
ภาษีป้ายภาษีป้ายภาษีป้าย   
 ภาษปีา้ย เปน็ภาษีทีจ่ดัเกบ็จาก

ป้าย.. 

แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย

การค้า หรือโฆษณา 

หรือกิจการอื่น เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะ

แสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วย

อักษรภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน 

แกะสลักจารึก หรือท าให้ปรากฏด้วย

วิธีอื่น 

 ขัน้ตอนการยืน่แบบประเมนิและการ

ช าระภาษ ี

1. เจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ 

ภ.ป.1 ต้ังแต่ 

เดือนมกราคม – สิ้นเดือนนีนาคมของ

ทุกปีโดยเสียเป็นรายปี  ยกเว้นป้ายท่ี

เริ่มติดต้ังหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบ

แสดงรายการ ภ.ป. 1 ภายใน 15 วัน

นับแต่วันท่ีติดต้ังใหม่ 

 2. ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน 

นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน

จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท 

จะขอผ่อนช าระเป็นสามงวดเท่าๆ กันก็

ได ้

อตัราคา่ภาษปีา้ย อตัราคา่ภาษปีา้ย อตัราคา่ภาษปีา้ย    
ประเภท 1  ป้ายท่ีมีอักษรไทย

ล้วน คิดอัตรา 3  บาท ต่อ 500   ตร.

ซม. 

ประเภท 2  ป้ายท่ีมีอักษรไทยปน

กับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับ

รูปภาพ หรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 

20 บาท ต่อ  500 ตร.ซม. 

ประเภท 3  ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย 

คิดอัตรา 40 บาท  ต่อ 500 ตร.ซม. 

ป้ายท่ีค านวณพื้นที่และประเภทป้ายท่ีค านวณพื้นที่และประเภทป้ายท่ีค านวณพื้นที่และประเภท

ของป้ายแล้วของป้ายแล้วของป้ายแล้ว   

เสียภาษีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียเสียภาษีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียเสียภาษีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย

อัตรา 200 บาทอัตรา 200 บาทอัตรา 200 บาท   

   

   

อัตราโทษและค่าปรับอัตราโทษและค่าปรับอัตราโทษและค่าปรับ   
ผู้ใดหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย มี

ความผิด ตาม พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.

2510 มาตรา 34,35,36,37 และมาตรา 

39 

 

   

การอทุธรณ์การอทุธรณ์การอทุธรณ์   
ถ้าผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการ

ประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นค า

ร้อง  อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

ตามแบบ ภ.ป.4  ภายใน  30  วัน  นับ

แต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

 

 

 

   

 

เงินภาษีของท่าน 
ช่วยให้ท้องถิ่นพัฒนา 

“โปรดช่วยกันเสียภาษีเพื่อท้องถิ่นนะคะ” 



ภาษีโรงเรือน

และที่ดนิ    
 เป็นภาษี ท่ีจัดเก็บจากบ้านเช่า 

อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร 

โ ร ง แ ร ม  โ ร ง ภ าพยน ต์    แฟลต    

อพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม 

โ ร ง เ รี ย น ส อน วิ ช า ชี พ  โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรม ฟาร์มสัตว์และสินค้าและ

ท่ีปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ๆ ฯลฯ 

การยืน่แบบประเมนิและการช าระ

ภาษ ี

- เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ านาจ

ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

  (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่ง

ทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ต้ังแต่เดือน  

มกราคม-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

- พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะออกแบบแจ้ง

การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

- ผู้รับการประเมินต้องช าระเงินภายใน 

30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับ  แบบแจ้ง

การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 

อตัราภาษ ี

 ร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี 

การอทุธรณ์ 
 หากผู้รับการประเมินไม่พอใจใน

การประเมินให้ยื่นค าร้องขออุทธรณ์ 

ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

การประเมิน(ภ.ร.ด.8) 

อตัราโทษและคา่ปรบั 
 ผู้ใดละเลยไม่ย่ืนแบบแสดงรายการ

มีความผิดโทษปรับไม่เกิน  

    200 บาท และเรียกเก็บภาษี

ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี 

 ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่

ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือ 

    ไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ    

    ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือท้ังจ าท้ัง

ปรับและเรียกเก็บภาษีได้ไม่ 

    เกิน 5 ปี 

 ถ้าช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วัน 

นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจาก

ประเมินให้เสียเงินเพ่ิมดังนี้ 

 1. ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพ่ิม 2.5% 

 2. เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 

เดือน เพิ่ม 5% 

 3. เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 

เดือน เพิ่ม 7.5% 

 4. เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 

เดือน เพิ่ม 10% 

 5. เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึด 

อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดย

มิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

 

 

 

 



 

 

    ภาษบี ารงุทอ้งที ่

(ภาษทีีด่นิ)     

เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจาก “ท่ีดิน” ซึ่ง

หมายถึง  พื้นท่ีดิน  พื้นที่ท่ีเป็นภูเขา  

หรือที่มีน้ าด้วย 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  คือ  เจ้าของ

ท่ีดินอันหมายถึง  บุคคล  หรือคณะ

บุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา  

หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  

หรือครอบครองอยู่ในที่ดินท่ีไม่เป็น

กรรมสิทธิ์ของเอกชน 

****อตัราภาษ ี***** 
    ไม้ยนืตน้ อัตราไรล่ะ 30 บาท   

    ไมล้้มลกุ อตัราไรล่ะ 5  บาท 

ส าหรบัพืน้ที ่เทศบาลต าบลฝายกวาง 

****ขัน้ตอนการช าระ

ภาษ*ี*** 
 1.  ให้เจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครอง

ท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 

(ภ.บ.ท.5) ได้ ท่ี กองคลังส านักงาน

เทศบาลต าบลฝายกวางและช าระภาษี

ปีละครั้ง  ต้ังแต่ต้นเดือนมกราคม - สิ้น

เดือนเมษายน ของทุกปี 

 2.  กรณีผู้ท่ีได้รับโอนกรรมสิทธิ์

ท่ีดินใหม่หรือเนื้อท่ีดิน เปลี่ยนแปลงให้

ยื่นแบบภายใน  30 วัน นับแต่วันท่ี 

โอนกรรมสิทธิ์ 

บทก าหนดโทษ   
 ผู้ใดหลีกเลี่ยงการช าระภาษีบ ารุง

ท้องท่ี มีความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีบ ารุง

ท้องท่ี พ.ศ.2508 มาตรา 53,55,56

และมาตรา  57 

เอกสาร

แนะน า 

การช าระ

ภาษ ี
 

ภาษีโรงเรอืน 

ภาษีป้าย 

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 
 

 

กองคลัง     งานพฒันา

รายได ้

เทศบาลต าบลฝายกวาง 



โทร. 054-883507 ตอ่ 

109 

โทรสาร. 054-883507 

ตอ่ 107 

 


