ภาษีป้าย
เป็ นภาษีทจี่ ัดเก็บจากป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ ้ อ หรือเครื่องหมายการค้ า หรือโฆษณาไว้ ที่วตั ถุใด ๆ ด้ วย อักษร
ภาพ หรือเครื่องหมายทีเ่ ขียน แกะ สลักจารึก หรือทาให้ ปรากฏด้ วยวิธีอนื่

อัตราภาษี
1. ป้ายทีม่ ีอกั ษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่ อ 500 ตร.ซม.
2. ป้ายทีม่ ีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่ างประเทศ หรือปน กับรู ปภาพ หรือเครื่องมืออืน่ คิดอัตรา 20 บาท ต่ อ 500 ตร.ซม.
3. ป้ายดังต่ อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่ อ 500 ตร. ซม.
3.1 ป้ายทีไ่ ม่ มีอกั ษรไทย ไม่ ว่าจะมีภาพหรือ เครื่องหมาย หรือไม่
3.2 ป้ายทีม่ ีอกั ษรไทยบางส่ วน หรือทั้งหมด อยู่ใต้ หรือต่ากว่ าอักษรต่ างประเทศ
4. ป้ายทีค่ านวณพืน้ ทีแ่ ละประเภทของป้ายแล้ว เสี ยภาษี ต่ากว่า 200 บาท ให้ เสี ยในอัตรา 200 บาท

การยืน่ แบบประเมินและการชาระภาษี
1. ให้ ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสี ยเป็ นรายปี ยกเว้ นป้ายทีต่ ิดตั้ง
ใหม่ ให้ ยนื่ แบบแสดงรายการ ภายใน 15 วัน
2. ชาระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับการ แจ้ งการประเมินจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
3. ถ้ าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถผ่อนชาระได้ 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน

อัตตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน เดือนมีนาคม หรือ หลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสี ยเงินเพิม่ 10 % ของค่ าภาษี
2. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ ถูกต้ องทาให้ ค่ าภาษี น้ อยลง ต้ องเสี ยเงินเพิม่ 10 % ของค่ าภาษีทปี่ ระเมิน
เพิม่ เติม
3. ไม่ ชาระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับการ แจ้ งการประเมิน เสี ยเงินเพิม่ 2 % ต่ อเดือน ของค่ าภาษี เศษ
ของเดือนให้ นับเป็ นหนึ่งเดือน

ภาษีบารุงท้ องที่
เป็ นภาษีทจี่ ัดเก็บจากเจ้ าของทีด่ ินหรือผู้ครอบครองทีด่ ินนั้น ๆ อัตราภาษี
- จะเสี ยตามราคาปานกลางของทีด่ ินมีหลายอัตราขอทราบ รายละเอียดกับเจ้ าหน้ าทีไ่ ด้ โดยตรง
- ทีด่ ินว่างเปล่า หรือ ไม่ ได้ ทาประโยชน์ จะต้ องเสี ยภาษีเป็ น 2 เท่าของอัตราปกติ

การยืน่ แบบแสดงรายการที่ดนิ และการชาระภาษี
1. ให้ เจ้ าของทีด่ ิน ผู้ครอบครองทีด่ ิน ยืน่ แบบแสดง รายการทีด่ ิน (ภ.บ.ท. 5) และชาระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่ วนั ที่
2 มกราคม- 30 เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ทไี่ ด้ รับโอนกรรมสิ ทธิ์ทดี่ ินใหม่ หรือ เนือ้ ทีด่ ิน เปลีย่ นแปลงให้ ยนื่ แบบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ วนั ทีโ่ อน
กรรมสิ ทธิ์

การลดหย่ อน และการยกเว้น ภาษีบารุงท้ องที่
1. ทีด่ ินนอกเขตเทศบาล ให้ ลดหย่อนได้ ไม่ เกิน 5 ไร่ แต่ จะน้ อยกว่า 3 ไร่ ไม่ ได้ ทั้งนีต้ ามทีก่ าหนด ในข้ อบัญญัติ
จังหวัด
2. ทีด่ ินทีเ่ จ้ าของปลูกบ้ านให้ เช่ า หรือปลูกบ้ านทาการค้ าและได้ เสี ยภาษีโรงเรือนและทีด่ ินแล้ ว จะได้ รับการยกเว้ น
ภาษีบารุ งท้ องที่ ในส่ วนทีอ่ าคารนั้ นตั้งอยู่

อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ ยนื่ แบบภายในกาหนดเสี ยเงินเพิม่ 10 % ของค่ าภาษีทปี่ ระเมิน
2. ยืน่ รายการไม่ ถูกต้ อง เสี ยเงินเพิม่ 10 % ของภาษีทปี่ ระเมินเพิม่ เติม
3. ชี้เขตแจ้ งจานวนเนือ้ ทีด่ ินไม่ ถูกต้ อง ต้ องเสี ยเงินเพิม่ อีก 1 เท่าของค่ าภาษีทปี่ ระเมินเพิม่ เติม
4. ชาระภาษีเกินกาหนดวันที่ 30 เมษายน ต้ องเสี ยเงินเพิม่ 24 % ต่ อปี ของค่ าภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
เป็ นภาษีทจี่ ัดเก็บจากบ้ านเช่ า อาคาร ร้ านค้ า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม ร.ร.
สอนวิชาชี พ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย สนามกอล์ ฟ ท่ าเรือ บ่ อนไก่ ฟาร์ มสั ตว์ คลังสิ นค้ า และบริเวณทีด่ ินทีป่ กติใช้
ร่ วมกับโรงเรือนนั้น การยืน่ แบบประเมินและการชาระภาษี

การยืน่ แบบประเมิน
1. เจ้ าของทรัพย์ สินหรือผู้รับมอบอานาจยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์ สิน ต่ อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งทรัพย์ สินนั้น
ตั้งอยู่ ตั้งแต่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ถ้ าค่ าภาษีเกิน 9,000 บาท สามารถผ่อนชาระได้ 3 งวด ๆละเท่า ๆ กัน
3. ผู้รับการประเมินต้ องชาระเงินภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแบบแจ้ งการประเมิน

การชาระภาษี
1. เจ้ าของทรัพย์ สินหรือผู้รับมอบอานาจยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์ สิน ต่ อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งทรัพย์ สินนั้น
ตั้งอยู่ ตั้งแต่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ถ้ าค่ าภาษีเกิน 9,000 บาท สามารถผ่อนชาระได้ 3 งวด ๆละเท่า ๆ กัน
3. ผู้รับการประเมินต้ องชาระเงินภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแบบแจ้ งการประเมิน

อัตราโทษและค่าปรับ
1. ผู้ใดละเลยไม่ ยนื่ แบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่ เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ ไม่ เกิน 10 ปี
2. ผู้ใดยืน่ แบบแสดงรายการไม่ ถูกต้ องตามความจริงหรือไม่ บริบูรณ์ มีความผิดต้ องระวางโทษจาคุกไม่ เกิน 6 เดือน
หรือปรับ ไม่ เกิน 500 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ ไม่ เกิน 5 ปี
3. ถ้ าชาระค่ าภาษีเกินกาหนด 30 วัน นับแต่ วันถัดจากวันทีไ่ ด้ รับแจ้ งการประเมิน ให้ เสี ยเพิม่ ดังนี้
3.1 ไม่ เกิน 1 เดือน เสี ยเงินเพิม่ 2.5 % ของค่ าภาษี
3.2 เกิน 1 เดือน แต่ ไม่ เกิน 2 เดือน เสี ยเงินเพิม่ 5% ของค่ าภาษี
3.3 เกิน 2 เดือน แต่ ไม่ เกิน 3 เดือน เสี ยเงินเพิม่ 7.5 % ของค่ าภาษี
3.4 เกิน 3 เดือน แต่ ไม่ เกิน 4 เดือน เสี ยเงินเพิม่ 10 % ของค่ าภาษี
3.5 เกิน 4 เดือนขึน้ ไป ให้ ยดึ อายัดหรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอศาลสั่ ง หรือออกหมายยึด
“โปรดเสี ยภาษี ตามกาหนดระยะเวลา เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ ของท่ าน จะส่ งผลสะท้ อนกลับคืนสู่ ท้องถิ่น ”

