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 ภาษีป้าย   หมายถึง   ภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ   ยี่ห้อ    หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบการค้า 
หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่
วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายท่ีเขียนแกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 
  

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย   คือ     เจ้าของป้าย    หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย   หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้    ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย    ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ 
ให้ถือว่าเจ้าของหรือ  ผู้ครอบครองอาคาร หรือท่ีดินป้ายนั้นติดต้ัง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายตามล าดับ 
 

อัตราภาษีป้าย 
1. ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท 
2. ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 

20 บาท 
3. (ก)   ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ  

 (ข)   ป้ายท่ีมีอักษรไทยท้ังหมด     หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ     คิดภาษี  
 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท 
ป้ายเม่ือค านวณพืน้ที่จ านวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท 

 

เอกสารหลักฐานที่น ามาใช้ในการติดต่อ 
 1.   ส าเนาทะเบียนบ้าน   บัตรประจ าตัวประชาชน 
 2.   ส าเนาหนังสือรับรองส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
 3.   รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ท้ังลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี) 
 4.   สถานท่ีติดต้ังหรือแสดงป้าย 
 5.  หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอ านาจ) 
ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสยีภาษปี้าย 

 -   เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
 -   ในกรณีท่ีติดต้ังหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม   หรือ

เปล่ียนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 
15 วัน นับแต่วันติดต้ังหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปล่ียนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
การช าระภาษี 

-   ให้เจ้าของป้ายช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
 -    ป้ายท่ีเริ่มติดต้ัง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ต้ังแต่วันท่ีติดต้ัง จนถึงงวดสุดท้ายของปี (คิดภาษีป้าย
เป็นรายงวด งวดละ 3  เดือน) 
  งวด 1  มกราคม  –  มีนาคม       =  100 % 
   งวด 2  เมษายน  –   มิถุนายน =   75 %  
  งวด 3  กรกฎาคม –  กันยายน  =   50 % 
  งวด 4  ตุลาคม –   ธันวาคม  =   25 % 
 

ภาษีป้าย 



-๒- 
เงินเพิ่ม 

-   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
 -    ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10  ของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม 
 -    ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
บทก าหนดโทษ 
 1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่  5,000  บาท ถึง 50,000  บาท 
 2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งความเท็จ  ให้ถ้อยค าเท็จ  หรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน  1  ปี  หรือปรับต้ังแต่  5,000  บาท ถึง  50,000  บาท  หรือท้ังจ า  ท้ังปรับ 
 3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย  หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้  ณ  ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ  
ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่  1,000  บาท ถึง 10,000  บาท 
 

  
 
 
 
1. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย  ปา้ยเดิม (กรณีปกติ) 
 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 
  -  ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผ่านมา 
  -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  -  ทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  -  แผนท่ีต้ังพอสังเขป 
  -  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  -  ยื่นแบบประเมินภาษี 
  -  ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี 
  -  ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย  ปา้ยเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน) 
      2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 
  -  
 2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
  -  ยื่นแบบประเมินภาษี 
  - ตรวจสอบ 
  - ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
  - ค านวณค่าภาษี  แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ 
  - ออกใบเสร็จรับเงิน 
 2.3 ระยะเวลาด าเนนิการ 
  -  โดยประมาณ 1 วันท าการ 
 
 
 

ขั้นตอนการเสยีภาษีปา้ย 
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3.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่ 
 3.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 
  -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน  

- ทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
  -  แผนท่ีต้ังพอสังเขป 
  -  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 
 3.2 ขั้นตอนการใหบ้ริการ 
  -  ยื่นแบบประเมินภาษี 
  -  ตรวจสอบ 
  -  ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 
  -  ค านวณค่าภาษี  แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ 
  -  ออกใบเสร็จรับเงิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ผู้เสียภาษีย่ืนแบบ ภายในวันที่  2  มกราคม – 31  มีนาคม  ของทกุป ี

 

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 

เจ้าหน้าที่รับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.1) 

(ภ.ป.1) 

 

แจ้งการประเมินค่าภาษ ี

(ภ.ป.3) 

ผู้เสียภาษีรับแจ้ง 
 การประเมนิ (ภ.ป.3) 

ช าระเงินภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ช าระเงินเกิน 15 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

จบ ต้องเสียเงินเพิ่ม 

ร้อยละ 2  ต่อเดือน 

ยื่นอุทธรณ์ต่อ ผวจ. 
ภายใน  30  วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ผลการอทุธรณ์ 

ของ ผวจ. 

ช าระเงิน 

จบ 

ให้ยื่นฟ้องศาล 

ปฏิบัติตามค าสั่งศาล 

จบ 

พอใจ ไม่พอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 



ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

คือ เจ้าของท่ีดินหรือสิ่ งปลูกสร้าง หรือ       
ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างท่ีเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล หากเป็น
เจ้าของหรือครอบครองท่ีดินหรือสิ่งปลูก
สร้างอยู่ในวันท่ี 1 ม.ค. ของปีใด ให้เป็นผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีส าหรับปีนั้นไป 

ถ้าเจ้าของท่ีดินและเจ้าของสิ่งปลูก
สร้างบนท่ีดินนั้นเป็นคนละคนกัน ให้เจ้าของ
ท่ีดินเสียภาษี เฉพาะส่วนของ ท่ีดิน ส่วน
เจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็เสียภาษีเฉพาะส่วน
ของสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี 

โดยท่ัวไป ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเสีย
ภาษีโดยใช้มูลค่าท้ังหมดของท่ีดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นฐานในการค านวณภาษี โดย
แยกตามรายการดังนี้ 

1. ท่ีดิน - ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน 

2. สิ่งปลูกสร้าง - ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
สิ่งปลูกสร้าง 

3. สิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุด (คอนโด) - ใช้
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 

วิธีค านวณภาษี 

การค านวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจะใช้
ค านวณแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของฐานภาษี
แต่ละขั้น โดยใช้สูตรเบื้องต้น คือ 

1. มูลค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง - มูลค่าของ
ฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น = มูลค่าของฐานภาษี 

2. มูลค่าของฐานภาษี × อัตราภาษี = ค่า
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

วิธีเสียภาษ ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินให้ 
และจะส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี
ภายในเดือน ก.พ. ของแต่ละปี และต้อง
ช าระภาษีภายใน 30 เม.ย. ของปีนั้น 

แบบประเมินภาษีจะประกอบด้วย 

1. รายการท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
2. ราคาประเมินทุนทรัพย์ 
3. อัตราภาษี 
4. จ านวนภาษีท่ีต้องช าระ 

สถานที่ช าระภาษี 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

เบี้ยปรับ คือ ค่าปรับท่ีเกิดจากการไม่ช าระ
ภาษีภายในเดือนเมษายน หรือภายในเวลาท่ี
ก าหนด ซึ่งแบ่งกรณีได้ดังนี้ 

1. ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
ให้เสียเบี้ยปรับ 10% ของจ านวนภาษีค้าง
ช าระ 

2. ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาท่ีไว้ใน
หนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับ 20% ของ
จ านวนภาษีค้างช าระ 

3. ไม่ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับ 20% ของ
จ านวนภาษีค้างช าระ 

เงินเพิ่ม คือ เงินท่ีต้องช าระเพิ่มขึ้นจากการ
ไม่ช าระภาษีภายในเดือนเมษายน หรือ
ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อเดือนของจ านวนภาษีค้างช าระ 
เ ศ ษ ข อ ง เ ดื อ น ใ ห้ นั บ เ ป็ น  1  เ ดื อ น                

แต่มิให้เกินกว่าจ านวนภาษีท่ีต้องช าระโดยไม่
รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

จัดท าโดย 

งานพัฒนารายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี

โทร 0-4521-0404 

 

 

 

 

เอกสารแนะน า 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

หรือท่ีเรียกกันย่อๆ ว่า ภาษี ท่ีดิน 

เป็นภาษีท่ีจัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าท่ีดิน

และสิ่งปลูกสร้าง (เช่น ท่ีดิน บ้าน อาคาร) ท่ี

ครอบครอง  โดยมีเทศบาลต าบลนาเมืองเป็น

หน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บ เริ่มใช้บังคับ

ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และจะเริ่มเก็บภาษี

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยอัตรา

ภาษีจะค านวณตามประเภทการใช้ประโยชน์ 

ซึ่งอัตราสูงสุดท่ีเป็นไปได้อยู่ท่ีปีละ 3% ของ

มูลค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 


