
  

 

                   หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่าง อ่ืน ๆ กับท่ีดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง 

                   ทรัพย์สินที่ต้องเสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดนิซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้างนั้น  และในปีท่ีผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ ใน
ทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ท าการค้าขาย ท่ีไวส้ินค้า ที่
ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บดิา มารดา บุตร หรือผู้อื่น อยู่
อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้า
ข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

 

 เจ้าของทรัพย์สิน 
 เจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าของที่ดิน เป็น
คนละเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีทรัพย์สินนั้นท้ังหมด 
 

  

1. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้ง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่ง
ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบพิมพ์แสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

3. พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด ประเภทของทรัพย์สินค่า
รายปี และค่าภาษี        

4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน 

(ภ.ร.ด.8) และต้องไปช าระค่าภาษีต่อพนักงานเก็บภาษี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแบบแจ้งการ
ประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 
**  ช าระเป็นเงินสด 

**  ช าระทางไปรษณียล์งทะเบียน ธนาณัติ  ตั๋วแลก 

            **  การผ่อนช าระภาษี กรณีภาษีต้องช าระเกิน 3,000 
บาท สามารถแบ่งช าระเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กัน ไม่เกิน  3 งวด 

 

 

                 1.  ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผดิโทษ
ปรับไมเ่กิน  200  บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไดไ้ม่เกิน 10 ป ี

               2.  ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริง
หรือบริบูรณ์ มีความผดิต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กิน 6 เดือน หรือ
ปรับ ไมเ่กิน  500  บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษี
ย้อนหลังไดไ้มเ่กิน 5 ป ี

               3.  ถ้าช าระค่าภาษีเกนิก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ถัด
จากวันที่ได้แจ้งการประเมิน ให้เสยีเงินเพิ่มดังนี ้
         3.1  ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 
2.5 ของค่าภาษี 
         3.2  ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 
ของค่าภาษีที่ค้าง 
         3.3  ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 
ของค่าภาษีที่ค้าง 
         3.4  ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 
ของค่าภาษีที่ค้าง 
         3.5  ถ้าเกิน 4 เดือนข้ึนไป ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งยึดอายัด 
หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน   โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือ 
ออกหมายยึด 
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          ภำษีป้ำย   เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ

เครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่า

จะแสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ

เครื่องหมายที่เขยีน แกะสลัก จารกึ หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 

 

 

 เจ้าของป้าย 
 เมื่อไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ถือ

ครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่ เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้
ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้เสียภาษีป้ายตามล าดับ 
 

 

เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสยีภาษเีป็นรายป ี

  

   ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงอยู่ ในเขตท้องถิ่นใด ให้ยื่น
แบบและช าระภาษีป้าย ได้ที่ท้องถิ่นนั้น ๆ  

 
      
                 1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาทต่อ 500  
ตารางเซนติเมตร  

                 2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือ
ปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คดิอัตรา  20  บาท ต่อ 500  
ตารางเซนติเมตร 

                 3.  ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 
ตารางเซนติเมตร 

                         ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม ่

                         ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมอ อยู่ใต้
หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

              4.  ป้ายที่ค านวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสยี
ภาษีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท 

กำรค ำนวณพ้ืนที่ป้ำย 

 -  ป้ายที่บอกขอบเขตก าหนดได้ ค านวณส่วนท่ีกว้างที่สุด 
คูณ ส่วนท่ียาวท่ีสุดของป้าย 

 -  ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ถือตัวอักษร ภาพ หรือ 
เครื่องหมายที่อยูร่ิมสุดขอบเขต เพื่อก าหนดส่วนกว้างที่สุดยาว
ที่สุด 

 -  ค านวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร หารด้วย 500 คูณ
ด้วย อัตราภาษีป้ายที่ต้องเสีย 

 

             1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่
ก าหนด ภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
             2.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้ค่า
ภาษีน้อยลง ต้องเสยีเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมิน
เพิ่มเตมิ 

             3.  ไม่ช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของ
เดือนให้นับเป็น 1 เดือน 
 
              4.  ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท 
              5.  ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษี
ป้ายไว้ ณ ที่เปดิเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท 
               6.  ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ หรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลีย่งภาษีป้าย ต้องระวางโทษ
จ ารุกไม่เกิน  1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท  หรือท้ังจ า
ทั้งปรับ 
               7.  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือไม่ปฏิบัตติามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไมเ่กิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรือท้ัง
จ าทั้งปรับ 
 
 
 

    ผู้มีหน้ำที่เสียภำษ ี

      ก ำหนดยื่นเสียภำษีป้ำย 

บทก ำหนดโทษและค่ำเงินเพ่ิม 

 อัตรำภำษีป้ำย 

ภำษีป้ำย 


