
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 เป็นภาษีที ่จ ัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า 
ต ึก แถว  บ ร ิษ ัท  ธ น าคา ร  โ ร ง แ รม  โ ร งภ าพยนตร์ 
อพาร ์ต เม ้นท ์ หอพ ัก โรง เร ียนสอนว ิชาช ีพ โรงงาน 
อุตสาหกรรม สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเร ือ บ่อปลา
ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้าและบริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมไปด้วย
กับโรงเรือนนั้น ฯลฯ 
 

อัตราภาษี    :     ร้อยละ    ๑๒.๕     ของค่ารายปี 
 

โทษและค่าปรับ 
๑. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษ 

ปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท 
๒.  ผู ้ใดยื ่นแบบไม ่ถ ูกต ้องตามความจร ิง  หร ือไม่

บริบูรณ์ มีความผิดจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือโทษปรับไม่
เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั ้งจ าทั ้งปรับ และเร ียกเก็บภาษี
ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี 

๓. กรณี ช าระภาษีเกินก าหนด ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพ่ิม ดังนี้ 

 ไม่เกิน ๑ เดือน เสียเพ่ิมร้อยละ ๒.๕ 
 เกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน เพ่ิมร้อยละ ๕ 
 เกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน เพิ่มร้อยละ 

๗.๕ 
 เก ิน  ๔ เด ือนขึ ้น ไป ให ้ย ึดอาย ัด หร ือขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมาย
ยึดอายัด 

ภาษีป้าย 
 เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ
เครื่องหมายการค้าหรือโฆษณา หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหา
รายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร 

ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
 

อัตราภาษี 
  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ 

๕๐๐ ตร.ซม. 
 ป้ายที่มีอักษรไทย ปนอักษรต่างประเทศ หรือปน

กับภาพ หรือเครื่องหมายการค้าอ่ืน คิดอัตรา ๒๐ บาทต่อ 
๕๐๐ ตร.ซม. 
 ป้ายดังต่อไปนี้  คิดอัตรา  ๔๐  บาท ต่อ  ๕๐๐ 

ตร.ซม. 
          ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 

                  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้
หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
 ป้ายที่ค านวณพ้ืนที่ และประเภทของป้ายแล้วเสีย

ภาษีต่ ากว่า ๒๐๐ บาท ให้เสียในอัตรา ๒๐๐ บาท 
 

    โทษ และค่าปรับ 
 ๑. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้อง     
ระวางโทษปรับ ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. ผู้ใดจงใจแจ้งข้อความหรือหลักฐานเท็จ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี 
 หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
 ๓. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทย
ให้ ชั ด เ จนที่ มุ ม ขว าด้ านล่ า งของป้ า ย  ซึ่ ง ติ ด ตั้ ง บน
อสังหาริมทรัพย์ของผู้ อ่ืน และมีพ้ืนที่เกิน ๒ ตร.ม. ต้อง
ระวางโทษปรับวันละ ๑๐๐ บาท เรียงรายวันตลอด
ระยะเวลาที่กระท าผิด 

 ๔. กรณี ช าระภาษีเกินก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๒  ต่อเดือนของ
ค่าภาษ ี  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
 

ภาษีบ ารุงท้องที ่
 ภาษีบ ารุงท้องที่ที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน    หรือ  
ผู้ครอบครองที่ดิน 
 

ค่าภาษีต่อไร่  
     
หน่วยที่ 1 ที่ดินในหมู่ที่ 3,5,6,7 จดเขตวัดบางแค

ใหญ่  จดปลายคลองบางแคไปตามริมฝั่งแม่น้ าแม่กลองถึงวัด
ปากน้ าเลี้ยวเข้าคลองแควอ้อมไปตามฝั่งเขตต าบลแควอ้อม
จดล าประโดง  พระปล้องวัดห่างจากริมแม่น้ าแม่กลองและ
คลองแควอ้อมลึกเข้าไป 1เส้นเนื้อท่ีภายในเป็นหน่วยที่ 1   

 ราคาปานกลาง ไร่ละ 5,500 บาท  
 อัตราภาษีไร่ละ 45 บาท 

หน่วยที่ 2 ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ 1  
 ราคาปานกลาง  ไร่ละ  5,500  บาท 
 อัตราภาษีไร่ละ 30  บาท 

 

  

 
 
 


