
 ภาษีป้าย 

การจดัเก็บภาษีป้าย 

 1. ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 

  1.1 ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย  ไดแ้ก่  ป้ายแสดงช่ือ  ยี่หอ้  หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้น

การประกอบการคา้  หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ้ ไม่วา่จะแสดง   หรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ  

ดว้ยอกัษร  ภาพ  หรือเคร่ืองหมาย  ท่ีเขียน  แกะสลกั  จารึก  หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิใด ๆ 

 2. ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้าย 

  ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้าย  ไดแ้ก่ 

  2.1 เจา้ของป้าย 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย 

 เจา้ของป้ายท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือน

มีนาคม  ของทุกปี 

 ในกรณีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคม   หรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้าย

เดิม  หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขป้ายอนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้ น  ใหเ้จา้ของป้ายยืน่แบบแสดง

รายการภาษีป้ายภายใน  15  วนั  นับแต่วนัติดตั้งหรือแสดงป้าย   หรือนับแต่วนัเปล่ียนแปลงแกไ้ข

แลว้แต่กรณี 

การช าระภาษีป้าย 

 เจา้ของป้ายมีหน้าท่ีช าระภาษีป้ายเป็นรายปี  ภายใน  15  วนั   นับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้การ

ประเมิน 

เงินเพ่ิม 

 ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้ายจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 

 1.ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ใหเ้สียเงินเพ่ิมรอ้ยละสิบของ

ค่าภาษีป้ายเวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีเจา้หน้าท่ีจะไดแ้จง้ให้

ทราบถึงการละเวน้น้ัน  ใหเ้สียเงินเพ่ิมรอ้ยละ  5  ของค่าภาษี 

 2. ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถกูตอ้ง  ท าใหจ้ านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีป้ายลด

น้อยลง  ใหเ้สียเงินเพ่ิมรอ้ยละสิบของค่าภาษีของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม  เวน้แต่กรณีท่ี

เจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีใหถ้กูตอ้งก่อนท่ีพนักงานเจา้หน้าท่ีแจง้การประเมิน 

 3. ไมช่ าระภาษีป้ายภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนด   ใหเ้สียเงินเพ่ิมรอ้ยละ  2  ต่อเดือนของ

ค่าภาษีป้าย 

 

การค านวณพ้ืนท่ีป้าย   อตัราค่าภาษีป้าย  และการค านวณภาษีป้าย 

การค านวณพ้ืนท่ีป้าย 

ป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดได ้

พ้ืนท่ีป้าย =  ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด  x  ส่วนท่ียาวท่ีสุดของขอบเขตป้าย 

ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตก าหนดได ้

ถือตวัอกัษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายท่ีอยูริ่มสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก าหนดส่วนท่ีกวา้ง

ท่ีสุด  ยาวท่ีสุด   



ค านวณพ้ืนท่ีเป็นตารางเซนติเมตร 

(ตวัอยา่ง) 

                              180 ซ.ม. 

 

 

       

                     320  เซนติเมตร 

พ้ืนท่ีป้าย   =    180  x  320   

   =   57,600   ตารางเซนติเมตร 

อตัราภาษีป้าย 

 อตัราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อตัรา  ดงัน้ี 

อตัราภาษีป้าย  (ตอ่  500  ตารางเซนติเมตร) 

ลกัษณะ บาท 

1) อกัษรไทยลว้น 

2) อกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ /ภาพ /เครื่องหมายอ่ืน 

3) ป้ายดงัต่อไปน้ี 

ก. ไม่มีอกัษรไทย 

ข. อกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ต ้ หรือต า่กวา่อกัษร

ต่างประเทศ 

       4)  ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขพ้ืนท่ีป้าย  ขอ้ความภาพ  หรือ

เครื่องหมายบางส่วนในป้ายไดเ้สียภาษีป้ายแลว้อนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสีย

ภาษีป้ายเพ่ิมขึ้ น  ใหคิ้ดอตัราตาม  1)  2)  หรือ  3)    

       5)  ป้ายใดเสียต า่กวา่  200  บาท  ใหเ้สีย  200  บาท 

3 

20 

40 

 

 

 

การค านวณภาษีป้าย  ใหค้ านวณโดยน าพ้ืนท่ีป้าย  หารดว้ย  500  คณูดว้ยอตัราภาษีป้าย   เช่น  

ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษี  มีพ้ืนท่ี   37,600  ตารางเซนติเมตร    เป็นป้ายประเภทท่ี  1    ป้ายน้ีเสียภาษี    

ดงัน้ี 

 

ภาษีป้าย   =   พ้ืนท่ีป้าย (ตารางเซนติเมตร)   หาร   500   คูณ  อตัราภาษี 

  =  37,600  /  500  * 3 

  =  220.20  บาท 

ดงัน้ัน   ป้ายน้ีจะตอ้งเสียภาษี   220.20   บาท 

 

ป้ายใดค านวณภาษีแลว้เสียต า่กวา่   200  บาท   ใหเ้สีย   200  บาท 

การค านวณภาษีป้าย   1 ดา้น   เท่ากบั  1  ป้าย  

 



การค านวณค่ารายปี  การค านวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึง  ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสรา้งอยา่งอ่ืน ๆ  

กบัท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ต่อเน่ืองไปกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสรา้ง   น้ัน 

 

ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  =    ค่ารายปี  x  12.50  % 

 

 ค่ารายปี  คือ  จ านวนเงินซ่ึงทรพัยสิ์นน้ัน สมควรใหเ้ช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ   ในกรณีใหเ้ช่า  ใหถื้อ

วา่ค่าเช่าคือค่ารายปี   

การค านวณภาษี  การประเมินค่ารายปี  และอตัราภาษี 

กรณีใหเ้ช่า 

  ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคิดจากค่ารายปีของทรพัยสิ์น  ในอตัรารอ้ยละ  12.50 ของ

ค่ารายปี   

ตวัอยา่ง    บา้นใหเ้ช่า   1,000  บาทต่อเดือน   ค่ารายปี 12,000  บาท   (1,000  x  12 เดือน)      

ค่าภาษีจะเท่ากบั     12,000* 12.50%    เป็นเงินภาษี      1,500     บาท 

กรณีไม่มีค่าเช่า 

 ค านวณโดยใชบ้ญัชีอตัราท าเล 

  ค่ารายปี   =    กวา้ง  *  ยาว  *  อตัราท าเล * เดือน 

ตวัอยา่ง   รา้นขายของช า  มีขนาดกวา้ง   6   เมตร    ยาว  6  เมตร   ตั้งอยูท่ าเลท่ี  1  (5 บาท)   

ด าเนินกิจการ  12 เดือน   

  ค่ารายปี  =  กวา้ง  *  ยาว  *  อตัราท าเล * เดือน 

    =  6  * 6 * 5 * 12 

    =    2,160 

  ดงันั้น   ค่ารายปีเท่ากบั     2,160   บาท  

  คิดเป็นเงินภาษี      2,160 * 12.50%   =    270   บาท 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 เจา้ของทรพัยสิ์นตอ้งยืน่แบบแสดงรายการ  เพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ภ.ร.ด. 2)  ณ  

ส านักงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสรา้งน้ันตั้งอยู่ภายในเดือน

กุมภาพนัธ ์ของทุกปี 

การช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  เม่ือไดร้บัแจง้การประเมินแลว้   จะตอ้งน าเงินค่าภาษี

ไปช าระภายใน  30  วนั  นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้การประเมิน  มิฉะน้ันจะตอ้งเสียภาษีเพ่ิม 

เงินเพ่ิม 

 1. ถา้ช าระไม่เกิน   1  เดือน   นับแต่วนัพน้ก าหนดใหเ้พ่ิมรอ้ยละ  2.5  ขอภาษีท่ีคา้ง 

 2. ถา้เกิน  1  เดือน   แต่ไม่เกิน  2  เดือน   ใหเ้พ่ิมรอ้ยละ  5  ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 3. ถา้เกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  ใหเ้พ่ิมรอ้ยละ  7.5  ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 4. ถา้เกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  ใหเ้พ่ิมรอ้ยละ  10  ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 

 



ภาษีบ ารุงทอ้งที ่

การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี    

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  หมายถึง  ภาษีท่ีเก็บจากเจา้ของท่ีดิน  ตามราคาปานกลางท่ีดิน

และตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี   ไดแ้ก ่ ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่วา่

จะเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล   ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน    

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี  1  มกราคม  ของปีใด  มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรบัปีน้ัน 

ก าหนดระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 

 ใหเ้จา้ของท่ีดินซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท. 5)  ณ  

ส านักงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินน้ันตั้งอยูภ่ายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมี

การตีราคาปานกลางของท่ีดิน   

 แบบแสดงรายการท่ีไดย้ืน่ไวน้ั้นใชไ้ดทุ้กปีในรอบระยะเวลา  4  ปีน้ัน 

อตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีต าบลดอยลาน 

 ราคาปานกลางของท่ีดินไรล่ะ    4,200  บาท     อตัราภาษีไรล่ะ   22.50   บาท     

  ท่ีดินท่ีใชป้ระกอบการกสิกรรม  เฉพาะประเภทไมล้ม้ลุก  ใหเ้สียก่ึงอตัรา  (  11.25  

บาท)    แต่ถา้เจา้ของท่ีดินประกอบกสิกรรมประเภทไมล้ม้ลุกน้ันดว้ยตนเอง   ใหเ้สียไม่เกินไรล่ะ   5  

บาท 

  ท่ีดินท่ีท้ิงไวว้า่งเปล่าหรือไม่ไดท้ าประโยชน์ตามควรแก่สภาพของท่ีดินใหเ้สียเพ่ิมขึ้ น

อีกหน่ึงเท่า  (45 บาท) 

 ****ตามประกาศราคาปานกลางของท่ีดิน   ตามพระราชบญัญติั   ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี   วนัท่ี  

12  มิถุนายน  2520 

การค านวณภาษี 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ค านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปาน

กลางท่ีดินท่ีก าหนดขึ้ นเพ่ือใชใ้นการจดัเก็บภาษี  คณู  กบัอตัราภาษี 

การลดหยอ่น/การยกเวน้/การลดภาษี 

 บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงเดียวกนัหรือหลายแปลงท่ีอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนัและ

ใชท่ี้ดินน้ัน เป็นท่ีอยูอ่าศยัของตน  หรือประกอบกสิกรรมของตน  ใหล้ดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุง

ทอ้งท่ีตามเกณฑ ์ โดยออกขอ้บญัญติั  

  ต าบลดอยลานลดหยอ่น  3   ไร ่

เน้ือท่ีดินเพ่ือค านวณภาษี (ไร)่  =  เน้ือท่ีถือครอง – เน้ือท่ีเกณฑล์ดหยอ่น 

ตวัอยา่งการค านวณภาษี 

 

ตวัอยา่งท่ี 1       นายโชค  มีท่ีดินแปลงหน่ึง   เน้ือท่ี   15 ไร ่ 2  งาน  53  ตารางวา   ตั้งอยูใ่นเขต

พ้ืนท่ี  หมูท่ี่ 1  ใชท่ี้ดินในการประกอบกสิกรรม   (ท านา)    ท่ีดินดงักล่าวมีราคาปานกลางไรล่ะ  

4,200  บาท     (เกณฑก์ารลดหยอ่นต าบลดอยลานก าหนดไว ้  3  ไร)่ 

วธีิการค านวณอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีจะด าเนินการดงัน้ี 



1. เน้ือท่ีดินเพ่ือค านวณภาษี      =  เน้ือท่ีดินถือครอง  -  เน้ือท่ีเกณฑล์ดหยอ่น 

    =  15  ไร ่ 2  งาน  53  ตารางวา   -   3  ไร ่

    =  12 ไร ่ 2  งาน  53  ตารางวา 

2. ตรวจสอบบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  พ.ศ. 2508   ท่ีดินราคาปานกลางไรล่ะ  4,200  

บาท  จะตอ้งเสียภาษีในอตัราไรล่ะ  22.50   บาท   แต่เน่ืองจากเจา้ของประกอบกสิกรรมเอง  เสีย

อยา่งสงูไม่เกินไรล่ะ  5  บาท 

3. ภาษีท่ีตอ้งเสีย        =  เน้ือท่ีดินเพ่ือค านวณภาษี (ไร)่  *  อตัรา

ภาษีต่อไร ่

      =  12 ไร ่* 5  บาท 

   12  ไร ่เสียภาษี  =  60  บาท 

    =  253*5/400 

   2 งาน 53 ตร.ว.เสียภาษี =  4 

   รวมนายโชค  ตอ้งเสีย  60 + 4 = 69   บาทต่อปี 

ตวัอยา่งท่ี 2 นายโชค  มีท่ีดินแปลงหน่ึง   เน้ือท่ี   15 ไร ่ 2  งาน  53  ตารางวา   ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี  

หมู่ท่ี 1  ใชท่ี้ดินในการปลกูไมย้นืตน้  ท่ีดินดงักล่าวมีราคาปานกลางไรล่ะ  4,200  บาท     (เกณฑ์

การลดหยอ่นต าบลดอยลานก าหนดไว ้  3  ไร)่ 

1. เน้ือท่ีดินเพ่ือค านวณภาษี      =  เน้ือท่ีดินถือครอง  -  เน้ือท่ีเกณฑล์ดหยอ่น 

    =  15  ไร ่ 2  งาน  53  ตารางวา   -   3  ไร ่

    =  12 ไร ่ 2  งาน  53  ตารางวา 

2. ตรวจสอบบญัชีทา้ย พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  พ.ศ. 2508   ท่ีดินราคาปานกลางไรล่ะ  4,200  

บาท  จะตอ้งเสียภาษีในอตัราไรล่ะ  22.50   บาท    

3. ภาษีท่ีตอ้งเสีย       =  เน้ือท่ีดินเพ่ือค านวณภาษี (ไร)่  *  อตัราภาษีต่อไร่ 

  10  ไร ่เสียภาษี  =  12 ไร ่* 22.50  บาท 

     =  270  บาท 

2 งาน 53 ตร.ว.เสียภาษี =  253*22.50/400 

     =  15 

  รวมนายโชค  จะตอ้งเสียภาษี    270+15 =  285  บาท ต่อปี 
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