
   

    อตัราภาษ ี
1.ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น  คิดอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
2.ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรือปนกบัภาพและ      
   หรือเคร่ืองหมายอ่ืน คิดอตัรา 20 บาท  ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร 
3.ป้ายดงัต่อไปน้ี  คิดอตัรา  40  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
   3.1  ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือ  เคร่ืองหมาย 
          ใดๆ หรือไม่ 
   3.2  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วน  หรือทั้งหมดอยูใ่ต ้   หรือต ่ากวา่ 
          อกัษรต่างประเทศ 
4.ป้ายท่ีค  านวณพ้ืนท่ีและประเภทของป้ายแลว้เสียภาษีต ่ากว่า  
   200  บาท  ให้เสียภาษีในอตัรา  200  บาท 

        การย่ืนแบบประเมินและการช าระภาษี 
1.เจา้ของป้ายซ่ึงจะตอ้งเสียภาษีป้าย  ยืน่แสดงแบบรายการภาษีป้าย 
  ตั้งแต่  2  มกราคม  -  31  มีนาคม ของทุกปี  โดยเสียเป็นรายปี  ยกเวน้ 
  ป้ายท่ีเร่ิมติดตั้งหรือแสดงในปีแรกใหย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
  ภายใน  15  วนั  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วนัเร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึง 
  วนัส้ินปี   และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือนของปี 
2.ช าระภาษีป้ายภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินจาก 
   พนกังาน  เจา้หนา้ท่ี 

3.ถา้ภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผอ่นช าระเป็นสามงวดเท่าๆ กนัก็ได ้
 

      การอุทธรณ์ 
     ถา้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายไดรั้บแจง้การประเมินแลว้เห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง 
ให้ยืน่ค  าร้องอุทธรณ์ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี   ตามแบบ   ภ.ป.4   ภายใน   
30  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

 
 
 
 

 
อตัราโทษและค่าปรับ 

1.ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม    หรือหลงัติดตั้ง 
   ป้าย  15  วนั  เสียเงินเพ่ิม  10%  ของค่าภาษี 
2.ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง  ท  าให้ภาษีนอ้ยลงตอ้งเสีย 
  เงินเพ่ิม  10%  ของค่าภาษีท่ีประเมิน เพ่ิมเติม 
3.ไม่ช าระเงินภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินเสียเงิน 
   เพ่ิม  2%  ต่อเดือนของค่าภาษี  เศษของเดือนให้นบัเป็นหน่ึงเดือน 
4. ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่  
   5,000 – 50,000  บาท 
5.ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้าย  ภายใน  30  วนั  ตั้งแต่วนัรับโอนตอ้งระวาง 
  โทษปรับตั้งแต่  1,000 -  10,000  บาท 
6.ผูใ้ดไม่แสดงช่ือ – ท่ีอยู ่ เจา้ของป้ายเป็นอกัษรไทยให้ชดัเจนท่ีมุมขวา   
  ดา้นล่างของป้าย  ซ่ึงติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยข์องผูอ่ื้น  และมีพ้ืนท่ีเกิน  2      
  ตารางเมตร  ตอ้งระวางโทษปรับวนัละ  100  บาท  เรียงรายวนัตลอดระยะ 
  เวลาท่ีกระท าความผิด 
7.ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็  ใหถ้อ้ยค  าเทจ็ 
  ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดง 
  เพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้ายตอ้งระวางโทษจ าคุก 
  ไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับตั้งแต่  5,000 – 50,000   บาท   หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 
 

***  รายละเอยีดเพิม่เติม  ติดต่อสอบถามได้ที ่ งานพฒันา
และจัดเกบ็รายได้  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสวน 
โทร. 0-7464-2548 
 
 
 

            พรอ้มใจเสียภาษีพรอ้มใจเสียภาษี......เพือ่ทอ้งทีพ่ฒันาเพือ่ทอ้งทีพ่ฒันา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  ภาษโีรงเรือนและทีด่นิ 
  ภาษบี ารุงท้องที ่
  ภาษป้ีาย 

 
 



 
 

             
 
 

1. ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 
เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจาก  บา้นเช่า  อาคารร้านคา้  ตึกแถวและบริเวณ

ท่ีดินท่ีปกติใชร่้วมไปกบัโรงเรือนนั้น  ฯลฯ 

อตัราภาษี 
ร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี 

การย่ืนแบบประเมินและการช าระภาษ ี
1.เจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูรั้บมอบอ านาจยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น 
   (ภ.ร.ด.2)  ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี   ซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูต่ ั้งแต่วนัท่ี  2 
   มกราคม – ส้ินเดือน กุมภาพนัธ์   ของทุกปี 
2.พนกังานเจา้หน้าท่ีจะออกแบบแจง้การประเมิน  (ภ.ร.ด. 8) 
3.ผูรั้บการประเมินตอ้งช าระเงินภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี        
ไดรั้บแบบแจง้การประเมิน  (ภ.ร.ด.8) 

การอุทธรณ์   
หากผูรั้บการประเมินไม่พอใจในการประเมิน  ให้ยืน่ค  าร้อง          

ขออุทธรณ์ภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัไดรั้บแบบแจง้การประเมิน   (ภ.ร.ด.8) 
 

อตัราโทษและค่าปรับ 
1.ผูรั้บประเมินท่ีไม่ยืน่แบบแจง้รายการทรัพยสิ์นภายในก าหนดเวลา 
  มีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท   และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงั 
 ไดไ้ม่เกิน  10  ปี 
2.ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ 
  มีความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  
500 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และเรียกเกบ็ภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี 
 

3.ถา้ช าระภาษีเกินก าหนด  30  วนั   นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การ 
   ประเมิน  ใหเ้สียเงินเพ่ิมดงัน้ี 
    3.1ไม่เกิน  1  เดือน  เสียเพ่ิม  2.5% 
    3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพ่ิม 5% 
    3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพ่ิม 7.5% 
    3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพ่ิม 10% 
    3.5 เกิน 4 เดือนข้ึนไป ให้ยดึอายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูซ่ึ้ง 
         คา้งช าระค่าภาษีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ภาษบี ารุงท้องที ่
เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน  ผูค้รอบครองท่ีดิน 

อตัราภาษี 
จะเสียตามราคาปานกลางของท่ีดิน  มีหลายอตัราขอทราบ

รายละเอียดกบัเจา้หนา้ท่ีไดโ้ดยตรง 
ท่ีดินวา่งเปล่าหรือไม่ไดท้  าประโยชน์จะตอ้งเสียภาษีเป็น                 

2 เท่าของอตัราปกติ 

การย่ืนแบบแสดงรายการทีด่ินและช าระภาษี 
1.ให้เจา้ของท่ีดิน,ผูค้รอบครองท่ีดิน  ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5)      
 ภายในเดือนมกราคมของปีแรกของรอบระยะเวลายืน่แบบ  4 ปี/คร้ัง  และ 
ช าระภาษีปีละคร้ัง  ตั้งแต่วนัท่ี  2  มกราคม – 30  เมษายน  ของทุกปี 
2.ผูท่ี้ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหม่  หรือเน้ือท่ีดินเปล่ียนแปลงให้ยืน่แบบ 
   แสดงรายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท.5) ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

 

การลดหย่อน  และการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่ 
1.ท่ีดินแปลงท่ีเจา้ของปลูกบา้นอยูอ่าศยัโดยไม่ท  าการคา้หรือให้เช่าแต่อยา่ง 
  ใดทั้งส้ิน  ลดหยอ่น   ส่วนท่ีเกินตอ้งเสียภาษีตามอตัราท่ีก าหนด 
2.ท่ีดินท่ีเจา้ของปลูกให้เช่าหรือปลูกบา้นท าการคา้ และไดเ้สียภาษีโรงเรือน 
   และท่ีดินแลว้  จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในส่วนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู ่

 

อตัราโทษและค่าปรับ 
1.ไม่ยืน่แบบภายในก าหนดเสียเงินเพ่ิม  10 %  ของค่าภาษี 
2.ยืน่รายการไม่ถูกตอ้ง  ค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพ่ิม  10% ของค่าภาษี   
   ท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
3.ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้ง  ค่าภาษีน้อยลงตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีก  
   1 เท่า ของค่าภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
4.ช าระภาษีเกินก าหนดวนัท่ี  30  เมษายน   ของทุกปี  ตอ้งเสียเงินเพ่ิม  24%  ต่อ    
   ปีของค่าภาษี  เศษของเดือนให้นบัเป็นหน่ึงเดือน 

 
 
 
 
 
 
 

3. ภาษป้ีาย 
เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายแสดงช่ือ  ยีห่้อ  หรือเคร่ืองหมายการคา้ 

หรือโฆษณาหรือกิจการอ่ืน  เพ่ือหารายไดไ้ม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุ
ใดๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือท าให้ปรากฏ 
 ดว้ยวิธีอ่ืน 

 
 


