
 

 

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษปี้าย และภาษีบ ารุงท้องที่) 

 
1. ภาษีบ ารุงท้องที่ (ก ำหนดระยะเวลำช ำระภำษี เดือนมกรำคม – เมษำยน ของทุกปี) 
  หมำยถึง ภำษีที่เก็บจำกเจ้ำของที่ดิน ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเพ่ือเสียภำษีบ ำรุงท้องที่โดยเจ้ำของที่ดินที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
กลำง ให้ไปยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (แบบ ภบท.5) ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง ภำยในเดือนมกรำคมปี
แรก ที่มีกำรตีรำคำปำนกลำงที่ดิน และทุกๆ 4 ปี จะมีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน และประเมินใหม่ และช ำระ
ภำษีภำยในเดือน มกรำคม – เมษำยน ของทุกปี 
  กรณีเป็นเจ้ำของที่ดินใหม่ หรือ มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำยใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่กำรเปลี่ยนแปลง 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคมของปีใด มีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ในปีนั้นและตลอดไป
จนกว่ำจะเปลี่ยนเจ้ำของ 
 ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ให้เจ้ำของที่ดินซึ่งมีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภบท.5) ณ ที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง ภำยในเดือนมกรำคมของปีแรกท่ีมีกำรตีรำคำปำนกลำงของที่ดิน 
  แบบแสดงรำยกำรที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลำ  4 ปีนั้น 
 หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  1.  บัตรประจ ำตัวประชำชน 
  2.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่ำนมำ (ในกรณีที่ได้ช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่มำแล้ว) 
  3.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
  4.   หลักฐำนที่แสดงถึงกำรเป็นของที่ดิน เช่น โฉนด,น.ส.3.,ส.ป.ก. 
  5.   หนังสือรับรองห้ำงหุ้นส่วนบริษัท 
  6.   หนังสือมอบอ ำนำจกรณีที่ให้ผู้อื่นมำท ำกำรแทน 
  กรณีที่เป็นกำรเสียภำษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้ำของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงิน
ค่ำภำษีปีสุดท้ำยมำด้วย 
 
 ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1. กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคม ของปีที่มีกำรตี 
รำคำปำนกลำงที่ดิน 

- ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐำนที่ 
ต้องใช้ต่อเจ้ำหน้ำที่พนักงำนประเมินภำยในเดือนมกรำคมของปีที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดิน 

- เจ้ำพนักงำนประเมินจะท ำกำรตรวจสอบและค ำนวณค่ำภำษีแล้วแจ้งกำรประเมิน(ภบท.9  
หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของทิ่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใดภำยในเดือน
มีนำคม 

- ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีหรือเจ้ำของที่ดินจะต้องเสียภำษีภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี เว้นแต่กรณีท่ี 
ได้รับใบแจ้งใบประเมินหลังเดือนมีนำคม ต้องช ำระภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
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2. กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดิน กรณีเป็นเจ้ำของที่ดินรำยใหม่หรือจ ำนวนเนื้อที่ดินเดิม 
เปลี่ยนแปลงไป 

- เจ้ำของที่ดินที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ต้องยื่น 
แบบแสดงรำยกำรที่ดินหรือยื่นค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงจ ำนวนที่ดินต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในก ำหนด 30 วัน นับ
แต่วันได้รับโอนหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยให้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี 

- เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐำน 
- เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด 
3. กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้กำรลดหย่อน 

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่ำงอ่ืนท ำให้อัตรำภำษีบ ำรุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
- เจ้ำของที่ดินยื่นค ำร้องตำมแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐำนที่ต้องใช้ต่อเจ้ำพนักงำนประเมิน 

ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 
- เจ้ำพนักงำนประเมินจะออกใบรับให้ 
- เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด 
- กำรขอช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ในปีถัดไปจำกปีท่ีมีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดินให้ผู้รับ 

ประเมินน ำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช ำระภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี 
 เงินเพิ่ม   เจ้ำของที่ดินผู้มีหน้ำที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตรำดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินภำยในก ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10  ของค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่ 
เว้นแต่กรณีเจ้ำของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินก่อนที่เจ้ำพนักงำนประเมินจะได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรละเว้นนั้น 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่ 

2. ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินโดยไม่ถูกต้องท ำให้จ ำนวนเงินที่จะต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ลด 
น้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่ำภำษีบ ำรุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้ำของที่ดินได้มำขอแก้ไข
แบบแสดงรำยกำรที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้ำพนักงำนประเมินแจ้งกำรประเมิน 

3. ชี้เขตแจ้งจ ำนวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้ำพนักงำนส ำรวจ โดยท ำให้จ ำนวนเงินที่จะต้องเสียภำษี 
บ ำรุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียภำษีเงินเพ่ิมอีก 1 เท่ำ ของภำษีบ ำรุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม 

4. ไม่ช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของจ ำนวนเงินที่ 
ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่น ำเงินเพ่ิมเติมตำม ข้อ 1 – ข้อ 4 มำรวมค ำนวณ
ด้วย 

 
บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1. ผู้ใดแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค ำเท็จ ตอบค ำถำมด้วยถ้อยค ำอันเป็นเท็จ หรือน ำ 
พยำนหลักฐำนเท็จมำแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่มำหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจ ำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 
เดือน  หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

3. ผู้ใดฝ่ำฝืนค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนซึ่งสั่งให้มำให้ถ้อยค ำหรือส่งบัญชีหรือเอกสำรมำตรวจสอบ  
หรือสั่งให้ปฏิบัติกำรเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรเร่งรัดภำษีบ ำรุงท้องที่ค้ำงช ำระหรือไม่มำให้ถ้อยค ำ หรือไม่ส่งเอกสำรอัน
ควรแก่เรื่องมำแสดงตำมหนังสือเรียก ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บำท  
หรือ ทั้งจ ำทั้งปรับ 
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การอุทธรณ์ 
   ถ้ำเจ้ำของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับรำคำปำนกลำงที่ดิน หรือไม่ได้รับแจ้งกำรประเมินภำษีบ ำรุงท้องที่
แล้ว เห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ โดยอุทธรณ์ผ่ำนเจ้ำพนักงำนประเมิน
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกำศรำคำปำนกลำงของที่ดินหรือวันที่ได้รับแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
  กำรอุทธรณ์ไม่เป็นกำรทุเลำกำรเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้
ขอค ำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค ำพิพำกษำของศำล 
  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต่อศำลภำยใน 30 วัน นับแต่วั นที่ได้รับ
แจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 การขอคืนภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  ผู้เสียภำษีบ ำรุงท้องที่โดยไม่มีหน้ำที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่ำที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิขอรับคืน
ภำยใน 1 ปี ได้โดยยื่นค ำร้องขอคืนภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภำษีบ ำรุงท้องที่ 
 
2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ( ก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นแบบช ำระภำษี เดือน มกรำคม – กุมภำพันธ์ ของทุกปี) 
  หมำยถึง ภำษีที่จัดเก็บจำกโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนๆ กับที่ดินใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้ำงนั้น 
 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  ผู้ที่เป็นเจ้ำของทรัพย์สินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้ำง ตึก อำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำงซึ่งหำผลประโยชน์  โดยใช้เป็นสถำนประกอบกำรพำณิชย์ต่ำงๆ ให้เช่ำหรือให้ผู้อ่ืนอยู่
อำศัยในข่ำยต้องช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดินกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง 
 ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  เจ้ำของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ ส ำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดง 
1. ส ำเนำโฉนดที่ดิน /น.ส.3 / น.ส.3.ก /สปก. หรือเอกสำรสิทธิ์อื่นๆ 
2. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีหน้ำที่เสียภำษี 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
4. ทะเบียนกำรค้ำ, ทะเบียนพำณิชย์, ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
5. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ล่วงมำแล้ว 
6. หนังสือมอบอ ำนำจกรณีให้ผู้อ่ืนท ำกำรแทน 
7. แผนที่ตั้งของโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่เสียภำษ ี

 
ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สินเพ่ือเสียภำษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐำน ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี 

2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์แบบแสดงรำยกำรภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ภรด.2) 

3. เจ้ำหน้ำที่ประเมิน ประเมินค่ำรำยปีและค่ำภำษีท่ีต้องเสีย 
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4. พนักงำนเก็บภำษีแจ้งกำรประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้ที่มีหน้ำที่เสียภำษีทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีเป็น
จ ำนวนเงินเท่ำใด 

5. ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเม่ือได้รับแจ้งกำรประเมินแล้วจะต้องน ำเงินค่ำภำษีไปช ำระภำยใน 30 วัน นับ
ถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม 

 
 
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. ผู้รับประเมินช ำระภำษีปีละครั้งตำมค่ำรำยปี 
2. อัตรำร้อยละ 12.5 ของค่ำรำยปี  
 

 เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งกำรประเมินแล้วจะต้องน ำเงินค่ำภำษีต้องไปช ำระ
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันถัดจำกท่ีได้รับแจ้งประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพ่ิม 

1. ช ำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก ำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 2.5 ของค่ำภำษีค้ำง 
2. ช ำระไม่เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 5 ของค่ำภำษีค้ำง 
3. ช ำระไม่เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 7. 5 ของค่ำภำษีค้ำง 
4. ช ำระไม่เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะ 10 ของค่ำภำษีค้ำง 

 การช าระค่าปรับ 
ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรช ำระภำษีต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในก ำหนดต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 200 บำท 
 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อควำมในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรำยกำรทรัพย์สินตำมควำมเป็นจริงตำมควำมรู้
เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองควำมถูกต้องของข้อควำมดังกล่ำวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลำยมือชื่อของตน
ก ำกับไว้ เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองร้อยบำท 

2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตำมหมำยเรียกของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ไม่แจ้งรำยกำรเพ่ิมเติมรำนละเอียด 
ไม่น ำพยำนหลักฐำนมำแสดงหรือไม่ตอบค ำถำมเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซักถำม หรือไม่ตอบค ำถำมเมื่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ซักถำมผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรำยกำร ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท 

3. ผู้ ใดยื่นข้อควำมเท็จ หรือให้ถ้อยค ำเท็จ หรือตอบค ำถำมด้วยค ำอันเป็นเท็จ หรือน ำ
พยำนหลักฐำนเท็จมำแสดง  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหำทำงให้ผู้อ่ืนหลีกเลี่ยงกำรค ำนวณค่ำรำยปีแห่งทรัพย์สินของตน
ตำมที่ควรหรือโดยควำมเป็นเท็จ โดยเจตนำละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบำย  โดยวิธีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดทั้งสิ้นที่
หลีกเลี่ยงกำรค ำนวณค่ำรำยปีแห่งทรัพย์สินของตนตำมที่ควรก็ดี ต้องระวำงโทษจ ำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 500 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  เมื่อผู้เสียภำษีได้รับแจ้งกำรประเมินแล้ว  ไม่พอใจในกำรประเมินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยเห็นว่ำ
ค่ำภำษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ คณะผู้บริหำรท้องถิ่นตำมแบบที่ก ำหนด (ภรด.9) ภำยใน 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน  และเมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขำดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิฟ้องร้องต่อศำลได้
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งควำมให้ทรำบค ำชี้ขำด 
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3.  ภาษีป้าย  (ก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นแบบช ำระภำษีป้ำย เดือนมกรำคม – มีนำคม ของทุกปี) 
 หมำยถึง  ป้ำยที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยที่ใช้ในกำรประกอบกำรค้ำ หรือประกอบกิจกำรอ่ืนเพ่ือหำ
รำยได้  หรือโฆษณำกำรค้ำ หรือกิจกำรอ่ืน เพ่ือหำรำยได้ไม่ว่ำจะแสดง หรือ โฆษณำไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภำ พ 
หรือเครื่องหมำยที่เขียน แกะสลัก จำรึก หรือท ำให้ปรำกฏด้วยวิธีอ่ืน 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 

1. เจ้ำของป้ำย 
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย หรือเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่อำจหำตัวเจ้ำของ 

ป้ำยนั้นได้ให้ถือว่ำผู้ครอบครองป้ำยนั้นเป็นผู้เสียภำษีป้ำยถ้ำไม่อำจหำตัวผู้ครอบครองป้ำยนั้นได้ให้ถือว่ำเจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองอำคำรหรือท่ีดินที่ป้ำย 
 ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย 

1. ให้เจ้ำของหรือครอบครองป้ำย ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยได้ที่เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ 
 ส่วนกำรคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  ภำยในเดือนมกรำคม -  มีนำคม 
ของทุกปี 

2. ผู้ใดติดตั้งป้ำยอันต้องเสียภำษีหลังเดือนมีนำคมหรือติดตั้งป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้ำย ข้อควำม ภำพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภำษีเพ่ิมขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยใหม่
ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

3. ในกรณีที่มีกำรโอนย้ำย(เปลี่ยนเจ้ำของ)  ให้ผู้รับโอนแจ้งกำรรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้ำหน้ำที่ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน 
 หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน 
2. ทะเบียนกำรค้ำ,ทะเบียนพำณิชย์ 
3. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่ำนมำ  (ในกรณีท่ีได้ช ำระภำษีป้ำยมำแล้ว) 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
5. ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
6. หนังสือรับรองห้ำงหุ้นส่วนบริษัท 
7. ใบอนุญำตติดตั้งป้ำยหรือใบเสร็จรับเงินจำกร้ำนท ำป้ำย 

 ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
1. ผู้มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย(ภป.1)พร้อมหลักฐำน 
2. ผู้เสียภำษีต้องมำช ำระเงินค่ำภำษีป้ำยภำยใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งกำรประเมินมิฉะนั้นต้อง 

เสียเงินเพ่ิม 
 อัตราภาษีป้าย 

1. ป้ำยอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรำ 3 บำท : 500  ตำรำงเซนติเมตร 
2. ป้ำยอักษรไทยปนกับอักษรต่ำงประเทศ หรือปนกับภำพ หรือเครื่องหมำยอ่ืน ให้คิดอัตรำ 20  

บำท : 500 ตำรำงเซนติเมตร 
3. ป้ำยต่อไปนี้ให้คิดอัตรำ 40 บำท: 500 ตำรำงเซนติเมตร 

- ป้ำยที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ำจะมีภำพเครื่องหมำยใดๆ หรือไม่ 
- ป้ำยที่มีอักษรไทยบำงส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ำกว่ำอักษรต่ำงประเทศ 

4. ป้ำยตำม 1,2,3 เมื่อค ำนวณพื้นท่ีของป้ำยแล้วถ้ำมีอัตรำที่ต้องเสียภำษีต่ ำกว่ำป้ำยละ 200 บำท  
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ให้เสียภำษีป้ำยละ 200 บำท 
5. กรณีป้ำยท่ีติดตั้งปีแรก คิดภำษีเป็นรำยงวด งวดละ 3 เดือน 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   มกรำคม -  มีนำคม คิดภำษี    100% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   เมษำยน -    มิถุนำยน  คิดภำษี   75% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   กรกฎำคม - กันยำยน  คิดภำษี    50% 
 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน    ตุลำคม - ธันวำคม  คิดภำษี      25% 

 เงินเพิ่ม ผู้มีหน้ำทีเ่สียภำษีป้ำยจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรำดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยภำยในเวลำที่ก ำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่ำภำษี 

ป้ำยเว้นแต่กรณีเจ้ำของป้ำยได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยก่อนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรละเว้น
นั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้ำของค่ำภำษี 

2. ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยโดยไม่ถูกต้องต้องท ำจ ำนวนเงินที่ต้องเสียภำษีป้ำยลดน้อยลง 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่ำภำษีป้ำยที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้ำของป้ำยได้มำขอแก้ไขแบบแสดงรำยกำร
ภำษีป้ำยให้ถูกต้องก่อนเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งกำรประเมิน 
  3.     ไม่ช ำระภำษีป้ำยภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่ำภำษีป้ำยเศษ
ของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น ำเงินเพ่ิมตำมข้อ 1 และ ข้อ 2 มำค ำนวณเป็นเงินเพ่ิมตำมข้อนี้ด้วย 
 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 

1. ผู้ใดแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค ำเท็จ ตอบค ำถำมด้วยถ้อยค ำอันเป็นเท็จ หรือน ำ 
พยำนหลักฐำนเท็จมำแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีป้ำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บำท ถึง 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บำท ถึง 50,000  
บำท 

3. ผู้ใดไม่แจ้งกำรรับโอนป้ำยหรือไม่แสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำยไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถำนที่ 
ประกอบกิจกำร ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บำท ถึง 10,000 บำท 

4. ผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งสั่งให้มำให้ถ้อยค ำหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสำรเกี่ยวกับป้ำยมำตรวจสอบภำยใน 
ก ำหนดเวลำอันสมควรต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บำท ถึง 20,000 บำท หรือ ทั้งจ ำ
ทั้งปรับ 
 การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
  เมื่อผู้เสียภำษีได้แจ้งกำรประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์กำร
ประเมินต่อผู้บริหำรท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมำย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค ำวินิจฉัย
อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของผู้บริหำรท้องถิ่นต่อศำลภำยใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้งค ำวินิจฉัย
อุทธรณ์ 
 การขอคืนเงินภาษีป้าย 
  ผู้เสียภำษีป้ำยโดยไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีหรือเสียเกินกว่ำที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืน
ได้โดยยื่นค ำร้องขอคืนภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภำษีป้ำย 
 
 
 


