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13. ปายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
13.1 ปายที่แสดงบนรถยนตสวนบุคคล
รถจักรยานยนต รถบดถนน รถแทรกเตอรและ
ลอเลื่อน
13.2 ปายแสดงที่ยานพาหนะที่มีพื้นที่ไมเกิน 500 ตร.ม.

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีปาย
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ติดตั้งหรือแสดงปาย
กําหนดชําระภาษีปาย
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ชําระภาษีปายตอ
พนักงานเจาหนาที่ ณ เทศบาลตําบลสันปาเปา
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรบั แจงการประเมิน
ทั้งนั้น กําหนดการชําระภาษีปา ยครบกําหนด 31
มีนาคม ของทุกป
เงินเพิ่มคาปรับ
หากไมชําระภาษีปายภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มคาปรับ รอยละ 10 ของ
ภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม
ไมมาชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด
15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือน ของจํานวนเงินที่ตองเสีย
ภาษีปาย เศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน
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อัตราภาษีปาย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.
2535) ตามความใน พรบ. ภาษีปาย
กําหนดดังนี้
1. ปายที่มีอักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา 3 บาท
ตอ 500 ตร.ซม.
2. ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ
หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น ให
คิดอัตรา 20 บาท ตอ 500 ตร.ซม.
3. ปายดังตอไปนี้ ใหคิดอัตรา 40 บาท ตอ
500 ตร.ซม.
3.1 ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมี
ภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม
3.2 ปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือ
ทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษร
ตางประเทศ
4. ปายตาม ขอ 1-3 เมื่อคํานวณพื้นที่ของปาย
แลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ
200.- บาท ใหเสียภาษีปายละ 200.- บาท

เทศบาลตําบลสันปาเปา
ขอขอบพระคุณทาน
ที่ใหความรวมมือในการ
ชําระภาษี
เงินภาษีที่ไดรับ
เทศบาลตําบลสันปาเปา
ไดนํามาพัฒนาตําบลสันปาเปา
เพื่อประโยชนและความสุข
ของประชาชน
ชาวตําบลสันปาเปา

ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีปาย
จัดทําโดย
งานจัดเก็บรายได กองคลัง
เทศบาลตําบลสันปาเปา
โทร 0-5313-2362
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 ภาษีบํารุงทองที่ 
ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บ
จากเจาของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตาม
บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
1. การแจงประเมินภาษีบํารุงทองที่
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการประเมินและ
คํานวณคาภาษีบํารุงทองที่แลว จะแจงใหเจาของ
ที่ดิน (ผูรับประเมิน) ทราบภายในเดือน มีนาคม
ของทุกป
2. การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
ผูมีหนาที่เสียภาษีตองนําเงินมาชําระตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลสันปาเปา
ภายในเดือน เมษายน ของทุกป
3. การเรงรัดจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ที่คางชําระ
เมื่อสิ้นกําหนดระยะเวลาชําระภาษีบํารุงทองที่
แลว ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่รายใดยังมิไดชําระ
ภาษีบํารุงทองที่ พนักงานเจาหนาที่จะติดตามเรงรัด
ภาษีคางชําระ พรอมกันนี้ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุง
ทองที่จะตองเสียเงินเพิ่ม รอยละ 24 ตอป ของ
จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่
การยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่
1. ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก ในปที่ลว งมาหากบริเวณนั้น
เสียหายมากผิดปกติ
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นไมไดมีสาเหตุจากภัยพิบัติอันเปน
วิสัยที่จะปองกันได เชน น้ําทวม ฝนแลง แผนดินไหว
เปนตน

-23. ความเสียหายตองเกิดขึ้นโดยทั่ว ๆ ไป ไมใชเฉพาะราย
4. หากที่ดินที่อยูใ นขายไดรับการยกเวน หรือลดภาษีบํารุงทองที่
สามารถปลูกพืชอยางอื่นหรืออยางเดียวกันและสามารถ
จัดเก็บผลประโยชนไดในรอบปนั้น ๆ ก็ใหไดรับการ
ยกเวนหรือลดภาษีเชนเดียวกัน

**********

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่
จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ กับ
ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
ดังนั้น “โรงเรือน” จึงนาจะหมายถึง บาน
ตึกแถว อาคาร รานคา สํานักงาน บริษัท ธนาคาร
โรงแรม โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงเรือน แฟลต
หรือ อพารทเมนท คอนโดมิเนียม หอพัก สนามมวย
สนามมา คลังสินคา ฯลฯ
ทรัพยสินที่ไดรับการยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตาม มาตรา 10
1. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่ง
เจาของอยูอาศัยเองตามปกติทั่ว ๆ ไป มิไดใช
เปนที่ไวสินคาหรืประกอบอุตสาหกรรม
2. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ซึ่งให
ผูแทนอยูเฝารักษา และมิไดทําการคาหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม
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ผูมีหนาที่ชําระภาษี
1. หากเจาของทรัพยสินอันไดแกโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่นๆ และที่ดิน เปนเจาเดียวกัน
เจาของทรัพยสินนั้นก็เปนผูมีหนาที่เสียภาษี
2. แตถาที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยาง
อื่น ๆ เปนคนละเจาของ กฎหมายกําหนดให
เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ
ตองเปนผูเสียภาษี
ขั้นตอนการชําระภาษี
1. เจาของทรัพยสินมีหนาที่ยื่นแบบพิมพแจง
รายการทรัพยสิน (ภรด.2) ตอพนักงาน
เจาหนาที่ในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยู
ภายใน เดือนกุมภาพันธ ของทุกป
2. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาแบบฯ
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจทรัพยสิน
ไดดวยตนเอง ตอนาผูรับประเมิน ผูเชา ผูครอง
หรือผูแทน
3. เมื่อไดไตสวนแลวพนักงานเจาหนาที่จะกําหนด
ประเภทของทรัพยสิน คารายปของทรัพยสิน
และ คาภาษีที่จะตองเสีย
4. เมื่อผูรับประเมินไดรับแจงรายการประเมิน
(ภรด.8) แลวตองไปชําระคาภาษาตอพนักงาน
เก็บภาษี ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
การประเมิน
5. ถาผูมีหนาที่เสียภาษีไมชําระภาษีภายในเวลา
ที่ กําหนดถือเปน คาภาษีคางชําระ ซึ่ง
จะตองเสีย เงินเพิ่มคาปรับ
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 ภาษีปาย 
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510
“ปาย” หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ
หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือ
กิจการอื่นเพื่อหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไว
ที่วัตถุใดๆ ดวยภาพ หรือเครือ่ งหมายที่เขียน
แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น ๆ
ปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปา ย
1. ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพหรือเพื่อโฆษณา
มหรสพ
2. ปายที่แสดงไวที่สินคา หรือสิ่งหอหุมสินคา
3. ปายที่แสดงไวในบริเวณงานจัดขึ้นเปนครั้งคราว
4. ปายที่แสดงไวที่คน หรือ สัตว
5. ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา
มีขนาดนอยกวา 500 ตร.ซม.
6. ปายของราชการสวนกลาง
7. ปายขององคกรตางๆ
8. ปายของธนาคารแหงประเทศไทย
9. ปายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่แสดงไว ณ อาคารในบริเวณโรงเรียน
หรือสถาบันนั้นๆ
10. ปายของผูประกอบการเกษตร
11. ปายของวัด
12. ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ

