
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
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เทศบาลต าบลยอด 
อ าเภอสองแคว   จังหวัดน่าน 



 

ค าน า 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น าแนวทางไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรายได้ โดยให้เป็นไปตามติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยก าชับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้น ให้ด าเนินการจัดท าแผนหรือปรับแผนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง  
ซึ่งประกอบด้วย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ซึ่งการจัดเก็บ
รายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน กิจกรรมที่จะด าเนินการจัดเก็บรายได้  

  

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ทันตามก าหนด
ระยะเวลา และเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลยอด  จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 
 
 

จัดท าโดย 
 

งานจัดเก็บรายได้ 
          เทศบาลต าบลดงมะไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ภาษีบ ารุงท้องที ่
 
 
 
 



 

 
       ภาษีบ ารุงท้องท่ี (ก าหนดระยะเวลาช าระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี) 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บ ารุงท้องที่  

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี หรืออยู่ในเกณฑ์
ลดหย่อน  
  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่วันที่การเปลี่ยนแปลง 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีนั้น 

 ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ให้ เจ้ า ข อ งที่ ดิ น ซึ่ ง มี ห น้ าที่ เสี ย ภ าษี บ า รุ งท้ อ งที่ ยื่ น แ บ บ แ ส ด งร าย ก ารที่ ดิ น  (ภ บ ท .5 )  
ณ เทศบาลต าบลยอด  ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินแบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้
ทุกปีในรอบระยะเวลา  4 ปีนั้น 

 หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  1.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  2.   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3.   หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นของที่ดิน เช่น โฉนด,น.ส.3.,ส.ป.ก. ฯลฯ 
  4.   หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษทั 
  5.   หนังสือมอบอ านาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาท าการแทน 
  6.  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
  กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
ปีสุดท้ายมาด้วย 

 ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปาน

กลางที่ดิน 
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อ

เจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
 



 

- เจ้ าพ นั ก งาน ป ระ เมิ น จะท าก ารต รวจสอบ และค าน วณ ค่ าภ าษี แ ล้ วแจ้ งก ารป ระ เมิ น 
(ภบท.9 หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใดภายในเดือน
มีนาคม 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีที่ได้รับใบ
แจ้งใบประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
- เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ต้องยื่นแบบแสดง

รายการที่ดินหรือยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงจ านวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอน
หรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยให้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี 

- เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ด้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
- เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป

หรือมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
- เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 

วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
- เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 
- เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
- การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินน า

ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

 เงินเพิ่ม เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี ้
1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่เว้นแต่

กรณีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 5 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 

2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง 
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 

3.ชี้เขตแจ้งจ านวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่
ลดน้อยลงให้เสียภาษีเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบ ารุงท้องที่ประเมินเพิ่มเติม 

4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องเสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่น าเงินเพิ่มเติมตาม ข้อ 1 – ข้อ 4 มารวมค านวณด้วย 

บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐาน

เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่
เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขต หรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1  เดือน  
หรือ ปรับไมเ่กิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



 

3. ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบหรือสั่งให้
ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระหรือไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่
เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

 การอุทธรณ์ 
   ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือไม่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว 
เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับแจ้งประเมินแล้วแต่กรณ ี
  การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขอค า
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาล 
  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งวินิจฉัย
อุทธรณ ์

 การขอคืนภาษีบ ารุงท้องที่ 
  ผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิขอรับคืนภายใน 1 
ปี ได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ( ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษี เดือน มกราคม – กมุภาพันธ์ ของทุกปี) 
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
  ทรัพย์ สิ นที่ ต้ อ งเสี ยภาษี โรงเรือนและที่ ดิ น  ได้ แก่  โรงเรือนหรือสิ่ งปลู กสร้ าง และที่ ดิ น ซึ่ ง 
ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ท าการ
ค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดามารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหา
รายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

 ผู้มีหนา้ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
  1.  เจ้าของทรพัย์สิน 

2  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด 

 ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ เทศบาลต าบลยอด 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

หลักฐานที่ต้องน าไปแสดง 
๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
๒. ส าเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
๓. สญัญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน 
๔. ทะเบียนพาณิชย-์ทะเบียนการค้า-ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๕. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
๖. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท-งบดุล 
๗. ใบอนุญาตต้ังหรือประกอบกิจการโรงงาน 
๘. ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า 
๙. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
๑๐. แผนที่ตั้งของทีด่ินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษ ี
๑๑. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผูอ้ื่นมายื่นแบบ ภรด.2 แทน) 
๑๒. ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ ภรด. 2 

ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน หรือจะมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ การมอบต้องท าเป็นหนังสือและปิดแสตมป์ตามกฎหมาย 
 
 



 

ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2)

พร้อมด้วยหลักฐาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ณ เทศบาลต าบลยอด 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย 
4. พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงิน

เท่าใด 
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 วัน นับแต่วัน

ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม 

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
๑. ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
๒. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  

 เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีต้องไปช าระภายใน 
30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี ้

1. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง 
2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกนิ 2 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง 
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกนิ 3 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 7. 5 ของค่าภาษีค้าง 
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของคา่ภาษีค้าง 

 การช าระค่าปรับ 
  ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 

 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 
1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของ

ตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อของตนก ากับไว้ เว้นแต่
จะมีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมรายละเอียด ไม่น า
พยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม หรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม
ผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

3. ผู้ ใ ด ยื่ น ข้ อ ค ว า ม เท็ จ  ห รื อ ให้ ถ้ อ ย ค า เท็ จ  ห รื อ ต อ บ ค า ถ า ม ด้ ว ย ค า อั น เป็ น เท็ จ  
หรือน าพยานหลั กฐาน เท็ จมาแสดง  เพื่ อหลี ก เลี่ ย งห รือจัดหาทางให้ ผู้ อื่ นหลี ก เลี่ ย งการค านวณ ค่ ารายปี 
แห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรหรือโดยความเป็นเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ทั้งสิ้นที่หลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี  ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 การอุทธรณก์ารประเมนิภาษี 



 

  เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  ไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยเห็นว่าค่าภาษี
สูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิอุทธรณ์ ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนด (ภรด.9) 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  และเมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษีป้าย  
 
 
 
 

 
 
 



 

  ภาษีป้าย  (ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบช าระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี) 
  ภ าษี ป้ าย  ห ม ายถึ ง   ป้ ายที่ แ ส ด งชื่ อ  ยี่ ห้ อ  ห รื อ เค รื่ อ งห ม ายที่ ใช้ ใน ก ารป ระกอบ การค้ า  
หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน 
แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก ่

1. เจ้าของป้าย 
2.ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้

ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 

 ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษปี้าย 
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)ได้ที่เจ้าหน้าทีง่าน

จัดเก็บรายได้ กองคลัง  เทศบาลต าบลยอด ภายในเดือน มีนาคม ของทกุป ี
2. ผู้ ใด ติ ด ตั้ งป้ า ย อั น ต้ อ ง เสี ย ภ าษี ห ลั ง เดื อ น มี น าค ม ห รื อ ติ ด ตั้ งป้ า ย ให ม่ แ ท น ป้ าย เดิ ม 

หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่ภายใน 15 
วัน นับต้ังแต่วันที่ติดต้ังหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

3. ในกรณี ที่ มี ก ารโอนย้ าย (เป ลี่ ยน เจ้ าของ)  ให้ ผู้ รั บ โอนแจ้ งก ารรับ โอน เป็ นห นั งสื อต่ อ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลยอด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับโอน 

 หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อเสียภาษีปา้ย 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  (ถา้ม)ี 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
5. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
6. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 

 ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

2.1 กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะช าระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ถ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใด 

2.2 กรณี ผู้ เสี ย ภ าษี ป้ าย ไม่ พ ร้ อ ม จะช าระภ าษี ใน วัน ยื่ น แบ บ แสด งรายก ารภ าษี ป้ าย  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจ านวนเงินภาษีที่จะต้องช าระแก่ผู้เสียภาษี 

3. ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้องเสีย
เงินเพิ่ม 

4.  การช าระภาษีป้าย 



 

เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก 
1) ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
2) สถานที่ช าระภาษ ี

-  สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว ้
-  หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 

        3)  การช าระภาษีวิธีอื่น 
   -  ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น 
   -  ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
   -  ส่งไปยังสถานที่ตาม (2) 
        4)  การผ่อนช าระ 
   1.  ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป 
   2.  ผ่อนช าระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน 
   3.  แจ้งความจ านงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดเวลาช าระหน้ี 
  -  ป้ายติดตั้งปีแรก 
  -  คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
  -  งวดละ 3 เดือน 
  -  เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี  
   งวด 1 มกราคม – มีนาคม  =  100 % 
   งวด 2 เมษายน – มิถุนายน =   75 % 
   งวด 3 กรกฎาคม – กันยายน  =   50 % 
   งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม   =   25 % 
 
 
 
\ 
 

อัตราภาษีปา้ย 
ลักษณะ บาท 

1) อักษรไทยล้วน 
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 
3) ป้ายดังต่อไปนี้ 

ก.  ไม่มีอักษรไทย 
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

4)  ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสีย 
ภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม 1)2) หรือ 3) 
แล้วแต่กรณ ีและให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 

5) ป้ายใดเสียต่ ากว่า 200 ให้เสีย 200 
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20 
40 

 



 

 
 การค านวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และค านวณภาษีป้าย 

1  การค านวณพื้นที่ป้าย 
1.1  ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ 
1.2  ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ โดยถือตัวอักษร ภาพ หรอืเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อ

ก าหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด แล้วค านวณตาม 1 ค านวณพ้ืนที่เป็นตารางเซนติเมตร 

 การค านวณภาษีป้าย 
  ให้ค านวณโดยน าพ้ืนที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000ตารางเซนติเมตร 
เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี ้
  **  10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400)  

 เงินเพิ่ม  
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้น
แต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้
ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

3. ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของเดือน
นับเป็นหน่ึงเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพิ่มตาม 1 และ 2 มาค านวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 
 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษปี้าย 

1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับตั้ งแต่ 5,000 
บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท 
3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
4. ผู้ ใด ขั ด ข ว า งก า รป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งพ นั ก งาน เจ้ าห น้ าที่  ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ค า สั่ ง ข อ ง 

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอันสมควร
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

 การอุทธรณ์การประเมนิภาษีป้าย 

ส่วนกว้างท่ีสุด x ส่วนยาวที่สดุของขอบเขตป้าย 



 

  เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มี
สิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 การขอคืนเงินภาษีป้าย 
  ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดย
ยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
 

 
 
 


