
ภาษีปาย 
 

    เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากปายแสดงช่ือ ยี่หอ หรือเคร่ืองหมายการคา 
หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพ่ือหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุ   
ใด ๆ ดวยอักษร  ภาพหรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน  แกะสลัก จารึกหรือทําให
ปรากฏดวยวิธีอื่น 
อัตราภาษี 
 การประเมินคาภาษีปาย เปนหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีการ
ประเมินถือหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 5   (พ.ศ.  
2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.  2510  ดังน้ี 
1.  ปายท่ีมีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอ  500  ตารางเซนติเมตร 
2. ปายท่ีมีอักษรไทยปนอักษรตางประเทศหรือปนกับภาพและหรือ
เคร่ืองหมายอื่น  ใหคิดอัตรา  20  บาท  ตอ  500  ตารางเซนติเมตร 
3.  ปายดังตอไปน้ี  คิดอัตรา  40  บาท  ตอ  500  ตารางเซนติเมตร 
         ปายท่ีไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดหรือไม 
         ปายท่ีไมมีอักษรไทยบางสวน  หรือท้ังหมดอยูใต หรือต่ํากวา 
              อักษรตางประเทศ 
4. ปายท่ีคํานวณพ้ืนท่ีและประเภทของปายแลวเสียภาษีต่ํากวา  200  บาทให
เสียในอัตรา  200  บาท 
การยื่นแบบการประเมินและการชําระภาษี 
1.  เจาของปายซ่ึงจะตองเสียภาษีปาย  ยื่นแสดงแบบรายการภาษีปายตั้งแต         
1  มกราคม  -  31  มีนาคม  ของทุกป  โดยเสียเปนรายป  ยกเวนปายท่ีเร่ิม
ติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน  15  วันและ
ใหเสียภาษีปายเปนรายงวด ๆ  ละ  3  เดือน  ของทุกป 
2. ชําระภาษีปายภายใน  15  วัน  นับแตวันท่ีไดรับการแจงการประเมินจาก 
พนักงานเจาหนาท่ี 
3. ถาภาษีปายเกิน 3,000 บาท  จะขอผอนชําระเปนสามงวดเทา ๆ กัน ก็ได 

 
การอุทธรณ 

 ถาผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายไดรับแจงการประเมินแลวเห็นวาไม
ถูกตองใหยื่นคํารองอุทธรณตอพนักงานเจาหนาท่ี  ตามแบบ  ภ.ป.4 ภายใน  
30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

อัตราโทษและคาปรับ 
1.  ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งปาย  
15  วัน  เสียเงินเพ่ิม  10%  ของคาภาษี 
2.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง  ทําใหคาภาษีนอยลงตอง
เสียเงินเพ่ิม  10%  ของคาภาษีปายท่ีประเมินเพ่ิม 
3.  ไมชําระเงินภายใน  15  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินเสียเงินเพ่ิม  
2%  ตอเดือนของคาภาษี  เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึงเดือน 
4.  ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต  
5,000  -  50,0000  บาท 
5.  ผูใดไมแจงการรับโอนปาย  ภายใน  30  วัน  ตั้งแตวันรับโอน  ตองระวาง
โทษปรับตั้งแต  1,000  -  10,000  บาท   
6.  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ  ใหถอยคําเท็จตอบ
คําถามดวยถอยคําเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียง หรือ
พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีปาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  1  ป  หรือ
ปรับตั้งแต  5,000 – 50,000  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

 
 
 

 
 
 

 
คําแนะนําการชําระภาษีคําแนะนําการชําระภาษี  

ของ 
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

 
 
 
 

 
 

    

 

องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  95000 

โทร.  0-7337-2265 
 
            ************************** 



ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  หมายถึง  ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือ   
ส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ  กับท่ีดินซ่ึงใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางน้ัน 
โรงเรือน หมายถึง บาน ตึกแถว อาคาร รานคา สํานักงาน บริษัท ธนาคาร        
โรงแรม โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงเรือน แฟลต คลังสินคา ฯลฯ  
อัตราภาษ ี
รอยละ  12.5  ของคารายป (อาคารใหเชา), ตามทําเลท่ีกําหนด 
การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษ ี
1.  เจาของทรัพยสิน       หรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน       
(ภ.ร.ด.2)  ตอพนักงานเจาหนาท่ี  ซ่ึงทรัพยสินน้ันตั้งอยู  ตั้งแตวันท่ี  1  
มกราคม – ส้ินเดือนกุมภาพันธของทุกป 
2.  พนักงานเจาหนาท่ีจะออกแบบแจงการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)   
3.  ผูรับการประเมินตองชําระเงินภายใน  30  วัน  นับแตวันไดรับแบบแจงการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8)  
การอุทธรณ 
 หากผูรับการประเมินไมพอใจในการประเมินใหยื่นคํารองขอ
อุทธรณภายใน  15  วัน  นับแตวันไดรับแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
อัตราโทษและคาปรับ 
1.  ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไมเกิน  200  บาท
และเรียกเก็บภาษียอนหลังไดไมเกิน  10  ป 
2.  ผูใดยื่นแบบแสดงรายการไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณมี
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  8  เดือน  หรือปรับไมเกิน  500  บาท  
หรือท้ังจํา ท้ังปรับ  และเรียกเก็บภาษียอนหลัง  ไดไมเกิน  5  ป 
3.  ถาชําระคาภาษีเกินกําหนด  30  วัน  นับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการ
ประเมิน  ใหเสียเงินเพ่ิม  ดังน้ี.- 

3.1 ไมเกิน  1  เดือน  เสียเพ่ิม  2.5% 
3.2 เกิน  1  เดือน  แตไมเกิน  2  เดือน  เพ่ิม  5% 
3.3 เกิน  2  เดือน  แตไมเกิน  3  เดือน  เพ่ิม  7.5% 
3.4 เกิน  3  เดือน  แตไมเกิน  4  เดือน  เพ่ิม  10% 
3.5 เกิน  4  เดือน  ขึ้นไป  ใหยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสิน ของ     

ผูซ่ึงคางชําระคาภาษีได 

 
ภาษีบํารุงทองท่ี 

 

การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินและชําระภาษ ี
1. ใหเจาของท่ีดิน  ผูครอบครองท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท.5)
และชําระภาษีปละคร้ัง  ตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม  -  30  เมษายน  ของทุกป 
2.  ผูท่ีไดรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหม  หรือเน้ือท่ีดินเปล่ียนแปลง  ใหยื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับแตวันท่ีโอนกรรมสิทธิ์ 
การลดหยอนและการยกเวนภาษีบํารุงทองท่ี 
 พ.ร.บ.  ภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  2508  กําหนดโทษใหมีการ
ลดหยอนท่ีดิน บุคคลซ่ึงเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูใน
จังหวัดเดียวกัน  และใหท่ีดินน้ันเปนท่ีอยูอาศัยของตนเปนท่ีเล้ียงสัตวของตน  
หรือประกอบกสิกรรมของตน  ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีตาม 
หลักเกณฑอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 
1.  ท่ีดินนอกเขตเทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาล  ใหลดหยอนไดไมเกิน  5  ไร  
แตจะนอยกวา  3  ไรไมได   
อัตราโทษและคาปรับ 
1.  ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพ่ิม   10%   ของคาภาษีบํารุงทองท่ี  
(มาตรา  45 (1) 
2.  ยื่นรายการไมถูกตองคาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิม  10%  ของคาภาษี
ประเมินเพ่ิมเติม  (มาตรา  45 (2)) 
3.  ช้ีเขตแจงจํานวนเน้ือท่ีดินไมถูกตอง  คาภาษีนอยลง  ตองเสียเงินเพ่ิมอีก       
1  เทา  ของคาภาษีประเมินเพ่ิมเติม  (มาตรา  43 (3)) 
4.  ชําระภาษีเกินกําหนดวันท่ี  30  เมษายน  ตองเสียเงินเพ่ิม  24%  ตอป         
     ของคาภาษี  เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึงเดือน 
 

 

 
 
 อน่ึง เงินเพ่ิมน้ันกฎหมายใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองท่ีดวย (มาตรา 46) 

เอกสารท่ีจะตองนํามาชําระภาษ ี
    ใบเสร็จรับเงินคาภาษีคร้ังสุดทาย  (ถามี) 
    สําเนาโฉนดท่ีดิน  (นส. 3 ก) 
 
 
 
 
 
          ชําระภาษีตรงเวลา  ไมมีเงินเพิ่มและ     
คาปรับ 


