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องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี 
ณ  งานจัดเก็บรายได ้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. 
 

- ภาษีบํารุงท้องท่ียืนแบบแสดงรายการท่ีดินและชําระภาษีได้ตั้งแต่วันท่ี             
2 มกราคม – 30 เมษายน ๒๕๕๙ 

- ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันท่ี              
2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

- ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม – 31 มีนาคม ๒๕๕๙ 

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณ หรือ กิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ สามารถขอต่ออายุล่วงหน้าได้ก่อน 30 วันก่อนวันหมดอายุ ตั้งแต่วันท่ี     
2 มกราคม 2559 เปน็ต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ภาษีป้าย 
 

 ป้าย  หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ย่ีห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอ่ืน ๆ เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุ
ใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  

 

ข้ันตอนการย่ืนแบบและชําระภาษีป้าย  
 

1. การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
การย่ืนแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องย่ืนแบบ ภ.ป.1 
ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือเปล่ียนแปลงข้อความของป้ายจะต้องย่ืนแบบ 
ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่ หรือที่เปล่ียนแปลงข้อความของป้ายใหม่ 

2. การชําระเงินค่าภาษี 
2.1 ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายต้องชําระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งการประเมิน 
2.2 กรณีที่เจ้าของป้ายย่ืนแบบ (ภ.ป.1) แสดงรายการไว้ถูกต้องครบถ้วน และพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ แล้วถูกต้องจะแจ้งการประเมิน และชําระภาษีในวันที่ย่ืนแบบฯ ได้ 
3. อัตราค่าภาษีป้าย 

ป้ายประเภทท่ี 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร 
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และ

เคร่ืองหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา 20 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
ป้ายประเภทท่ี 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ามีภาพ หรือเครื่องหมายใด ๆ 

หรือไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ได้ หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 
40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตรเม่ือคํานวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราตํ่ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสีย
ค่าภาษีป้ายละ 200 บาท  

4. การไม่ย่ืนแบบ และชําระภายในกําหนด 
   - ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ย่ืนแบบภายในกําหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 10 ของค่า
ภาษี 
  - ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชําระเงินค่าภาษีภายในกําหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 2 
ของ ค่าภาษี 
  - ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานประกอบการ
ค้า หรือประกอบกิจการ 
 



 

ภาษีบํารุงท้องที่ 
 

 ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธ์ิ หรือไม่มีเอกสารสิทธ์ิ
เป็นที่ว่างเปล่า หรือส่ิงปลูกสร้างอยู่หรือไม่ และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เล้ียงสัตว์ หรืออยู่อาศัยให้ผู้อ่ืนเช่าหรือ
ใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่นั้นนอกจากพื้นที่ที่ดินทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังหมายความ
รวมถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขา และแม่น้ําด้วย 
 

ข้ันตอนการย่ืนแบบและชําระภาษีบํารุงท้องที่ 
 

1.  การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
ให้เจ้าของที่ดินซ่ึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.บ.ท.5)     

ณ กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง  ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดิน
ข้ึนใหม่หรือจํานวนเน้ือที่ดินเดิม เปล่ียนแปลง ให้เจ้าของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินภายใน 30 วัน 
นับถัดจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินข้ึนใหม่ หรือจํานวนเน้ือที่ดินได้มีการเปล่ียนแปลง 

2. การชําระเงินค่าภาษี 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องชําระเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี  

3. การไม่ย่ืนแบบและชําระภาษีภายในกําหนด 
กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่ย่ืนแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก 

ร้อยละ 10 ของจํานวนเงินค่าภาษี 
กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ไม่ชําระภาษีในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อย

ละ 2    ต่อเดอืน ของจํานวนเงินค่าภาษี 
หลักฐานที่ต้องนําไปชําระภาษีท้องถิ่น 
1. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน เช่น 

- โฉนดที่ดิน น.ส.3 , น.ส.2 , ส.ค.1 หรืออ่ืน ๆ (กรณีเสียภาษีบํารุงท้องที่) 
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง , สําเนาทะเบียนบ้านหลักฐานการซ้ือขายหรือจดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิ (ถ้ามี)หรือหลักฐานอ่ืน ๆ แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้าง (กรณีเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน) 

- ภาพถ่าย หรือรูปแบบขนาดกว้าง ยาวและลักษณะข้อความของป้าย (กรณีเสียภาษีป้าย) 
        2.   ใบเสร็จรับเงินคร้ังสุดท้ายที่เคยชําระภาษีฯ ไว้ 
  3.   สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
  4.   หนังสือแจ้งจากสํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง  
  5.   การชําระภาษีอาจชําระโดย 
     - เงินสด ชําระที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง 
 
 
 



ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนกับที่ดินซ่ึง
ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง 

ข้ันตอนการยื่นแบบและชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
 

1. การย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
1.1  ผู้รับการประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
1.2  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.2 จากผู้รับประเมินแล้ว จะตรวจสอบความ

ถูกต้อง และประเมินค่าภาษีโรงเรือนฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.2  
1.3  กรณีที่พนักงานเจา้หน้าที่ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความจําเป็นให้ผู้รับประเมินแสดง

รายการเพ่ิมเติม ละเอียดย่ิงข้ึน หรือเรียกให้นําพนายหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการนั้น ผู้รับ
ประเมินต้องรีบดําเนินการ ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ไดรั้บแจ้งการประเมิน 

2. การชําระเงินค่าภาษ ี
 เม่ือผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.8) จะต้องชําระค่าภาษี 
ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ภายวน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

3. การอุทธรณ์ภาษ ี
กรณีผู้รับประเมิน ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ ภายใน 

15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) หากผู้รับประเมินไม่ย่ืนคําร้อง (ภ.ร.ด.9) ภายใน
กําหนด จะหมดสิทธ์ิที่จะให้พิจารณาการประเมินใหม่ 

4. อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
ผู้รับประเมิน จะต้องเสียค่าภาษีในอัตรา ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี  
5. การไม่ย่ืนแบบและชําระภาษีภายในกําหนด 

5.1  ผู้ใดละเลย ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีภายในกําหนด ผู้นั้นจะมีความผิดต้อง
ระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี  

5.2  กรณีย่ืนแบบไม่ถูกตอ้งตามความจริง หรือไม่สมบูรณ์ พนักงานเจ้าหน้าทีมี่อํานาจ
ประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี  

5.3  กรณีที่ผู้ประเมิน ไม่ชําระค่าภาษีภายในระยะเวลาที่กกหมายกําหนด จะต้องเสียเงินเพิ่ม 
ดังนี้  

1)  ถ้าค้างชําระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่พ้นกําหนดให้เพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
2)  ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
3)  ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
4)  ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง  

“ชําระภาษีตรงเวลา ช่วยพัฒนาท้องถิ่น ”(โปรดรับใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังเม่ือชําระภาษีหรือค่าธรรมเนียม) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาษีบํารุงท้องท่ี 
ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินรวมถึงภูเขาและแหล่งน้ําด้วย 
เจ้าของที่ดิน หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน (สํารวจใหม่) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีย่ืน
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (สํารวจใหม่ทุกระยะ 4 ปี) 
เสียภาษีภายในเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน
คํานวณราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินกําหนดข้ึนเพื่อใช้ใน  การจัดเกบ็
ภาษี X กับอัตราภาษีเนือ้ที่ดินเพื่อคํานวณภาษี (ไร่= เนื้อที่ครอบครอง – เนื้อที่ลดหย่อน) เนื้อที่ดนิใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลกําปังเนือ้ที่ลดหย่อนไม่เกิน 5 ไร่ เงินเพิ่มไม่เสียภาษีในกําหนดเสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษ ี

       บทกําหนดลงโทษ 
- โทษทางแพ่ง 

* ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภายในเวลากําหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษี 
* ย่ืนแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษ ี
* แจ้งจํานวนเน้ือที่ดินไม่ถูกต้องให้เสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของภาษ ี
* ไม่ชําระภาษีภายในกําหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี  

   -  โทษทางอาญา 
  * พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบํารุงท้องที่โทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 * ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินโทษจําคุก 1 เดอืนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 * ขัดขวางเจ้าพนักงานโทษจําคุกไม่เกนิ 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
 * ผู้ใดฝ่าฝืนคําส่ังของเจ้าพนักงานโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ                อย่าลืมมาชําระภาษีกันเยอะ ๆ นะคะ 
                           เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา     

โดยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง  
ตําบลกําปัง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๒๐ 

 

 

จดหมายข่าว อบต. กําปัง 
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ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน 
  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนกับที่ดิน ซ่ึงใช้ต่อเนื่องกับ

โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างนั้นโรงเรือน หมายถึงบ้านตึกแถว อาคาร ร้านค้า สํานักงานบริษัท ธนาคาร 
โรงแรม โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต สนามมวย สนามม้า คลังสินค้า หอพัก ฯลฯ ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินคือเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ ค่าภาษีผู้เสียภาษีชําระภาษีปลีะคร้ังตามค่ารายปี
ของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี  

ข้ันตอนการเสียภาษี 
1. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

ของทุกปี 
2. เจ้าหน้าทีจ่ะทาํการประเมินค่าภาษ ี
3. เสียภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือย่ืนแบบ (ภายในเดือน 

มีนาคมของทุกปี) 
4. หากไม่เสียภาษีภายในกําหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้  

- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง 
- เสียภาษีเกนิ 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง 
- เสียภาษีเกนิ 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.50 ของค่าภาษีค้าง 
- เสียภาษีเกนิ 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง 

       บทกําหนดโทษ 
 
     ไม่ย่ืนแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกําหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความ
เท็จโดยเจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงภาษีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 500 ความหมายป้ายแสดง
ช่ือย่ีห้อหรือเครื่องหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือ
โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพเคร่ืองหมาย 
 

                        ภาษีป้าย 
  ข้ันตอนการเสียภาษี 

1. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี  

2. เจ้าหน้าทีจ่ะทาํการประเมินค่าภาษ ี
3. เสียภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้งการประเมินหรือย่ืนแบบ (ภายในเดือน

มีนาคมของทุกปี) 
4. หากไม่เสียภาษีภายในกําหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ 
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- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง 
- เสียภาษีเกนิ 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง 
- เสียภาษีเกนิ 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.50 ของค่าภาษีค้าง 
- เสียภาษีเกนิ 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง 

 บทกําหนดโทษ 
 ไม่ยืนแบบ (ภ.ร.ด2) ภายในกําหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้ง
ข้อความเท็จโดยเจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงภาษีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 
500 ความหมายป้ายแสดงช่ือย่ีห้อหรือเครื่องหมายในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือ
โฆษณาที่วัตถใุด ๆ ด้วยอักษรภาพเคร่ืองหมาย 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายคือ 
1. เจ้าของป้าย 
2. ผู้ครอบครองป้ายหรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่ 
การคํานวณพื้นที่ป้ายอัตราค่าภาษีป้าย ป้ายที่มีขอบเขตคํานวณดังนี้ ส่วนกว้างที่สุด x ส่วนยาว
ที่สุดของป้ายนั้น ป้ายที่ไม่มีขอบเขตคํานวณดังนี้ให้ถือตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือ
กําหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุด อัตราภาษีป้ายแบ่งเป็น 3 อัตรา 

ลักษณะ ราคา (บาท)
1. อักษรไทยล้วน 
2. อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมาย 
3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรืออักษรไทยอยู่ใต้หรือต่ํากว่า

อักษรต่างประเทศ 
*** ป้ายใดที่เสียต่ํากว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท *** 

3 บาท/500 ตารางเซนติเมตร
20 บาท/500 ตารางเซนติเมตร 
40 บาท/500 ตารางเซนติเมตร 

 ตัวอย่าง การคํานวณภาษีป้าย ให้คํานวณโดยนําพื้นที่ป้าย คูณด้วย อัตราภาษีป้าย เช่น ป้าย 
ที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 เสียภาษีดังนี้   
10,000/500 x 20 = 400 บาท 

ข้ันตอนการเสียภาษี 
1. ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐานภายในเดือนมีนาคมของทุกป ี
2. พนักงานเจา้หน้าที่ประเมินค่าภาษีป้าย 
3. เสียภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
4. ไม่เสียภาษีภายในกําหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 

บทกําหนดโทษ 
 ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท 
(มาตรา 35) แจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 
5,000–50,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 34) 

 


