
 

 

เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายการคา้
หรือโฆษณาหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือ
โฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ  ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน 
แกะสลกั จารึก หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิอ่ืน 

ขั้นตอนการย่ืนแบบและช าระภาษี 
1. เจ้าของป้ายหรือผูค้รอบครองป้ายมีหน้าท่ียื่นแบบแสดง

รายการภาษีป้ายตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมของทุกปี 
และตอ้งช าระภาษีภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การ
ประเมิน 

2. ผูใ้ดติดตั้งป้ายใหม่หลงัเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่
แทนป้ายเดิม หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขพ้ืนท่ีป้าย ขอ้ความ 
ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพ่ิมข้ึน ให้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีติดตั้ งหรือ
เปล่ียนแปลงแกไ้ข 

3. ในกรณีท่ีมีการโอนป้าย ให้ผูรั้บโอนแจง้การรับโอนเป็น
หนงัสือต่อเทศบาลต าบลวานรนิวาส ภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีรับโอน 
อตัราการจดัเก็บภาษีป้าย  

(1) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้นใหคิ้ดอตัรา 3 บาท / 500 
ตารางเซนติเมตร  

(2) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศและ
หรือปนกบัภาพและหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใหคิ้ด 
อตัรา 20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร  

(3) ป้ายดงัต่อไปน้ีใหคิ้ดอตัรา 40 บาท / 500 ตาราง
เซนติเมตร 
     (ก) ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือ

เคร่ืองหมายใด ๆ 
     (ข) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือ
ทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ  

(4) ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) 
ใหคิ้ดอตัราตาม (1) (2) (3) แลว้แต่กรณี และ
ใหเ้สียเฉพาะจ านวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน  

(5) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เม่ือค านวณพ้ืนท่ี
ของป้ายแลว้ ถา้มีอตัราท่ีตอ้งเสียภาษีต ่ากวา่
ป้ายละ 200 บาทใหเ้สียภาษี 200 บาท  

การไม่ย่ืนแบบและช าระภาษภีายในก าหนด 
1. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม

หรือหลงัติดตั้งป้าย 15 วนั เสียเงินเพ่ิม 10% ของค่า
ภาษี 

2. ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ท าใหค้่า
ภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพ่ิม 10% ของค่าภาษีท่ี
ประเมินเพ่ิมเติม 

3. ไม่ช าระภาษีภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การ
ประเมินเสียเงินเพ่ิม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของ
เดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน 

4. ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบเสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท  

5. ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้ายภายใน 30 วนั ตั้งแต่วนัรับ
โอน ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000  บาท 

6. ผูใ้ดไม่แสดงช่ือ – ท่ีอยูเ่จา้ของป้ายเป็นอกัษรไทยให้
ชดัเจนท่ีมุมขวาดา้นล่างของป้ายซ่ึงติดตั้งบน
อสงัหาริมทรัพยข์องผูอ่ื้นและมีพ้ืนท่ีเกิน 2 ตารางเมตร 
ตอ้งระวางโทษปรับวนัละ 100 บาท เรียงรายวนัตลอด
ระยะเวลาท่ีกระท าความผิด 

7. ผูใ้ดรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จใหถ้อ้ยค าเทจ็
ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มา
แสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้ายตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000  
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 

เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน ผูค้รอบครองท่ีดิน 

ขั้นตอนการย่ืนแบบและช าระภาษี 

1. เจ้าของท่ีดินมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน ณ เทศบาล
ต าบลวานรนิวาสภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคา
ปานกลางท่ีดิน และแบบท่ียืน่ไวน้ี้ใชไ้ดทุ้กปีในรอบระยะเวลา 4 
ปี  

2. กรณีเป็นเจ้าของท่ีดินใหม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน 
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินใหม่  

3. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีช าระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

การไม่ย่ืนแบบและช าระภาษภีายในก าหนด 
1. ไม่ยืน่แบบภายในก าหนดเสียเงินเพ่ิม 10% ของค่าภาษี 
2. ยืน่รายการไม่ถูกตอ้งค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพ่ิม 10% ของค่า

ภาษีประเมินเพ่ิมเติม 
3. ช้ีเขตแจง้จ านวนท่ีดินไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลง ตอ้งเสียเงินเพ่ิม

อีก 1 เท่าของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 
4. ช าระภาษีเกินก าหนดวนัท่ี 30 เมษายน ตอ้งเสียเงินเพ่ิม 24% ต่อ

ปีของค่าภาษี เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน 

ภาษป้ีาย 

ภาษบี ารุงท้องที ่



ติดต่อย่ืนแบบฯเพือ่ช าระภาษีได้ ดังน้ี 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 
ภาษีป้าย        ภายในเดือนมนีาคม 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี        ภายในเดือนเมษายน 
 

 

เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากบ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท 
ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ตเม้นท์ หอพัก 
คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม 
สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว ์
คลงัสินคา้ และบริเวณท่ีดินท่ีใชร่้วมไปกบัโรงเรือนนั้น ฯลฯ 

ขั้นตอนการย่ืนแบบและช าระภาษี 

1. เจ้าของทรัพยสิ์นมีหน้าท่ียื่นแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการ
ทรัพยสิ์น ( แบบ ภ.ร.ด.2 ) ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในทอ้งท่ี
ซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจพิจารณาแบบฯ ก าหนดประเภท
ของทรัพยสิ์น  ค่ารายปีของทรัพยสิ์นและค่าภาษีท่ีจะตอ้ง
เสีย แลว้แจง้การประเมิน  

3. เม่ือผูรั้บประเมินไดรั้บรายการประเมิน ( แบบ ภ.ร.ด.8 ) 
แลว้ตอ้งไปช าระค่าภาษีภายใน 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากท่ี
ไดรั้บแจง้การประเมิน  

การไม่ย่ืนแบบและช าระภาษภีายในก าหนด 
1.     ผูใ้ดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีภายใน

ก าหนด ผูน้ั้นจะมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสอง
ร้อยบาทและพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจประเมินยอ้นหลงั
ไดไ้ม่เกิน 10 ปี 

2.   กรณียื่นแบบไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี 

3.    กรณีท่ีผูรั้บประเมินไม่ช าระค่าภาษีภายในก าหนดระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด จะตอ้งเสียเงินเพ่ิมดงัน้ี 

(1) ถา้คา้งช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีพน้
ก าหนดใหเ้พ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

(2) ถา้เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เพ่ิมร้อย
ละ 5 ของภาษีท่ีคา้ง 

(3) ถา้เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เพ่ิมร้อย
ละ 7.5 ของภาษีท่ีคา้ง 

(4) ถา้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนใหเ้พ่ิมร้อย
ละ 10 ของภาษีท่ีคา้ง 

(5) ถ้าเ กิน 4 เ ดือนให้ยึดอาย ัดหรือขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นโดยมิตอ้งขอให้ศาลสั่ง
หรือออกหมายยดึ 

 

 

      

      

 

 
 

 

 

คู่มือการช าระภาษี 
ฝ่ายพฒันารายได้ แผนทีภ่าษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร  

โทร 0-4279-1137 – 8 ต่อ 12 

 

      

 “ท้องถิ่นด ี ภาษีช่วย 
   ท้องถิ่นสวย  ภาษสีร้าง” 

 
“วานรนิวาสก้าวหน้า ประชาร่วมใจ 
วานรนิวาสก้าวไกล ร่วมใจเสียภาษี” 

 

ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 


