
อตัราภาษ ี

        การยืน่แบบประเมนิและการชําระภาษ ี

 
 
 

 1.       ป้ายทมีอีกัษรไทยลว้น  คดิอตัราละ  3  บาท  ต่อ     

        500 ตารางเซนตเิมตร 

2.     ป้ายทีม่อีกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ   และ    

        หรอืปนกบัภาพและหรอืเครือ่งหมายอื่น   คดิอตัรา   

        20 บาท  ต่อ  500  ตารางเซนตเิมตร 

3.     ป้ายดงัต่อไปนี้     คดิอตัรา  40  บาท     ต่อ  500         

        ตารางเซนตเิมตร 

        ♥ ป้ายทีไ่มม่อีกัษรไทยไมว่่าจะมภีาพหรอืเครือ่ง 

             หมายใดๆ  หรอืไม ่

        ♥ ป้ายทีม่อีกัษรไทยบางส่วนหรอืทัง้หมดอยู่ใต ้  

             หรอืตํ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ 

4. ป้ายทีค่าํนวณพืน้ทีแ่ละประเภทของป้ายแลว้เสยีภาษตีํ่ากว่า  

       200  บาท   ใหเ้สยีในอตัรา  200  บาท 

 

1. เจ้าของป้ายซ่ึงจะต้องเสียภาษีป้ายย่ืนแบบแสดงรายการ 

         ภาษีป้ายตัง้แต่  1  มกราคม  - 31  มีนาคมของ 

         ทุกปีโดยเสียเป็นรายปี  ยกเว้นป้ายท่ีเร่ิมติดตัง้หรือ 

         แสดงในปีแรกให้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย   ตัง้   

         แต่วนัเร่ิมติดตัง้  หรือแสดงจนถึงส้ินปีและเสียภาษี 

         ป้ายเป็นรายงวดๆ  ละ  3  เดือนของปี 

2.      ชาํระภาษป้ีายภายใน   15  วนั  นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บั 

         แจง้การประเมนิจากพนกังานเจา้หน้าที ่

3.     ถา้ภาษป้ีายเกนิ  3,000  บาท   จะขอผ่อนชาํระเป็น   

        3 งวด  เท่าๆ กนักไ็ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ถา้ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษป้ีายไดร้บัแจง้การประเมนิแลว้เหน็ว่าไม่

ถูกตอ้ง   ใหย้ืน่คาํรอ้งอุทธรณ์ต่อพนกังานเจา้หน้าทีต่ามแบบ  ภ.ป.4   

ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้การประเมนิ 

 

 

 

1. ไมย่ืน่แบบแสดงรายการภาษป้ีาย  ในเดอืนมนีาคมหรอืหลงัตดิตัง้

ป้าย  15  วนั  เสยีเงนิเพิม่  10%  ของภาษ ี

2. ยืน่แบบแสดงรายการภาษป้ีายโดยไมถู่กตอ้ง  ทาํใหภ้าษน้ีอยลงตอ้ง

เสยีเงนิเพิม่  10%  ของภาษทีีป่ระเมนิเพิม่เตมิ 

3. ไมช่าํระเงนิภายในเวลาทีก่าํหนด  ใหเ้สยีเงนิเพิม่  2%  ต่อเดอืนของ

ค่าภาษ ี เศษของเดอืนใหน้บัเป็นหนึ่งเดอืน 

4. ผูใ้ดจงใจไมย่ืน่แบบแสดงรายการภาษป้ีายตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่  

3,000 – 50,000   บาท 

5. ผูใ้ดไมแ่จง้การรบัโอนป้าย  ภายใน  15  วนั  ตัง้แต่วนัทีร่บัโอนตอ้ง

ระวางโทษปรบัตัง้แต่  1,000 – 10,000  บาท 

6. ผูใ้ดไมแ่สดงชือ่ – ทีอ่ยู่เจา้ของป้ายเป็นอกัษรไทยใหช้ดัเจนทีม่มุขวา

ดา้นล่างของป้าย  ซึง่ตดิตัง้บนอสงัหารมิทรพัยข์องผู ้

7. วนัละ  100  บาท  เรยีงรายวนัตลอดระยะเวลาทีก่ระทาํความผดิ 

8. ผูใ้ดโดยรูอ้ยู่แลว้  หรอืโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ใหถ้อ้ยคาํ

เทจ็  ตอบคาํถามดว้ยถอ้ยคาํอนัเป็นเทจ็หรอืนําพยานหลกัฐานเทจ็

มาแสดงเพือ่หลกีเลีย่งการเสยีภาษป้ีาย  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ  

1 ปี  หรอืปรบัตัง้แต่  5,000 – 50,000   บาท   หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
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        คาํแนะนําการชาํระภาษี 

    ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเสา  

 

 

การให้บริการ คืองานของเรา 
 

 

 

 

 

 
 

 

การอทุธรณ์ 

ตราโทษและค่าปรับ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา  
 
เลขที่  333/3  หมู่  3  ต.ท่าเสา  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี71150 

โทรศัพท์  034-634-184-5 

โทรสาร   034-634-184 -5 ต่อ 18 

 

 



คาํแนะนําการชาํระภาษีของ 

อบต.ท่าเสา  
ภาษทีี ่อบต. จดัเกบ็เอง  ไดแ้ก่  ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

ภาษบีาํรุงทอ้งที ่ และ  ภาษป้ีาย 

 

 

 

เป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จาก  บา้นเช่า  อาคารรา้นคา้  ตกึแถว  

บรษิทัธนาคาร  โรงแรม  โรงภาพยนต์  แฟลต  หอพกั อพารต์เมน้ท ์ 

สนามมา้  สนามมวย  สนามกอลฟ์  บ่อนไก่  บ่อนปลา  ฟารม์สตัว ์ 

ท่าเรอื  คลงัสนิคา้   และบรเิวณทีด่นิทีป่กตใิชร้่วมไปกบัโรงเรอืนนัน้  ฯลฯ 

 

 

 

รอ้ยละ  12.5  ของค่ารายปี 

 

 

 

1. เจ้าของทรพัยสิ์นหรือผูร้บัมอบอาํนาจย่ืนแสดงแบบรายการ 

         ทรพัยสิ์น   (ภ.ร.ด. 2)  ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ซ่ึงทรพัยสิ์นนัน้ 

         ตัง้อยู่  ตัง้แต่วนัท่ี  2 มกราคม – ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์  ของทุกปี 

2. พนกังานเจา้หน้าทีจ่ะออกแบบแจง้การประเมนิ  (ภ.ร.ด. 8) 

3. ผูร้บัการประเมนิตอ้งชาํระภายใน  30 วนั  นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแบบแจง้

การประเมนิ  (ภ.ร.ด. 8) 

 

 

หากผูร้บัการประเมนิไมพ่อใจในการประเมนิ  ใหย้ืน่คาํขออุทธรณ์

ภายใน  15 วนั  นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแบบแจง้การประเมนิ     (ภ.ร.ด. 8) 

 

 

 

1.   ผูใ้ดละเลยไมย่ืน่แบบแสดงรายการ มคีวามผดิโทษปรบัไมเ่กนิ   

       200 บาท   และ เรยีกเกบ็ภาษยีอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ 10 ปี 

 

2.    ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการไมถู่กตอ้งตามความจรงิหรอืไม ่

      บรบิรูณ์มคีวามผดิ  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิ  6 เดอืน  หรอื 

      ปรบัไมเ่กนิ  500  บาท   หรอืทัง้จาํทัง้ปรบัและเรยีกเกบ็ภาษยีอ้น  

       หลงัไดไ้มเ่กนิ  5 ปี 

3.    ถา้ชาํระภาษเีกนิกาํหนด 30วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้   

       การประเมนิใหเ้สยีเงนิเพิม่ดงันี้ 

3.1 ไมเ่กนิ 1 เดอืน เสยีเพิม่ 2.5% 

3.2  เกนิ     1 เดอืนแต่ไมเ่กนิ 2 เดอืน เพิม่ 5% 

3.3  เกนิ     2 เดอืนแต่ไมเ่กนิ 3 เดอืน เพิม่ 7.5% 

3.4  เกนิ     3 เดอืนแต่ไมเ่กนิ 4 เดอืนเพิม่ 10% 

3.5  เกนิ     4 เดอืนขึน้ไปใหย้ดึอายดัหรอืขายทอดตลาดทรพัย ์   

       สนิโดยมติอ้งขอใหศ้าลสัง่  หรอืออกหมายยดึ 

 

 
เป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จากเจา้ของทีด่นิ ผูค้รอบครองทีด่นิ 

 

 

*  จะเสยีตามราคาปานกลางของทีด่นิมหีลายอตัราขอทราบราย   

         ละเอยีดกบัเจา้หน้าทีไ่ดโ้ดยตรง 

⊗    ทีด่นิว่างเปล่าหรอืไมไ่ดท้าํประโยชน์จะตอ้งเสยีภาษเีป็น 2 เท่า  

         ของอตัราปกต ิ

 

 

1.   ให้เจ้าของท่ีดิน,  ผูค้รอบครองท่ีดิน   ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน   

      ภ.บ.ท.5  (4 ปีย่ืน 1 ครัง้)  และชาํระภาษีปีละครัง้  ตัง้แต่วนัท่ี 

      1  มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี 

2. ผูท้ีไ่ดร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิใหม ่  หรอืเนื้อทีด่นิเปลีย่นแปลงใหย้ืน่

แบบแสดงรายการทีด่นิ  (ภ.บ.ท.5)  ภายใน  30 วนั  นบัแต่วนัโอน

กรรมสทิธ ์

 

 

 

 

 

 

1.     ทีด่นิแปลงทีเ่จา้ของปลกูบา้นอยู่อาศยัโดยไมท่าํการคา้หรอืใหเ้ช่า

แต่อย่าง          ใดทัง้สิน้  ลดหย่อนไดไ้มเ่กนิ 5 ไร่  แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่

ไมไ่ด ้(ตอ้งมกีารตราไวใ้จขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายของ อบต.) ส่วน

ทีเ่กนิตอ้งเสยีภาษตีามอตัราทีก่าํหนด 

2.    ทีด่นิทีเ่จา้ของปลกูบา้นใหเ้ช่าหรอืปลกูบา้นทาํการคา้และไดเ้สยีภาษี

โรงเรอืนและทีด่นิแลว้ จะไดร้บัการยกเวน้ภาษบีาํรุงทอ้งทีใ่นส่วนทีอ่าคาร

นัน้ตัง้อยู ่

 

 

1. ไมย่ืน่แบบภายในกาํหนดเสยีเงนิเพิม่ 10% ของค่าภาษ ี

2. ยืน่รายการไมถู่กตอ้ง  ค่าภาษน้ีอยลงตอ้งเสยีเงนิเพิม่ 10% ของค่า

ภาษปีระเมนิเพิม่เตมิ 

3. ชีเ้ขตแจง้จาํนวนเนื้อทีด่นิไมถู่กตอ้งทาํใหค้่าภาษฯี น้อยลงตอ้งเสยี

เงนิเพิม่อกี 1 เท่า  ของค่าภาษปีระเมนิเพิม่เตมิ 

4. ชาํระภาษเีกนิกาํหนดวนัที ่30 เมษายน   ตอ้งเสยีเงนิเพิม่  24% ต่อ

ปีของค่าภาษ ี เศษของเดอืนใหน้บัเป็นหนึ่งเดอืน 

 

 

 

เป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จากป้ายแสดงชือ่  ยีห่อ้  หรอืเครือ่ง 

หมายการคา้หรอืโฆษณาหรอืกจิการอื่น  เพือ่หารายไดไ้มว่่าจะแสดงหรอื

โฆษณาไวท้ีว่ตัถุใดๆ  ดว้ยอกัษร  ภาพหรอืเครือ่งหมายทีเ่ขยีน  แกะสลกั 

จารกึหรอืทาํปรากฏดว้ยวธิอีื่น 

 

 

 

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

อตัราภาษ ี

การยืน่แบบประเมนิและการชําระภาษ ี

การอุทธรณ์ 

อตัราโทษและค่าปรับ 

ภาษีบํารุงท้องที ่

อตัราภาษ ี

การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิและชําระภาษ ี

 

การลดหย่อน  และการยกเว้นภาษีบํารงท้องท ี

อตัราโทษและค่าปรับ 

ภาษีป้าย 
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