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ค ำน ำ 

  คู่มือการช าระภาษีท้องถิ่นเล่มนี้ เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ความรู้เร่ืองกาเสียภาษี จัดท า
ขึ้นเพือ่ความสะดวกรวดเร็วของประชาชนในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสาร
ส าหรับการช าระภาษี ซึ่งเงินภาษีของท่านจะถูกน ามาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้นของประชาชน 

  คณะผู้จัดท าได้จัดท าคู่มือการช าระภาษีท้องถิ่นเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริการ ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม/ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน ถึงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  หมายถึง  หมายถึง เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และอปท.อ่ืนที่มีกฎหมาย 
จัดตั้ง ยกเว้น อบจ. อปท. มีอ านาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี 
(พ้ืนที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและพ้ืนที่มีน้ า) สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคล 
อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และ  
ห้องชุดหรือแพ ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์  
ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และก าหนดให้ยกเลิก 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที ่

ผู้มีหน้ำที่เสียภำษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  

- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

 - ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภำษี 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมโรงเรือน อาคาร ตึก หรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่
บุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 
ห้องชุด หรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือมีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย แต่ไม่รวมเครื่องจักรหรือส่วนควบที่
ติดตั้งในโรงงานซึ่งเคยอยู่ในระบบภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ ารุงท้องที่ 
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ระยะเวลำกำรยื่นแบบและช ำระภำษ ี

 (1) อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ.  

(2) ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือน เม.ย.  

(๓) ไม่ช าระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพ่ิมร้อยละ ๑ ต่อเดือน)  

(๔) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (ช าระภาษี
หลังเดือน เม.ย. แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐)  

(๕) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ช าระภาษีภายในก าหนดของ หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับ ร้อยละ 
๒๐) 

 (๖) ครบก าหนด ๑๕ วัน ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐ ของภาษีค้างช าระ แจ้งลูกหนี้ภาษี ค้าง
ช าระให้ ส านักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย.  

(7) ยึด อายัด เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

อัตรำภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐาน
ภาษี ส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือการท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และกิจการอ่ืนตามที่ประกาศ
ก าหนด 

0 - 75     ล้านบาท    อัตรา 0.01% ล้านละ 100 บาท 

75-100 ล้านบาท    อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท 

100 - 500 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท 

500 - 1,000 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 700 บาท 

1,000 ล้านบาท ขึ้นไป    อัตรา 0.10% ล้านละ 1,000 บาท   
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ตัวอย่าง กรณีเจ้าของที่ดินเป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาทแรก หากมีส่วนเกิน ค่อยน ามา
คิดภาษี เช่น นายเอ เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรม มูลค่า 60 ล้านบาท หัก 50 ล้านบาทแรกออก เหลือ
ส่วนเกิน 10 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี 0.01% เท่ากับ 1,000 บาท 

2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3 เปอร์เซ็นต์กรณีบ้านหลังหลักโดย
บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะได้รับการยกเว้นภาษี 50 
ล้านบาทแรก 

ไม่ถึง 25 ล้านบาท    อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท 

25 - 50 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท 

50 ล้านขึ้นไป        อัตรา 0.10 % ล้านละ 1,000 บาท 

ตัวอย่าง กรณีทรัพย์สินมีมูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นภาษีไปเลย แต่หากมีส่วนเกิน ให้น า
ส่วนเกินมาคิดภาษี เช่น นายบีมีบ้านพร้อมที่ดินมูลค่า 75 ล้านบาทและมีชื่อในทะเบียนบ้านส่วน 50 ล้านบาท
แลกได้ยกเว้นภาษีส่วนที่เหลือ 25 ล้านน ามาค านวณภาษี 0.03% 7,500 บาท  

* บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะไม่ได้ยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก 

 กรณีบ้ำนหลังหลักโดยบุคคลธรรมดำเป็นเจ้ำของเฉพำะสิ่งปลูกสร้ำงและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน  

ไม่ถึง 40 ล้านบาท    อัตรา 0.02% ล้านละ 200 บาท 

40 - 65 ล้านบาท    อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท 

65 - 90 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท 

90 ล้านขึ้นไป        อัตรา 0.10% ล้านละ 1,000 บาท 

ตัวอย่าง กรณีมีบ้านบนที่ดินเช่า หรือปลูกสร้างบนที่ดินคนอ่ืน จะได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะ 10 ล้านบาทแรก 
หากมีส่วนเกินก็ให้น ามาค านวณ เช่น 
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มีบ้านปลูกสร้างอยู่บนที่ดินเช่ามูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทและมีชื่อในทะเบียนบ้านจะไม่ต้องเสียภาษี 

มีบ้านบนที่ดินเช่ามูลค่า 30 ล้านบาทและมีชื่อในทะเบียนบ้านดังนั้น 10 ล้านบาทแลกได้รับการยกเว้นส่วนที่
เหลือ 20 ล้านบาทจะน ามาคิดภาษีท่ี 0.02% 4,000 บาท 

3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ประโยชน์อ่ืนนอกจากเกษตรกรรมคือกลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย
ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี 

 เพดานภาษีสูงสุด 1.2% 

0 - 50 ล้านบาท        อัตรา 0.3% ล้านละ 3,000 บาท 

50 - 200 ล้านบาท    อัตรา 0.4% ล้านละ 4,000 บาท 

200 - 1,000 ล้านบาท    อัตรา 0.5% ล้านละ 5,000 บาท 

1,000 - 5,000 ล้านบาท    อัตรา 0.6% ล้านละ 6,000 บาท  

5,000 ล้านบาทขึ้นไป    อัตรา 0.7% ล้านละ 7,000 บาท 

 4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 
1.2 ของฐานภาษีแต่จะเพ่ิมเป็น 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี หมายถึง ที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรหรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า  

0 - 50 ล้านบาท        อัตรา 0.3% ล้านละ 3,000 บาท 

50 -200 ล้านบาท    อัตรา 0.4% ล้านละ 4,000 บาท 

200 - 1000 ล้านบาท    อัตรา 0.5% ล้านละ 5,000 บาท 

1,000 - 5,000 บาท    อัตรา 0.6% ล้านละ 6,000 บาท 

5,000 ล้านบาทขึ้นไป    อัตรา 0.7% ล้านละ 7,000 บาท 
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การบรรเทาภาระภาษี ใน 3 ปีแรกของของเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ หากผู้เสียภาษีมีภาระท่ี
ต้องจ่ายสูงกว่าที่เคยจ่ายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือภาษีบ ารุงท้องที่ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวน
ประเมินในปีก่อนหน้าที่กฎหมายนี้บังคับใช้ แล้วเหลือภาระภาษีเท่าไร ให้ช าระส่วนที่เหลือ ดังนี้  

ปีที่ 1 จ่าย 25% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

ปีที่ 2 จ่าย 50% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

ปีที่ 3 จ่าย 75% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

 ทั้งนี้อัตราการเก็บภาษีมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าวจะบังคับใช้ใน 2 ปีแรก 2563-2564  

หมายเหตุ : การคิดภาษีท่ีดินแต่ละประเภทจะใช้มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินจากกรมธนารักษ์โดยจะมีการปรับ
ตามรอบบัญชีประเมินงบราคาทุก 4 ปี 

บทก ำหนดโทษ 

(1) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

(2) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตาม มาตรา 
๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตาม  มาตรา 
๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

(3) ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๓ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

(4) ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือท าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น 
หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

(5) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา  ๘๐ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  
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(6) ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

(7) ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่ง การหรือ
การกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือใน
กรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็น เหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้อง รับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย  

(8) ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่ เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ถ้าผู้กระท าผิดไม่
ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินคดี
ต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นใด 
ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มอืการช าระภาษที้องถ ิน่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภำษีป้ำย  

          หมายถึง  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายได้  หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วย
อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
  

ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย 
1.       เจ้าของป้าย 
2.       ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว 
เจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้ายถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือ
ว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้าย 
           

ก ำหนดระยะเวลำยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อช ำระภำษีป้ำย 
1.ให้เจ้าของหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ท่ีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายในเดือนมกราคม 
-  มีนาคม ของทุกปี 
2.ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึนให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
3.ในกรณีที่มีการโอนย้าย )เปลี่ยนเจ้าของ(   ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยนารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันรับโอน 
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 หลักฐำนที่ต้องน ำไปแสดงเพื่อเสียภำษีป้ำย 
1.       บัตรประจ าตัวประชาชน 
2.       ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ 
3.       ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  (ในกรณีที่ได้ช าระภาษีป้ายมาแล้ว 
4.       ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5.       ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
6.       หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
7.       ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 
          
ขั้นตอนกำรช ำระภำษีป้ำย 
1.       ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมหลักฐาน 
2.       ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงิน
เพ่ิม 
 
อัตรำภำษีป้ำย 
1.       ป้ายอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา 3 บาท  :500  ตารางเซนติเมตร 
2.       ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา 20บาท  :
500 ตารางเซนติเมตร 
3.       ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตารางเซนติเมตร 
                  - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ 
                  - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
 
4.       ป้ายตาม 1,2,3 เมื่อค านวณพ้ืนที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 บาทให้เสีย
ภาษีป้ายละ 200 บาท 
 
5.       กรณีป้ายท่ีติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน 
          - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   มกราคม -  มีนาคม คิดภาษ ี       100% 
          - งวดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน   เมษายน -    มิถุนายน  คิดภาษ ี     75% 
          - งวดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือน   กรกฎาคม –   กันยายน คิดภาษี      50% 
          - งวดที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือน    ตุลาคม  - ธันวาคม  คิดภาษี         25% 
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เงินเพิ่ม ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตรำดังต่อไปนี้ 
  
1.       ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายเว้นแต่
กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 
 2.       ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องต้องท าจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงิน
เพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
3.     ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของเดือน
นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 
 

บทก ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย 

1.ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 
5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
1.       ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง   50,000 บาท 
2.       ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
3.       ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่ง
ให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอันสมควรต้องระวาง
โทษจ าคุกไมเ่กิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
          

 กำรอุทธรณ์กำรประเมินภำษีป้ำย 
                   เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน )ภ.ป. 3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์
การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้ง
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
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กำรขอคืนเงินภำษีป้ำย 
                   ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับ
เงินคืนได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
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