
ค าแนะน าการช าระภาษี 
 

ภาษีที่จดัเก็บได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ และภาษีป้าย 

ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ                                               

เป็นภาษีที่จดัเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตกึแถว 
บริษัท ธนาคาร  โรงแรม   โรงภาพยนตร์ แฟลต   อพาร์ตเม้นท์  
หอพกั คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงาน
อตุสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ทา่เรือ บอ่นไก่ 
บอ่นปลา ฟาร์มสตัว์ คลงัสนิค้า ฯลฯ และบริเวณที่ดินท่ีปกติใช้
ร่วมไปกบัโรงเรือนนัน้ ฯลฯ 

   อัตราภาษีอัตราภาษี  

ร้อยละ 12.5 ของคา่รายปี 

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษีการยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี

1. เจ้าของทรัพย์สนิหรือผู้มอบอ านาจยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ ซึง่ทรัพย์สนินัน้
ตัง้อยู ่ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม – สิน้เดือนกมุภาพนัธ์ ของ
ทกุปี 

2. พนกังานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
3. ผู้ รับการประเมินต้องช าระเงินภายใน 30 วนั นบัแตว่นั

ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

  การอุทธรณ์การอุทธรณ์

หากผู้ รับการประเมินไมพ่อใจในการประเมินให้ยื่นค า
ร้องขออทุธรณ์ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัได้รับแบบแจ้งการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

อัตราโทษและค่าปรับอัตราโทษและค่าปรับ   
1. ผู้ใดละเลยไมย่ื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม ่ 

เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลงัได้ไมเ่กิน 10 ปี 
2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไมถ่กูต้องตามความเป็นจริงหรือไม ่

บริบรูณ์มีความผิดต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 6 เดือน หรือ
ปรับไมเ่กิน 500 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และเรียกเก็บภาษี
ย้อนหลงัได้ไมเ่กิน 5 ปี  

3. ถ้าช าระภาษีเกินก าหนด 30 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับ
แจ้งประเมิน  ให้เสยีเงินเพิ่มดงันี ้

           3.1  ไมเ่กิน 1 เดือน เสยีเพิ่ม 2.5% 
           3.2   เกิน 1 เดือน แตไ่มเ่กิน 2 เดือน เพิ่ม 5 % 
           3.3   เกิน 2 เดือน แตไ่มเ่กิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5% 

3.4   เกิน 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 4 เดือน เพิ่ม 10% 
3.5   เกิน 4 เดือนขึน้ไป ให้ยดึอายดั หรือขายทอดตลาด  

         

ทรัพย์สนิโดยมิต้องขอให้ศาลสัง่ หรือออกหมายยดึ 
 

เป็นภาษีที่จดัเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน 
อัตราภาษี

1. จะเสยีตามราคาปานกลางของที่ดิน ขอทราบรายละเอียดกบั 
เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง 

2. ที่ดินวา่งเปลา่หรือไมไ่ด้ท าประโยชน์จะต้องเสยีภาษีเป็น 

2 เทา่ ของอตัราภาษีปกต ิ
 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและช าระภาษี

1. ให้เจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ 
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5)และช าระภาษีปีละครัง้ ตัง้แตว่นัท่ี  
1 มกราคม – 30 เมษายน ของทกุปี 

2. ผู้ ท่ีได้รับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินใหม ่หรือเนือ้ท่ีดินเปลีย่นแปลง 
ให้ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)ภายใน 30 วนั นบั
แตว่นัท่ี โอนกรรมสทิธ์ิ 

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่

1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลกูอาศยัโดยไมท่ าการค้าหรือให้เช่า 
แตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ให้ลดหยอ่นได้ 5 ไร่ สว่นท่ีเกินต้องเสยีภาษี
ตามอตัราที่ก าหนด 

2.  ท่ีดินที่เจ้าของปลกูบ้านให้เช่าหรือปลกูบ้านท าการค้า และ
ได้เสยีภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษี
บ ารุงท้องที่ในสว่นท่ีอาคารนัน้ตัง้อยู ่

 อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไมย่ื่นแบบภายในก าหนดเสยีเงินเพิ่ม 10% ของคา่ภาษี 
2. ยื่นรายการไมถ่กูต้อง คา่ภาษีน้อยลงต้องเสยีเงินเพิ่ม 10 % 

ของคา่ภาษีประเมินเพิ่มเติม 
3. ชีเ้ขตแจ้งจ านวนเนือ้ที่ดินไมถ่กูต้อง คา่ภาษีน้อยลง ต้องเสยี

เงินเพิ่มอีก 1 เทา่ ของคา่ภาษีประเมินเพิ่มเติม 
4. ช าระภาษีเกินก าหนดวนัท่ี 30 เมษายน ต้องเสยีเงินเพิ่ม 2 %

ตอ่เดือนของคา่ภาษี เศษของเดือนให้นบัเป็นหนึง่เดือน 

 

ภาษบี ารุงท้องที ่



 
 

เป็นภาษีที่จดัเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อหรือ
เคร่ืองหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่
วา่จะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วตัถใุด ๆ ด้วยตวัอกัษร ภาพ หรือ
เคร่ืองหมายที่เขียน แกะสลกั จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

           อัตราภาษี 
1. ป้ายที่มีอกัษรไทยล้วน คิดอตัรา 3 บาทตอ่ 500 ตาราง

เซนติเมตร  
2. ป้ายที่มีอกัษรไทยปนกบัอกัษรตา่งประเทศหรือปนกบั 

ภาพและหรือเคร่ืองหมายอื่น คิดอตัรา 20 บาท 
ตอ่ 500 ตารางเซนติเมตร 

3. ป้ายดงัตอ่ไปนี ้คิดอตัรา 40 บาท ตอ่ 500 ตาราง 
เซนติเมตร, ป้ายที่ไมม่ีอกัษรไทยไมว่า่จะมีภาพหรือ 
เคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม,่ ป้ายที่มีอกัษรไทยบางสว่น หรือ 
ทัง้หมดอยูใ่ต้หรือต ่ากวา่อกัษรตา่งประเทศ 

4. ป้ายที่ค านวณพืน้ท่ีและประเภทของป้ายแล้วเสยีภาษี 
ต ่ากวา่ 200 บาทให้เสยีภาษีในอตัรา 200 บาท 

การยืน่ประเมินและการช าระภาษี
1. เจ้าของป้ายซึง่จะต้องเสยีภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการ 

ภาษีป้ายตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม-31มีนาคมของทกุปี โดย
เสยีเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เร่ิมติดตัง้หรือแสดงในปีแรกให้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วนั และให้เสยี
ภาษีป้ายตัง้แตว่นัเร่ิมติดตัง้หรือแสดงจนถึงสิน้ปี 

2. ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้งการ 
ประเมินจากพนกังานเจ้าหน้าที ่

3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผอ่นผนัช าระเป็น  
3 งวดเทา่ ๆ กนัก็ได้ 

  การอุทธรณ์   
ถ้าผู้มีหน้าที่เสยีภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินและเห็น

วา่ไมถ่กูต้องให้ยื่นค าร้องอทุธรณ์ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ 
ภ.ป.4 ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

 อัตราโทษและค่าปรับ   

1. ไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือ 
หลงัติดตัง้ป้าย 15 วนั เสยีเงินเพิ่ม 10 % ของคา่ภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไมถ่กูต้อง ท าให้คา่ภาษี 
น้อยลงต้องเสยีเงินเพิ่ม 10% ของคา่ภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 

3. ไมช่ าระภาษีภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
เสยีเงินเพิ่ม 2% ตอ่เดือนของคา่ภาษีเศษของเดือนให้นบัเป็น
หนึง่เดือน 

4. ผู้ใดจงใจไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ 
ปรับตัง้แต ่5,000 –50,000 บาท 

5. ผู้ใดไมแ่จ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วนั ตัง้แตว่นัรับโอน  
ต้องระวางโทษปรับตัง้แต ่1,000 –10,000 บาท 

6. ผู้ใดไมแ่สดงช่ือ – ที่อยู ่ เจ้าของป้ายเป็นอกัษรไทยให้ชดัเจน 
ที่มมุขวาด้านลา่งของป้าย ซึง่ติดตัง้บนอสงัหาริมทรัพย์ของผู้ 
อื่น และมีพืน้ท่ีเกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวนัละ 
100 บาท เรียงรายวนัตลอดระยะเวลาที่กระท าความผิด 

7. ผู้ใดโดยรู้อยูแ่ล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จ ให้ถ้อยค า 
เท็จตอบค าถามด้วยถ้อยค าอนัเป็นเท็จหรือน าพยานหลกัฐาน
เท็จมาแสดงเพื่อหลกีเลีย่งการเสยีภาษีป้าย ต้องระวางโทษ
จ าคกุไมเ่กิน 1 ปี หรือปรับตัง้แต ่5,000 – 50,000 บาท หรือ
ทัง้จ าทัง้ปรับ 

 
               สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า     พัฒนาให้ก้าวไกล 
        ความสุขของประชายิ่งใหญ่     ถ้าร่วมใจกันเสียภาษี 

 



ในการ

ช าระภาษี


 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชมุพร 

 
ติดตอ่สอบถามรายละเอียดได้ที่  
องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านนาในวนั  -  เวลาราชการ 

โทร 077- 510821 
 

ภาษีป้าย
ป้าย 


