้สียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้จะไดรั้บการยกเวน้
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในส่วนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู ่
 
 
 

1.ไม่ยืน่แบบภายในก าหนดเสียเงินเพ่ิม 10 % ของค่าภาษี 

2. ยืน่รายการไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพ่ิม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 

3. ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือดินไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลง ตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 
4. ช าระภาษีเกินก าหนดวนัท่ี 30 เมษายน ตอ้งเสียเพ่ิม 
 2 % ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน 

 
 

 
 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องท่ี 

อัตราโทษและค่าปรับภาษีบ ารุงท้องที่ 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและช่าระภาษี 


