
 

 

คาํแนะนาํในการชาํระภาษีของเทศบาลตาํบลท่าสาป 

 ภาษีท่ีเทศบาลตาํบลท่าสาปจดัเก็บเอง      ไดแ้ก่ ภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบาํรุงทอ้งท่ีและภาษีป้าย และ ค่าธรรมเนียน

ใบอนุญาตต่าง ๆ 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

 หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ 

กบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ ท่ีใชป้ระกอบ

กิจการเพ่ือหาผลประโยชน์ ใหเ้ช่า ใหผู้อ่ื้นอยูอ่าศยัหรือเจา้ของ

ไม่ไดอ้ยูเ่อง 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ไดแ้ก่  

 -  เจา้ของทรัพยสิ์น , ผูค้รอบครองทรัพยสิ์น , ผูเ้ช่า 

หลกัฐานการประกอบยื่นเสียภาษี 

 -  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีแลว้ 

 -  สัญญาเช่าหรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าสัญญาเช่าช่วง 

 -  หลกัฐานการเปิดดาํเนินการ เช่น สาํเนาทะเบียนการคา้

หรือสาํเนาทะเบียนพาณิชย ์

กาํหนดเวลายื่นแบบเสียภาษี 

 -  ยืน่แบบเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน กุมภาพนัธ์ ของ

ทุกปี ท่ีเทศบาลตาํบลท่าสาป 

 -  ยืน่แบบและชาํระทนัทีหรือภายใน 30 วนั นบัแต่วนัถดั

จากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 -  กรณีทรัพยสิ์นไม่มีผูเ้ช่าใหแ้จง้พนกังานเจา้หนา้ท่ีภายใน

วนัท่ี 20 ของทุกเดือนท่ีทรัพยสิ์นนั้นวา่งลงตามแบบ (ภ.ร.ด.4) 

 -  กรณีโรงเรือนมีการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน ์  เช่น 

ก่อสร้างร้ือถอน ใหติ้ดต่อแจง้เทศบาลทนัที 

 

อตัราภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

 อตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่ารายปี หมายถึง จาํนวน

เงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น ๆ สมควรจะให้เช่าไดปี้หน่ึง ๆ ) 

อตัราโทษ และค่าปรับ 

 1.  ผูใ้ดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับ

ไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 10 ปี 

 2.  ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการ    ไม่ถูกตอ้งตามความจริง     

ไม่บริบูรณ์มีความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ

ไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงั     

ไดไ้ม่เกิน 5 ปี 

 3.  ถา้ชาํระค่าภาษีเกินกาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี

ไดรั้บแจง้การประเมินใหเ้สียเงินเพ่ิม ดงัน้ี 

  3.1  ถา้ชาํระไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลาท่ี

ไดรั้บแจง้การประเมิน เสียเงินเพ่ิม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

  3.2  ถา้เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ใหเ้สียเงินเพ่ิม

ร้อยละ 5 ของภาษีท่ีคา้ง 

  3.3  ถา้เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ใหเ้สียเงินเพ่ิม 

ร้อยละ 7.5 ของภาษีท่ีคา้ง 

  3.4  ถา้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ใหเ้สียเงินเพ่ิม 

ร้อยละ 10 ของภาษีท่ีคา้ง 

  3.5  ถา้เกิน 4 เดือน ใหน้ายกเทศมนตรี มีอาํนาจออก

คาํส่ังเป็นหนงัสือใหอ้ายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้ง

ชาํระภาษีโดยไม่ตอ้งขอใหศ้าลส่ังหรือออกหมายยดึ 

การอุทธรณ์ 

 หากผูรั้บการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ใหย้ืน่คาํร้อง

ขออุทธรณ์ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 

 

ภาษีป้าย 

 หมายถึง ป้ายแสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการ

ประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ้ หรือโฆษณา 

การคา้ หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดไ้ม่วา่จะไดแ้สดงหรือโฆษณาไว้

ท่ีวตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพหรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึก 

หรือทาํใหป้รากฏดว้ยวธีิอ่ืน 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี  ได้แก่ 

 -  เจา้ของป้าย , ผูค้รอบครองป้าย , ผูจ้ดัการมรดก ผูจ้ดัการ

ทรัพยสิ์น ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์

หลกัฐานประกอบการยื่นเสียภาษ ี

 -  ใบเสร็จรับเงินปีท่ีแลว้ 

 -  จาํนวนป้าย พร้อมขนาดของป้าย (กวา้ง x ยาว) 

กาํหนดเวลายื่นแบบเสียภาษีป้าย 

 -  ยืน่แบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ท่ีเทศบาล

ตาํบลท่าสาป 

 -  ยืน่แบบและชาํระทนัทีหรือภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บแจง้การประเมิน (ภ.ป.3) 

 -  กรณีติดตั้งป้ายใหม่    หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขป้ายเดิม     

อนัเป็นเหตุให้ตอ้งเสียภาษีเพ่ิมข้ึน ใหย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีติดตั้ง หรือแสดงป้าย หรือนบัแต่วนั

เปล่ียนแปลงแกไ้ขป้ายเดิม 

อตัราภาษีป้าย 

 การคาํนวณภาษีป้าย โดยคาํนวณจากขนาด กวา้ง x ยาว 

หารดว้ย 500 ตารางเซนติเมตร คูณดว้ยอตัราภาษีตามประเภทของ

ป้าย  ดงัน้ี 

 1.  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น คิดอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 

 2.  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ หรือปนกบั

ภาพและเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ คิดอตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 



 3.  ป้ายดงัต่อไปน้ี คิดอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 

  (ก)  ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย   ไม่วา่จะมีภาพหรือ 

เคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ 

  (ข)  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยูใ่ต ้

หรือตํ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 

 4.  ป้ายตามประเภท 1 , 2 หรือ 3 เม่ือคาํนวณพ้ืนท่ีของป้าย

แลว้ถา้มีอตัราท่ีตอ้งเสียภาษีตํ่ากวา่ 200 บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ   

200 บาท 

อตัราโทษและค่าปรับ 

 -  ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายในเวลาท่ีกาํหนดใหเ้สีย

เงินเพ่ิม 10 % ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 

 -  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง   ทาํให้

จาํนวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลง  ใหเ้สียเงินเพ่ิม  10 % 

ของภาษีป้ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

 -  ไม่ชาํระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกาํหนดใหเ้สียเงินเพ่ิม 2%

ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย เศษของเดือนใหน้บัเป็น 1 เดือน 

 -  ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบภาษีป้ายตอ้งระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 

5,000 – 50,000 บาท 

 -  ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้าย ภายใน 30 วนั ตั้งแต่วนัรับ

โอน ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท 

 -  ผูใ้ดไม่แสดงช่ือ-ท่ีอยู ่    เจา้ของป้ายเป็นอกัษรไทยให ้    

ชดัเจนท่ีมุมขวาดา้นล่างของป้าย ซ่ึงติดตั้งเป็นอสังหาริมทรัพยข์อง

ผูอ่ื้นและมีพ้ืนท่ีเกิน 2 ตร.ม. ตอ้งระวางโทษปรับวนัละ 100 บาท 

เรียงรายวนัตลอดระยะเวลาท่ีกระทาํความผิด 

 -  ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็

ใหถ้อ้ยคาํเทจ็ ตอบคาํถามดว้ยถอ้ยคาํอนัเป็นเทจ็ หรือนาํพยาน  

หลกัฐานเทจ็มาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสีย

ภาษีป้ายตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 

50,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ภาษีบํารุงท้องท่ี 

 หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน ผูค้รอบครองท่ีดิน 

ใหห้มายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีนํ้ าดว้ย 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี   ได้แก่ 

 -  เจา้ของท่ีดิน , บุคคลหรือคณะบุคคลไม่วา่จะเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือ นิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ,ผูค้รอบครองอยูใ่น

ท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนท่ีราชพสัดุท่ีสาธารณะ 

กาํหนดเวลายื่นแบบเสียภาษีและชําระภาษ ี

 -  ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดอืนมกราคม กรณีท่ีมีการตี

ราคาปานกลางท่ีดนิใหม่ เมื่อครบ 4 ปี ใหท่้านนาํเอกสารหรือสาํเนา

ดงัต่อไปน้ีไปติดต่อเจา้หนา้ท่ี  ไดแ้ก่ สาํเนาโฉนดท่ีดินหรือ น.ส.3ก 

และเอกสารอ่ืนท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

 -  ยืน่แบบ ภ.บ.ท.5 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นเจา้ของ  

ท่ีดินใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงเน้ือท่ีดิน 

 -  ชาํระเงินค่าภาษีภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 

 -  กรณีท่ีดินมีการเปล่ียนแปลง เช่น ซ้ือขาย โอนกรรมสิทธ์ิ 

แบ่งแยกโฉนด ใหติ้ดต่อแจง้เทศบาลทนัที 

อตัราภาษี 

 จะเสียตามราคาปานกลางของท่ีดิน มีหลายอตัรา ขอทราบ

รายละเอียดกบัเจา้หนา้ท่ีไดโ้ดยตรง 

หลกัฐานประกอบการยื่นแบบ คือ ใบเสร็จปีท่ีแลว้,สาํเนาโฉนด 

อตัราโทษและค่าปรับ 

 -  ไม่ยืน่แบบ ภ.บ.ท.5 ภายในกาํหนด เสียเงินเพ่ิม 10% ของ

ค่าภาษี 

 -  ยืน่แบบไม่ถูกตอ้ง ทาํใหค่้าภาษีลดนอ้ยลงใหเ้สียเงินเพ่ิม 

10% ของค่าภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

 -  ไม่ชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา ใหเ้สียเงินเพ่ิม 2% ต่อ

เดือนของค่าภาษี เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน 

 
คําแนะนําการชําระภาษ ี

เทศบาลตําบลท่าสาป 

 

คุณคือผู้พฒันา 

 

 

        เสียภาษีตามกาํหนด      ท่านจะหมดความกงัวล 

        เทศบาลคืนท่านอีกหน      ในรูปผลของการพฒันา 

 

ภาษีท้องถิ่นประกอบด้วย 

 ภาษีโรงเรือนฯ ยืน่และชาํระภายใน ก.พ. ของทุกปี 

 ภาษีป้าย  ยืน่และชาํระภายใน มี.ค.ของทุกปี 

 ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ยืน่และชาํระภายใน เม.ย. ของทุกปี 

หากมีขอ้สงสัย หรือตอ้งการขอ้มลูเพ่ิมเติม 

เก่ียวกบั 

ภาษีทอ้งถ่ิน สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ 

เทศบาลตาํบลท่าสาป 

  หมู่ท่ี 3 ตาํบลท่าสาป  อาํเภอเมืองยะลา 

  จงัหวดัยะลา  95000 

  โทร. 0-7336-2485 -7 โทรสาร 0 -7336-2488 
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