
ภาษีป้าย 

   ภาษีป้ายเก็บจาก ป้ายทีแ่สดงชือ่ ยีห่อ้ หรอื เครือ่งหมาย 
การคา้ หรอื ประกอบกจิการอืน่ ๆ หรอื โฆษณาการคา้เพือ่ 
หารายได ้โดยแสดงเป็น อกัษร ภาพ หรอื เครือ่งหมายที ่
เขยีน แกะสลกั บนวสัดุต่าง ๆ  

ป้ายทีไ่ดร้บัการยกเวน้เสยีภาษี 
   - ป้ายทีต่ดิในอาคาร 
   - ป้ายทีม่ลีอ้เลือ่น 
   - ป้ายตามงานอเีวนทท์ีจ่ดัเป็นคร ัง้คราว 
   - ป้ายของทางราชการ 
   - ป้ายของโรงเรยีนทัง้รฐัและเอกชน 
   - ป้ายวดั สมาคม มลูนิธ ิ
     และอืน่ ๆ ตามพ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 

อตัราภาษีป้าย 
1. ป้ายทีม่แีตอ่กัษรไทย อตัราภาษ:ี 5 บาท ต่อ 
   500 ตารางเซนตเิมตร 
 
 
 
 
 
2. ป้ายทีม่ตีวัอกัษรภาษาไทยและมภีาษาอืน่ ๆ 
    หรอืรูปภาพ และอกัษรภาษาไทยทุกตวัตอ้ง 
    อยู่ต าแหน่งบนสดุ อตัราภาษี: 26 บาท  
    ต่อ 500 ตารางเซนตเิมตร 
 
 
 

 

 

 

   
 

 
3. ป้ายทีไ่ม่มอีกัษรไทยประกอบอยู่ในป้าย หรอื 
    มตีวัอกัษรไทยอยู่ต า่กวา่ภาษาอืน่ ๆ 
อตัราภาษี: 50 บาท ต่อ 500 ตารางเซนตเิมตร 

 
 

 

 

 
ตดิต่อสอบถามรายละเอยีด 

ส านกังานเทศบาลต าบลโพนางด าตก 
หมู่ 3 ต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา 
จงัหวดัชยันาท 17150 
โทร. 056-436-460 
Facebook : ส านักงานเทศบาลต าบลโพนางด าตก 
                   จงัหวดัชยันาท 
เว็บไซต ์: 
http://www.phonangdamtok.go.th/ 
 

   

 
 

 

          จดหมายข่าว 

 

 

 

 

 

          ภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสรา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              เทศบาลต าบลโพนางด าตก 
              อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 

 

บรษิทั ภาษีซือ่ตรง จ ากดั 

บรษิทั ภาษีซือ่ตรง จ ากดั 
SUE TRONG TAX CO., LTD 
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การท าประโยชนใ์น
ทีด่ินและสิง่ปลูกสรา้ง 

   

เกษตรกรรม 
(เพดาน 0.15%) 

   ท านา ท าไร ่ท าสวน เลีย้งสตัว ์เลีย้งสตัวน์ ้า และกจิการ 
อืน่ตามทีป่ระกาศก าหนด 
การจดัเก็บ : 
   - ดูตามสภาพขอ้เท็จจรงิ 
   - ท าเกษตรกรรมไม่เต็มพืน้ที ่เสยีภาษีตามสดัส่วน 
     การใชป้ระโยชน ์
   - รวมถงึทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งต่อเน่ืองทีใ่ชส้ าหรบั 
     เกษตรกรรม 

อตัราทีจ่ดัเก็บ                      
มูลคา่ (ลบ.)                        อตัรา (%) 
    0 – 75                              0.01 
  75 – 100                            0.03 
100 – 500                            0.05 
500 – 1,000                         0.07 
1,000 ขึน้ไป                          0.1 
บุคคลธรรมดา ไดร้บัการยกเวน้ อปท. ละไม่เกนิ 
50 ลา้นบาท 

 

ทีอ่ยู่อาศยั 
(เพดาน 0.3%) 

ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีเ่จา้ของใชอ้ยู่อาศยั แบ่งเป็น 
บา้นหลงัหลกั เจา้ของบา้นและทีด่นิ/เจา้ของเฉพาะตวั 
บา้นมชีือ่ใน เอกสารแสดงกรรมสทิธิ ์+ ทะเบยีนบา้น 
(ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นเจา้บา้น/เจา้ของคนใดคนหน่ึงมชี ือ่ 
ในทะเบยีนบา้น) 
บา้นหลงัอืน่ ๆ เจา้ของบา้นมชี ือ่ใน โฉนด แต่ไมม่ชี ือ่ 
ในทะเบยีนบา้น 
อตัราทีจ่ดัเก็บ 
มูลคา่ (ลบ.)         บา้น           บา้น + ทีด่นิ   บา้นหลงัอืน่ 
                  (บา้นหลงัหลกั)  (บา้นหลงัหลกั)                                  
    0 – 10       ยกเวน้ภาษี       ยกเวน้ภาษี         0.02                            
  10 – 50            0.02          ยกเวน้ภาษี         0.02              
  50 – 75            0.03              0.03             0.03 
  75 – 100          0.05              0.05             0.05 
 100 ขึน้ไป          0.1                0.1               0.1 

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม 
อพารท์เมน้ท ์บา้นใหเ้ช่า ฯลฯ 

ทิง้ทีด่นิไวว้่างเปล่าหรอืไม่ท าประโยชนใ์นปีกอ่นหนา้ 
อตัราทีจ่ดัเก็บ 

        มูลค่า (ลบ.)                        อตัรา (%) 
           0 – 50                              0.3 
         50 – 200                            0.4 
       200 – 1,000                         0.5 
    1,000 – 5,000                         0.6 
      5,000 ขึน้ไป                           0.7 
ทีร่กรา้งว่างเปลา่/ไม่ท าประโยชนต์ามควรแกส่ภาพ  
เพิม่อตัรา 0.3% ทุก 3 ปี แต่อตัราภาษีรวมไม่เกนิ 3% 

 

   

    

 
 
                     บา้นหลงัหลกั 1 หลงั 
                       - ส่วนของมูลค่าทีไ่ม่เกนิ 50 ลา้นบาท ในกรณี 
                         ทีเ่ป็นเจา้ของบา้นและทีด่นิ                    
                       - ส่วนของมูลค่าทีไ่ม่เกนิ 10 ลา้นบาท ในกรณีที ่
                         เป็นเจา้ของเฉพาะบา้น   
                    ทีด่นิเกษตรกรรมของบคุคลธรรมดา 
                       - ไม่ตอ้งเสยีภาษีใน 3 ปีแรก 
                       - ปีที ่4 เป็นตน้ไป ไดร้บัยกเวน้มูลค่าของฐาน 
                         ภาษีในแต่ละอปท. รวมกนัไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
                         เป็นการถาวร  
                   ยกเวน้ 
                       - ทรพัยส์นิของรฐัทีไ่ม่ไดห้าผลประโยชน ์
                         ทรพัยส์นิทีใ่ชเ้พือ่ประโยชนส์าธารณะ  
                        (รฐั/เอกชน)   
                       - สหประชาชาต ิสถานทตู 
                       - ทรพัยส่์วนกลางของอาคารชดุทีด่นิ 
                         สาธารณูปโภคหมู่บา้นจดัสรรและนิคม 
                         อุตสาหกรรม                

               การดูแลผลกระทบ 

                  ลดหย่อน 
                       - กจิการสาธารณะ เชน่ โรงเรยีน โรงผลติไฟฟ้า 
                         สถานีรถไฟ ทีจ่อดรถโดยสาธารณะ เป็นตน้ 
                      - ทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างพฒันาเพือ่ท าโครงการ 
                         พกัอาศยัและนิคมอุตสาหกรรม  
                        (3 ปี ตัง้แต่ยืน่ขออนุญาต)  
                      - ทรพัยส์นิทีเ่ป็น NPA ของสถาบนัการเงนิ (5 ปี) 
                      - บา้นพกัอาศยัซึง่ไดก้รรมสทิธิม์าจากการรบั 
                        มรดกกอ่นที ่พ.ร.บ. ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 
                        มผีลบงัคบัใช ้
                  ผ่อนปรน 
                        ทยอยปรบัภาษีส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิ 25% 50% 
                      และ75% ในชว่ง 3 ปีแรก  
                  ผ่อนช าระ 
                       สามารถผ่อนช าระได ้3 งวด เมษายน พฤษภาคม  
                     และมถุินายน หากมยีอดภาษีตัง้แต่ 3,000 บาทขึน้ไป 

   

 

 


