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ค ำน ำ 
   คู่มือกำรช ำระภำษีทอ้งถ่ินเล่มน้ี เป็นหนงัสือประชำสัมพนัธ์ควำมรู้ เร่ืองกำรเสียภำษีจดัท ำข้ึนเพื่อ
ควำมสะดวกรวดเร็วของประชำชนในกำรท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอน ระยะเวลำ และเอกสำรส ำหรับกำรช ำระ
ภำษี ซ่ึงเงินภำษีของท่ำนจะถูกน ำมำพฒันำระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ เพื่อคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึนของประชำชน    
   คณะผูจ้ ัดท ำได้จัดท ำคู่มือกำรช ำำระภำษีท้องถ่ินเล่มน้ีข้ึนเพื่อให้สอดคล้อง กับยุทธศำสตร์ 

กำรบริกำร ในดำ้นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต   ดำ้นบริหำรจดักำรและอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม   
พฒันำระบบคมนำคมและสำธำรณูปโภค ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน ดำ้นกำรจดัระเบียบชุมชน/สังคม/ควำมปลอดภยั   
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเท่ียว เกษตรกรรม อุตสำหกรรม 

ดำ้นศิลปะ วฒันธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ตลอดจน ถึงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
และทุกภำคส่วนในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 

            

           คณะผูจ้ดัท ำ 
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หำกทุกคนตระหนกัในหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ 

ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

ควำมเจริญกำ้วหนำ้ และกำรพฒันำสังคม ชุมชนในดำ้นต่ำงๆ  
ยอ่มแพร่ขยำยควำมรุ่งเรืองไกล...ไปทุกหยอ่มหญำ้ 

 



บทท่ี 1  
ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 

 

1. ความหมายของภาษใีนพระราชบัญญัตินี้ 
 1.1 ภาษี  หมำยควำมวำ่ ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 

 1.2 ผู้เสียภาษี หมำยควำมวำ่ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นเจำ้ของ ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำง  หรือเป็น 

ผูค้รอบครองหรือท ำประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำง อนัเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซ่ึงเป็นผูมี้หน้ำท่ีเสียภำษี 

ตำมพระรำชบญัญติัน้ี และใหห้มำยควำมรวมถึงผูมี้หนำ้ท่ีช ำระภำษีแทนผูเ้สียภำษีตำมพระรำชบญัญติัน้ีดว้ย 

 

2. ทรัพย์สินทีต้่องเสียภาษ ีคือ ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำง 

  2.1 ที่ดิน หมำยควำมวำ่ พื้นดิน และให้หมำยควำมรวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขำ หรือท่ีมีน ้ ำดว้ย (แม่น ้ ำและทะเล
ไม่ถือเป็นท่ีดินตำมพระรำชบญัญติัน้ี)  
  ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภำษี ไดแ้ก่       

  (1) ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตรำจอง ตรำจองท่ีตรำว่ำได้ท ำ
ประโยชน์ นส.3, นส.3 ก และ นส.3 ข          

  (2) ท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล แต่อยูใ่นควำมครอบครองของบุคคลธรรมดำ
หรือนิติบุคคล เช่น สปก. 4,  ก.ส.น., ส.ค.1, นค.1, นค.3 ส.ท.ก.1 ก, ส.ท.ก.2ก, นส.2 (ใบจอง) และท่ีดิน 

อนัเป็นทรัพยสิ์นของรัฐ ซ่ึงมีกำรเขำ้ไปครอบครองหรือท ำประโยชน์ ฯลฯ เป็นตน้ 

 

 

  ท่ีดินรกร้ำงไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์     ท่ีดินท่ีใชท้  ำกสิกรรม 
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  2.2 ส่ิงปลูกสร้ำง หมำยควำมว่ำ โรงเรือน อำคำร ตึก หรือส่ิงปลูกสร้ำง อย่ำงอ่ืนท่ีบุคคลอำจเขำ้อยู่อำศยั
หรือใช้สอยได้ หรือท่ีใช้เป็นท่ีเก็บสินคำ้หรือประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือพำณิชยกรรม และให้หมำยควำม
รวมถึงห้องชุดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย อำคำรชดุท่ีไดอ้อกหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุดแลว้ หรือแพท่ีบุคคลอำจใช้
อยูอ่ำศยัได ้หรือท่ีมีไวเ้พื่อหำผลประโยชน์ดว้ย 

   นิยำมค ำว่ำส่ิงปลูกสร้ำงตำมพระรำชบญัญติัน้ีมีเจตนำรมณ์ท่ีต่ำงออกไป จำกนิยำมของค ำว่ำ
 “โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนตำมพระรำชบญัญติัภำษี โรงเรือนและท่ีดิน พุทธศกัรำช 2475” ดังนั้น
 กำรพิจำรณำว่ำอะไรเป็นส่ิงปลูกสร้ำง จึงไม่พิจำรณำรวมถึงเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่ำงใด
 กรณีส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงยงัไม่แล้วเสร็จ และยงัไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้จะไม่ถือเป็นส่ิง 

ปลูกสร้ำงท่ีตอ้งเสียภำษีตำมพระรำชบญัญติัน้ี 

 

     ตวัอยำ่งส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยูใ่นข่ำยตอ้งเสียภำษี 

 

         บำ้นเด่ียว            บำ้นเรือนแพ 

 

     บำ้นประกอบเสร็จ              บำ้นแถว 
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ตวัอยำ่งส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยูใ่นข่ำยตอ้งเสียภำษี 

 

            หอ้งแถว           ตกึแถว  

 

3. ทรัพย์สินทีอ่ยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษ ี

  พระรำชบญัญัติ ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 ได้ก ำหนดรำยละเอียดของทรัพย์สินท่ีได้รับ 

กำรยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงไวใ้นมำตรำ  8 ดงัน้ี  

  3.1 ทรัพยสิ์นของรัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐ ซ่ึงใช้ในกิจกำรของรัฐหรือของหน่วยงำนของรัฐ หรือใน
กิจกำรสำธำรณะท่ีมิไดใ้ช้หำผลประโยชน์ เช่น ท่ีดินของมหำวิทยำลยัซ่ึงไดรั้บกำรบริจำคแต่ยงัมิไดใ้ชป้ระโยชน์ 

ในกิจกำรของมหำวิทยำลยั หรือท่ีดินของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยท่ียงัมิได้ใช้ประโยชน์ในกิจกำร 

ของหน่วยงำน เป็นตน้ 

  3.2 ทรัพยสิ์นท่ีเป็นท่ีท ำกำรองคก์ำรสหประชำชำติ ทบวงกำรช ำนญัพิเศษ ขององคก์ำรสหประชำชำติหรือ
องคก์ำรระหวำ่งประเทศอ่ืน ซ่ึงประเทศไทยมีขอ้ผูกพนั ท่ีตอ้งยกเวน้ภำษให้ตำมสนธิสัญญำหรือควำมตกลงอ่ืนใด   
เช่น ท่ีดินและอำคำรท่ีท ำกำร องคก์ำรสหประชำชำติ เป็นตน้ 

  3.3 ทรัพยสิ์นท่ีเป็นท่ีท ำกำรสถำนทูตหรือสถำนกงสุลของต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติั
ต่อกนั เช่น ท่ีดินและอำคำรท่ีเป็นท่ีตั้งสถำนทูตต่ำง ๆ เป็นตน้ 

  3.4 ทรัพยสิ์นของสภำกำชำดไทย เช่น ท่ีดินและอำคำรของสถำนเสำวภำ เป็นตน้ 

  3.5 ทรัพยสิ์นท่ีเป็นศำสนำสมบติัไม่ว่ำของศำสนำใดท่ีใช้เฉพำะเพื่อกำรประกอบศำสนกิจ หรือกิจกำร
สำธำรณะ หรือทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีอยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวชหรือบำทหลวง ไม่ว่ำศำสนำใด หรือทรัพย์สิน 

ท่ีเป็นศำลเจำ้ท่ีมิไดใ้ชห้ำผลประโยชน์ เช่น ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงภำยในวดัซ่ึงใชป้ระกอบศำสนกิจ เป็นตน้ 

  3.6 ทรัพย์สินท่ีใช้เป็นสุสำนสำธำรณะหรือฌำปนกิจสถำนสำธำรณะท่ีมิได้รับ ประโยชน์ตอบแทน
 เช่น ท่ีฝังศพท่ีไม่คิดค่ำบริกำร เป็นตน้ 
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  3.7 ทรัพยสิ์นท่ีเป็นของมูลนิธิหรือองคก์ำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมท่ี รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลงั
ประกำศก ำำหนด เฉพำะท่ีมิไดใ้ชห้ำผลประโยชน์จึงจะไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง เช่น ท่ีดินหรือ
ส่ิงปลูกสร้ำงของมูลนิธิ หรือ สมำคม ตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั ก ำหนดให้ทรัพยสิ์นของมูลนิธิหรือองค์กำร 
หรือสถำนสำธำรณกุศล ตำมประกำศกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยภำษีเงินได้และภำษี มูลค่ำเพิ่มท่ีออกตำม 

ควำมในมำตรำ 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎำกร เฉพำะท่ีมิไดใ้ชห้ำผลประโยชน์ 

  3.8 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพำะส่วนท่ีได้ยินยอมให้ทำงรำชกำรจดัให้ใช้เพื่อ สำธำรณประโยชน์ตำม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั ประกำศก ำหนด เช่น ทรัพยสิ์นท่ีประชำชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเจ้ำของทรัพย์สินร่วมกัน 

จดัท ำขอ้ตกลง ให้ใช้ทรัพยสิ์นเพื่อสำธำรณประโยชน์เป็นหนังสือลงลำยมือทั้งสองฝ่ำยและยินยอม ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชเ้พื่อสำธำรณประโยชน์ตลอดทั้งปีภำษี รวมทั้งตอ้งปิดประกำศควำมยินยอมใหใ้ชท้รัพยสิ์น
สำธำรณะ ณ ท่ีท ำกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และในท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นน้ีตั้งอยู ่   
  3.9 ทรัพยม์ส่วนกลำงท่ีมีไวเ้พื่อใช้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกนัส ำหรับเจำ้ของร่วม ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
อำคำรชุด เช่น สระวำ่ยน ้ำ หอ้งฟิตเนส และสวนสำธำรณะ ในพื้นท่ีส่วนกลำงของอำคำรชุด เป็นตน้ 

  3.10 ท่ีดินอนัเป็นสำธำรณูปโภคตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัสรรท่ีดิน เช่น ถนน สวน หรือสนำมเด็กเล่น   

เป็นตน้ 

  3.11 ท่ีดินอันเป็นพื้นท่ีสำธำรณูปโภคตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย
 เช่น ถนนในเขตนิคมอุตสำหกรรม 
 

  3.12 ทรัพย์สินอ่ืนตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง เช่น ทรัพย์พระมหำกษัตริย์ เฉพำะท่ีไม่ได้ใช ้

หำผลประโยชน์ ทรัพยสิ์นของรัฐวิสำหกิจท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำและยงัไม่ไดใ้ชห้ำผลประโยชน์ ทรัพยสิ์นท่ีเป็น
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม เป็นต้น ทั้งน้ี ตำมกฎกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดิน 

และส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 ก ำหนดใหย้กเวน้ 
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ตวัอยำ่งส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยูใ่นข่ำยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี 

ตูฝ้ำกถอนเงินสด       ตูโ้ทรศพัทส์ำธำรณะ 

   ร้ัว         ถนน 

ตวัอยำ่งส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยูใ่นข่ำยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี 

         กงัหนัลม        แผงโซล่ำเซลล ์     

       ลำนไกไฟฟ้ำ            เสำไฟฟ้ำ      

             เคร่ืองเล่นในสวนสนุก           สวนหยอ่ม 
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ตวัอยำ่งส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยูใ่นข่ำยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี 

   ลำน                 บ่อน ้ำบ ำบดัน ้ำเสีย 

              

            ทำงรถไฟ          เสำส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ต 

 

ตวัอยำ่งส่ิงปลูกสร้ำงประเภทอ่ืน 

             โรงงำน        กระท่อม 
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ตวัอยำ่งส่ิงปลูกสร้ำงประเภทอ่ืน 

           

   คลงัสินคำ้          สถำนศึกษำ 

          

   โรงมหรสพ       สถำนพยำบำล 

   

           หำ้งสรรพสินคำ้           โรงแรม 
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ตวัอยำ่งส่ิงปลูกสร้ำงประเภทอ่ืน 

        ส ำนกังำน       ภตัตำคำร 

        สถำนีบริกำรน ้ ำมนั         ถงัเกบ็น ้ำมนับนดิน 

     

         โรงสีขำ้ว       สระวำ่ยน ้ ำ 
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บญัชีเปรียบเทียบโรงเรือนส่ิงปลูกสร้ำงของกรมธนำรักษ ์

รหสั ประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้ำง ส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆท่ีสำมำรถเทียบเคียงได ้

100 บำ้นเด่ียว บำ้นพกัอำศยัไมช้ั้นเดียว 

บำ้นพกัอำศยัไมช้ั้นเดียวใตถุ้นสูง  
บำ้นพกัอำศยัตึกชั้นเดียว 

บำ้นพกัอำศยัไมส้องชั้น  
บำ้นพกัอำศยัคร่ึงตึกคร่ึงไมส้องชั้น 

บำ้นพกัอำศยัตึกสำมชั้น 

บำ้นพกัอำศยัตึกแฝดสองชั้น  
บำ้นพกัอำศยัตึกแฝดสำมชั้น  
บำ้นทรงไทยไมช้ั้นเดียวใตถุ้นสูง  
บำ้นทรงไทยคร่ึงตึกคร่ึงไมส้องชั้น  
บำ้นพกัอำศยัแฝดตึกชั้นเดียว  
เรือนคนใช ้   (ลกัษณะเป็นหลงั)  
บำ้นส ำเร็จรูป  
บำ้นประกอบส ำเร็จ  (บำ้นน๊อคดำวน์)  
ศำลำทรงไทย  
บำ้นเรือนแพ 

200 บำ้นแถว เทำวน์เฮำส์ชั้นเดียว 

เทำวน์เฮำส์สองชั้น  
เทำวน์เฮำส์สำมชั้น 

300 หอ้งแถว หอ้งแถวไมช้ั้นเดียว 

หอ้งแถวไมส้องชั้น  
หอ้งแถวครึงตึกคร่ึงไมส้องชั้น  
เรือนคนใช ้ (ลกัษณะเป็นหอ้งแถว) 

400 ตึกแถว ตึกแถวชั้นเดียว  
ตึกแถวสองชั้น  
ตึกแถวสองชั้นคร่ึง  
ตึกแถวสำมชั้นคร่ึง ตึกแถวส่ีชั้น  
ตึกแถวส่ีชั้นคร่ึง  
ตึกแถวหำ้ชั้น  
ตึกแถวหกชั้น 

500 ส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆ  
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501 คลงัสินคำ้  พ้ืนท่ีไม่เกิน  300 ตำรำงเมตร อำคำรเก็บพสัดุ  
อำคำรตวัแทนรับส่งสินคำ้  
อำคำรโรงอำหำร  พ้ืนท่ีไม่เกิน  300  ตำรำงเมตร  
โกดงัเก็บของ  พ้ืนท่ีไม่เกิน  300  ตำรำงเมตร 

502 คลงัสินคำ้  พ้ืนท่ีเกิน  300 ตำรำงเมตร  ข้ึนไป อำคำรเก็บพสัดุ  
อำคำรตวัแทนรับส่งสินคำ้  
อำคำรโรงอำหำร  พ้ืนท่ีเกินกวำ่  300  ตำรำง เมตรข้ึนไป  
โกดงัเก็บของ  พ้ืนท่ีเกินกวำ่  300  ตำรำง เมตรข้ึนไป 

505 สถำนศึกษำ หอประชุม  
หอ้งสมุด  
ศำลำอเนกประสงค ์ 
อำคำรอเนกประสงค ์ 
โรงยมิออกก ำลงักำยโรงเรียน  
ศูนยก์ำรเรียน  
วทิยำลยั  
สถำบนั  
มหำวทิยำลยั  
หน่วยงำนกำรศึกษำของรัฐหรือของเอกชน 

506/1 โรงแรม ควำมสูงไม่เกิน  5  ชั้น  

506/2 โรงแรม ควำมสูงเกินกวำ่  5  ชั้นข้ึนไป  

507 โรงมหรสพ โรงภำพยนต ์

508 สถำนพยำบำล โรงพยำบำลของรัฐหรือเอกชน 

509/1 ส ำนกังำน  ควำมสูงไม่เกิน  5  ชั้น  

509/2 ส ำนกังำน   ควำมสูงเกินกวำ่  5  ชั้นข้ึนไป  

510 ภตัตำคำร สวนอำหำร 

โรงครัวกำรบิน 

511/1 หำ้งสรรพสินคำ้ ศูนยก์ำรคำ้ 
511/2 อำคำรพำณิชยกรรมประเภทคำ้ปลีก คำ้ส่ง อำคำรคำ้ปลีกคำ้ส่ง 

512 สถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิง สถำนีบริกำรแก๊ส 

513 โรงงำน โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

514 ตลำด  พ้ืนท่ีไม่เกิน   1,000  ตำรำงเมตร ตลำดสด 

515 ตลำด  พ้ืนท่ีเกินกวำ่  1,000  ตำรำงเมตร  ข้ึนไป ตลำดสด พ้ืนท่ีเกินกวำ่   1,000   ตำรำงเมตร   ข้ึนไป 

516 อำคำรพำณิชย ์ ประเภทโฮมออฟฟิศ โฮมออฟฟิศ 

518 โรงงำนซ่อมรถยนต ์ อู่ซ่อมรถยนต ์ 
โรงซ่อมเคร่ืองบิน 

519 อำคำรจอดรถ อำคำรศูนยข์นส่งสำธำรณะ   เช่น   หมอชิต สำยใตใ้หม่ 
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520/1 อำคำรพกัอำศยัรวม ควำมสูงไม่เกิน  5  ชั้น อพำร์ทเมน้ท ์  ควำมสูงไม่เกิน   5   ชั้น 

 แฟลต   ควำมสูงไม่เกิน   5   ชั้น  
หอพกั   ควำมสูงไม่เกิน   5   ชั้น 

520/2 อำคำรพกัอำศยัรวม ควำมสูงเกินกวำ่   5   ชั้น   
ข้ึนไป 

อพำร์ทเมน้ท ์  ควำมสูงเกินกวำ่  5  ชั้นข้ึนไป  
แฟลต  ควำมสูงเกินกวำ่  5  ชั้นข้ึนไป  
หอพกั  ควำมสูงเกินกวำ่  5  ชั้นข้ึนไป 

522 อำคำรพำณิชย ์ ประเภทโชวร์มูรถยนต ์ โชวรู์มรถยนต ์ 
โชวรู์มเฟอร์นิเจอร์  
โชวรู์มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

523 หอ้งน ้ ำรวม หอ้งน ้ ำในสถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 

524 สระวำ่ยน ้ ำ  

525 ลำนกีฬำเอนกประสงค ์ สนำมเทนนิส  
สนำมฟตุบอล 

526 ลำนคอนกรีต ถนนคอนกรีตส่วนบุคคล  
โรงจอดรถโล่งไม่มีผนงั   แต่มีหีลงคัำลำนจอดรถ  
ลำนตำกพืชผลทำงกำรเกษตร 

527 ท่ำเทียบเรือ ท่ำเรือประมง  
ท่ำเรือขนถ่ำยสินคำ้  
ท่ำเรือใชเ้พ่ือกำรสญัจร 

 

บญัชีส่ิงปลูกสร้ำงท่ีไม่สำมำรถเทียบเคียงได ้

จำกบญัชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพยโ์รงเรือนส่ิงปลูกสร้ำงของกรมธนำรักษ ์

ล ำดบัท่ี ประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้ำง 

1 โรงกลัน่น ้ ำมนั 

2 ถงัเก็บน ้ ำมนัเช้ือเพลิงบนดิน 

3 ถงัเก็บน ้ ำมนัเช้ือเพลิงใตดิ้น 

4 บ่อขดุเจำะน ้ ำมนั 

5 แท่นขดุเจำะน ้ ำมนั 

6 โรงแยกก๊ำซ 

7 โรงไฟฟ้ำ 
8 สถำนีผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์

9 สถำนีผลิตไฟฟ้ำพลงังำนลม 

10 โรงงำนไฟฟ้ำชีวมวล 

11 โรงโม่หิน 

12 เขื่อน 

13 คลองประปำ 
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14 ทำงด่วนยกระดบั 

15 หอบงัคบักำรบิน 

16 รันเวย ์

17 รำงรถไฟฟ้ำ 
18 รำงรถไฟฟ้ำใตดิ้น 

19 รำงรถไฟฟ้ำ 
20 รำงรถไฟ 

21 สถำนีรับส่งสญัญำณภำคพ้ืนดิน 

22 กงัหนัลม 

 

4. ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ีคือ  

  4.1 บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นเจำ้ของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำง เช่น ทรัพยสิ์นของพรรคกำรเมือง 
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญู ว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 ทรัพย์สิน 

ของบริษทัจ ำกดั หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หรือบริษทัมหำชนจ ำกดั เป็นตน้ 

  4.2 ผูค้รอบครองหรือท ำประโยชน์ในท่ีดิน หรือส่ิงปลูกสร้ำงอนัเป็นทรัพยสิ์นของรัฐ ไม่วำ่จะเป็นกำรเขำ้
ไปท ำประโยชน์หรือครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ เช่น กรมธนำรักษ์น ำทรัพยสิ์นไปให้เช่ำ ผูเ้ช่ำ 
ในฐำนะผูค้รอบครองทรัพยสิ์น ของรัฐเป็นผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษี  

  4.3 ผูมี้หนำ้ท่ีช ำระภำษีแทน ไดแ้ก่ 

   (1) ผูจ้ดักำรมรดกหรือทำยำท ในกรณีผูเ้สียภำษีถึงแก่ควำมตำย   

   (2) ผูจ้ดักำรทรัพยสิ์น กรณีท่ีผูเ้สียภำษีเป็นผูไ้ม่อยู่ตำมประมวล กฎหมำยแพ่งและพำณิชยว์ำ่ด้วย
สำบสูญ   

   (3) ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบำลหรือผูพ้ิทกัษ ์ในกรณีท่ีผูเ้สียภำษีเป็นผูเ้ยำว ์ คนไร้ควำมสำมำรถ
หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ   

   (4) ผูแ้ทนของนิติบุคคล ในกรณีท่ีผูเ้สียภำษีเป็นนิติบุคคล ทั้งน้ี จะต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ 

เป็นหลกัฐำนมำแสดงต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย   

   (5) ผูช้  ำระบญัชี ในกรณีท่ีผูเ้สียภำษีเป็นนิติบุคคลเลิกกนั โดยมีกำรช ำระบญัชี   

   (6) เจำ้ของรวมคนใดคนหน่ึง ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภำษีเป็นของบุคคลหลำยคนรวมกนั 

  4.4 กรณทีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินนั้ นเป็นของต่ำงเจ้ำของกัน ให้เจ้ำของท่ีดินและเจ้ำของ 

ส่ิงปลูกสร้ำงนั้นเป็นผูเ้สียภำษี กรณีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีตนเป็นเจำ้ของ เช่น เอกชนเช่ำท่ีดินของส ำนักงำน
ทรัพยสิ์นพระมหำกษตัริยเ์พื่อปลูกสร้ำง บำ้นอยูอ่ำศยับนท่ีดินของส ำนกังำนทรัพยสิ์นพระมหำกษตัริย์ ส ำนกังำน
ทรัพยสิ์นพระมหำกษตัริยเ์ป็นผูเ้สียภำษี เฉพำะในส่วนของท่ีดิน และเอกชนเป็นผูเ้สียภำษี เฉพำะในส่วนของ 

ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีตนเป็นเจำ้ของ 
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5. ฐานภาษ ี

  คือ มูลค่ำทั้งหมดของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำง โดยกำรค ำนวณมูลค่ำของท่ีดิน หรือส่ิงปลูกสร้ำงเป็นไปตำม
รำคำประเมินทุนทรัพยข์องอสังหำริมทรัพยเ์พื่อเรียกเก็บ ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตำมประมวล
กฎหมำยท่ีดินคณะอนุกรรมกำร ประจ ำจงัหวดัก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำประเมิน
ทุนทรัพย ์ตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี (มำตรำ 32) 

(1)   ท่ีดิน   ใหใ้ชร้ำคำประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  

(2)   ส่ิงปลูกสร้ำง   ใหใ้ชร้ำคำประเมินทุนทรัพยส่ิ์งปลูกสร้ำงเป็นเกณฑใ์นกำร ค ำนวณ  

(3)   ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเป็นหอ้งชุด   ใหใ้ชร้ำคำประเมินทุนทรัพยห์อ้งชุดเป็นเกณฑ์ ในกำรค ำนวณ 

6. การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษ ี

  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหกัมูลค่ำ ของฐำนภำษีออกก่อนท่ีจะน ำไปค ำนวณภำษี หำกเขำ้หลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

  1. ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเจำ้ของซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำใชป้ระโยชน์ในกำร ประกอบเกษตรกรรมอยู่ใน
เขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด ใหไ้ดรั้บยกเวน้มูลค่ำ ของฐำนภำษีของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงนั้นรวมกนัไม่เกิน   
50  ลำ้นบำท 

   โดยมีวธีิการค านวณ  ดงัน้ี 

(1.1) กรณีเป็นเจำ้ของแปลงเดียว ให้น ำมูลค่ำของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงนั้นหักดว้ย 50 ลำ้นบำท   
ส่วนท่ีเหลือคือมูลค่ำของฐำนภำษี   หำกมูลค่ำของฐำน ภำษีท่ีค  ำนวณไดก้ล่ำวมมีมูลค่ำนอย้กวำ่หรือเท่ำกบัศูนยใ์ห้
มูลค่ำของฐำนภำษดงักล่ำวเท่ำกบัศูนย ์

(1.2) กรณีเป็นเจำ้ของมำกกวำ่ 1 แปลง ให้น ำมูลค่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงนั้นหกัดว้ย 50 ลำ้นบำท   
โดยใหห้กัมูลค่ำของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของแปลงท่ีมีมูลค่ำสูงสุดก่อนแลว้หกัมูลค่ำของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ี
มีมูลค่ำสูงในล ำดบัรองลงมำตำมล ำดบั เม่ือหักครบ 50 ลำ้นบำทแลว้ มูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีเหลือแต่ละแปลงคือมูลค่ำ 
ของฐำนภำษี หำกมูลค่ำของฐำนภำษีดังกล่ำว มีมูลค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับศูนย ์ให้มูลค่ำของฐำนภำษีดงักล่ำว 

เท่ำกบัศูนย ์

  2. ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเจำ้ของซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำใช้เป็นท่ีอยู่อำศยัและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบำ้นใน
วนัท่ี 1 มกรำคมของปีภำษีนนั้น ให้ไดรั้บยกเวน้มูลค่ำของฐำนภำษี ไม่เกิน 50 ลำ้นบำท โดยมีวิธีกำรค ำนวณคือ 

ให้น ำมูลค่ำของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง หกัดว้ย 50 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลือคือมูลค่ำของฐำนภำษี หำกมูลค่ำของฐำน
ภำษีท่ีค ำนวณ ไดด้งักล่ำวมีมูลค่ำนอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบัศูนย ์ใหมู้ลค่ำของฐำนภำษีดงักล่ำวเท่ำกบัศูนย ์

  3. กรณีท่ีบุคคลธรรมดำเป็นเจำ้ของส่ิงปลูกสร้ำง แต่ไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของท่ีดิน และใช้ส่ิงปลูกสร้ำงดงักล่ำว
เป็นท่ีอยูท่ี่มีทะเบียนบำ้น ให้ไดรั้บกำรยกเวน้มูลค่ำของฐำนภำษีไม่เกิน 10 ลำ้นบำท โดยมีวิธีกำรค ำนวณ คือให้น ำ
มูลค่ำของส่ิงปลูกสร้ำงนั้นหักด้วย   10   ลำ้นบำท   ส่วนท่ีเหลือคือมูลค่ำของฐำนภำษีหำกมูลค่ำของฐำน ภำษีท่ี
ค ำนวณไดด้งักล่ำวมีมูลค่ำนอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบัศูนย ์  ใหมู้ลค่ำของฐำนภำษีดงักล่ำว   เท่ำกบัศูนย ์
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ข้อสังเกต 

(1)  ใน 3 ปีแรกของกำรจัดเก็บภำษี  คือ ปี  2563 – 2565 ท่ี ดินของบุคคลธรรมดำท่ีใช้ประโยชน์ 

ในกำรประกอบเกษตรกรรมใหไ้ดรั้บยกเวน้กำรจดัเก็บภำษี  

  (2) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงของนิติบุคคลไม่ไดรั้บยกเวน้มูลค่ำของฐำนภำษี 

  (3) กรณีเจำ้ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง หรือเจำ้ของส่ิงปลูกสร้ำงตอ้งยำ้ยช่ือออกจำกทะเบียนบำ้นของตน
เพรำะเหตุจ ำเป็นทำงรำชกำร ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงยงัคงไดรั้บกำรยกเวน้มูลค่ำของฐำนภำษี โดยผูเ้ป็นเจำ้ของท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้ำง หรือเจำ้ของส่ิงปลูกสร้ำงตอ้งน ำหนงัสือรับรองเหตุจ ำเป็นทำงรำชกำรในกำรยำ้ยช่ือออกจำก 
ทะเบียน ซ่ึงออกโดยหน่วยงำนตน้สังกดัท่ีท ำให้ตอ้งยำ้ยช่ือออกจำกทะเบียนบำ้นนั้น มำแสดงต่อองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้งของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงนั้น แต่กำรยำ้ยช่ือนั้นตอ้งไม่เป็นกำรยำ้ยเขำ้ในทะเบียนบำ้นของ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงหรือส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนซ่ึงบุคคลดงักล่ำวเป็นเจำ้ของ 

7. อตัราภาษ ี

  1. เพดานอตัราภาษีแยกตามการใช้ประโยชน์ได้ ดงัน้ี 

   1.1 ท่ีดินหรือืส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใช้ประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม อตัรำภำษีไม่เกินร้อยละ   

0.15 ของฐำนภำษี 

   1.2 ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใชป้ระโยชน์เป็นท่ีอยูอ่ำศยั อตัรำภำษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐำนภำษี 

   1.3 ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจำก 1.1 หรือ 1.2 อตัรำภำษีไม่เกินร้อยละ 1.2

 ของฐำนภำษี 

   1.4 ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีทิ้งไวว้่ำงเปล่ำหรือไม่ไดท้  ำประโยชน์ ตำมควรแก่สภำพอตัรำภำษี 

ไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐำนภำษี 

  2. อัตราที่ใช้จัดเก็บจริง ใน 2 ปีแรก คือปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 จะใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐาน
ภาษี   ดงัน้ี 

ประเภททีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า   (ล้านบาท) อตัราภาษี   (ร้อยละ) 

 

เกษตรกรรม 

(บุคคลธรรมดำเป็นเจำ้ของ) 
 

ไม่เกิน 75 0.01 

75   -   100 0.03 

100   -   500 0.05 

500   -   1,000 0.07 

1,000   ข้ึนไป 0.10 
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ประเภททีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า   (ล้านบาท) อตัราภาษี   (ร้อยละ) 
 

เกษตรกรรม 

(นิติบุคคลเป็นเจำ้ของ) 
 

ไม่เกิน 75 0.01 

75   -   100 0.03 

100   -   500 0.05 

500   -   1,000 0.07 

1,000   ข้ึนไป 0.10 

 

ประเภททีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า   (ล้านบาท) อตัราภาษี   (ร้อยละ) 
     ท่ีอยูอ่ำศยัหลงัหลกั (กรณีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้ำง ท่ีเจ้ำของเป็นบุคคลธรรมดำ
และมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบำ้นตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร ในวันท่ี   
1  มกรำคม ของปีภำษีนั้น) 

ไม่เกิน 25 0.03 

25   -   30 0.05 

50 ข้ึนไป 0.10 

 

ประเภททีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า   (ล้านบาท) อตัราภาษี   (ร้อยละ) 
 

 

ท่ีอยูอ่ำศยั หลงัอ่ืน ๆ 

ไม่เกิน 50 0.02 

50   -   75 0.03 

75   -   100 0.05 

100   ข้ึนไป 0.10 

 

ประเภททีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า   (ล้านบาท) อตัราภาษี   (ร้อยละ) 

1. อ่ืนๆ  
2. ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีทิ้งไว ้
วำ่งเปล่ำหรือไม่ไดท้  ำประโยชน์ 
ตำมควรแก่สภำพ (เสียเพิ่ม 0.3% 
ทุก 3 ปี แต่รวมแลว้ไม่เกิน 3%)  

ไม่เกิน 50 0.3 

50  -  200 0.4 

200  -  1,000 0.5 

1,000  -  5,000 0.6 

5,000   ข้ึนไป 0.7 
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กรณีไม่มีรูปแปลงท่ีดิน  ใหใ้ชภ้ำพถ่ำยดำวเทียมประกอบกำรส ำรวจ 
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8. การลดและการยกเว้นภาษ ี

  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงอำจไดรั้บกำรลดหรือยกเวน้ภำษีหำกเขำ้หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

  1. ลดภาษีส าหรับทีด่ินหรือส่ิงปลูกสร้างบางประเภทตามทีก่ าหนดในพระราช กฤษฎกีา   ดงัน้ี 

   1.1 ลดภำษีให้ร้อยละ 50 ของจ ำนวนภำษีท่ีจะต้องเสียส ำหรับท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้ำงหรือ 

ส่ิงปลูกสร้ำง หรือห้องชุด  ท่ีเจ้ำของซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำใช้ เป็นท่ีอยู่อำศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน 

ในวนัท่ี 1 มกรำคมของปีภำษีนั้น ท่ีไดโ้อนสิทธิในหนงัสือแสดงสิทธิหรืออสังหำริมทรัพยอ่ื์นรับเป็นมรดกก่อน
วนัท่ี 13 มีนำคม 2562 แต่ไม่ใชบ้งัคบักบัผูรั้บโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง หรือหอ้งชุดในทอดต่อ ๆ ไป 

   1.2 ลดภำษีร้อยละ 90 ของจ ำนวนภำษีท่ีจะตอ้งเสียของทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี   

    1.2.1 อสังหำริมทรัพยร์อกำรขำยของสถำบนักำรเงินตำม กฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนั
กำรเงินเป็นเวลำไม่เกิน 5 ปีนบัจำกวนัท่ีไดก้รรมสิทธ์ิ 

    1.2.2 อสังหำริมทรัพยร์อกำรขำยของบริษทับริหำรสนิทรัพย ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทั
บริหำรสินทรัพย ์เป็นเวลำไม่เกิน 5 ปีนบัจำกวนัท่ีไดก้รรมสิทธ์ิ 

    1.2.3 อสังหำริมทรัพยร์อกำรขำยของสถำบนักำรเงินท่ีมี กฎหมำยเฉพำะจดัตั้งข้ึนตำม
กฎหมำยจดัตั้งสถำบนักำรเงินเฉพำะกิจ เป็นเวลำไม่เกิน 5 ปีนบัจำกวนัท่ีไดก้รรมสิทธ์ิ    

    1.2.4 ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีน ำมำพัฒนำเป็นโครงกำรจัดสรรเพื่ออยู่อำศัยหรือ 
อุตสำหกรรม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัสรรท่ีดินเป็นเวลำ ไม่เกิน 3 ปี   นับจำกวนัท่ีได้รับอนุญำตให้ท ำกำร
จดัสรรท่ีดินดงักล่ำว    

    1.2.5 ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีน ำมำพฒันำเป็นอำคำรชุด เพื่ออยูอ่ำศยัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
อำคำรชุด เป็นเวลำไม่เกิน 3 ปี นบัจำกวนัท่ีไดรั้บ อนุญำตก่อสร้ำงอำคำรชุดดงักล่ำว 

    1.2.6 ท่ีดินหรือืส่ิงปลูกสร้ำงท่ีน ำมำพฒันำเป็นนิคมอตุสำหกรรม ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลำไม่เกิน 3 ปี นบัจำกวนัท่ีไดรั้บอนุญำตจดัตั้งนิคมอุตสำหกรรมดงักล่ำว 

    1.2.7 ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดสัรร กฎหมำยว่ำดว้ยอำคำรชดุ
 หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ระหว่ำงรอกำรขำยเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี
 นบัจำกวนัท่ี 13 มีนำคม 2562 

   1.3 ลดภำษีร้อยละ 90 ของจ ำนวนภำษีท่ีจะตอ้งเสียส ำหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใช้ประโยชน์ 

ในกิจกำรของสถำนอุดมศึกษำและโรงเรียน ดงัต่อไปน้ี 

    1.3.1 สถำนอุดมศึกษำของเอกชนซ่ึงเป็นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน  

    1.3.2 โรงเรียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน ได้แก่ โรงเรียนนในระบบและ
โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศำสนำ ศูนยก์ำรศึกษำอิสลำม ประจ ำมสัยดิ (ตำดีกำ) และสถำบนัศึกษำปอเนำะ 
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   1.4 ลดภำษีร้อยละ 90 ของจ ำนวนภำษีท่ีจะต้องเสียของทรัพย์สินท่ี ใช้เป็นสถำนท่ีเล่นกีฬำ 
สวนสัตว ์สวนสนุก หรือท่ีจอดรถสำธำรณะ 

สนำมกอลฟ์   จดัเป็นธุรกิจกำรกีฬำ   จึงไดรั้บกำรลดภำษี 

   1.5 ลดภำษีร้อยละ  90 ของจ ำนวนภำษีท่ีจะต้องเสียของทรัพย์สินท่ี  เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ดำ้นคมนำคม ดงัต่อไปน้ี 

    1.5.1 อสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นคมนำคม ทำงอำกำศ เฉพำะส่วนของ
ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นทำงข้ึนลงอำกำศยำน ทำงขบั ลำนจอด อำกำศยำน และหลุมจอดอำกำศยำนระยะไกล 

    1.5.2 อสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นคมนำคม ทำงบก ท่ีเป็นทำงพิเศษและ
ทำงพิเศษระหวำ่งเมือง เฉพำะส่วนดงัต่อไปน้ี 

     (ก) ทำงยกระดบั     

     (ข) ท่ีดินท่ีตั้งของถนนหรือทำงยกระดบั  
     (ค) ท่ีดินท่ีเป็นลำนจอดรถโดยสำรสำธำรณะใน สถำนีขนส่งผูโ้ดยสำร 

    1.5.3 อสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นคมนำคม   ทำงรำง   เฉพำะส่วน
ดงัต่อไปน้ี 

     (ก) ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใชเ้ป็นเส้นทำงเดินรถไฟฟ้ำ  
     (ข) ท่ีดินท่ีตั้งของเส้นทำงเดินรถไฟฟ้ำส่วนท่ีอยู ่เหนือพื้นดิน  
     (ค) ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใชเ้ป็นท่ีจอดรถยนต ์ส ำหรับผูโ้ดยสำรรถไฟฟ้ำ 
   1.6 ลดภำษีร้อยละ 50 ของจ ำนวนภำษีท่ีจะตอ้งเสียของทรัพยสิ์นท่ี เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
พลงังำน ดงัต่อไปน้ี 
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    1.6.1 อสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลงังำน เฉพำะส่วนของท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใชเ้ป็นโรงผลิตไฟฟ้ำ    

    1.6.2 อสังหำริมทรัพยท่ี์เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลงังำน เฉพำะส่วนของท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใชเ้ป็นเข่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีท่ีไดรั้บภยัพิบติั   จะไดรั้บกำรลดหยอ่นภำษี 

  2. ลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างได้รับความเสียหายมาก หรือถูกท าลายให้เส่ือมสภาพ
ด้วยเหตุอนัพ้นวสัิยทีจ่ะป้องกนัได้โดยทัว่ไป โดยมีแนวทาง ดงัน้ี 

   2.1 ตอ้งปรำกฏวำ่ในปีท่ีล่วงมำแลว้ ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงในบริเวณนั้นไดรั้บควำมเสียหำยมำก
หรือถูกท ำลำยใหเ้ส่ือมสภำพอนัเน่ืองมำจำก “ เหตุอนัพน้วสิัย ” ในช่วงระยะเวลำใดระยะเวลำหน่ึง  

   2.2 “เหตุอนัพน้วิสัย” หมำยควำมว่ำ เหตุท่ีเกิดจำกสำธำรณภยัอนั ไดแ้ก่ อคัคีภยั วำตภยั อทุกภยั   
ภยัแลง้ ภำวะฝนแลง้ ฝนทิ้งช่วง ภยัจำกลูกเห็บ ภยัอนัเกิดจำกไฟป่ำ ภยัท่ีเกิดจำกโรคหรือกำรระบำดของแมลงหรือ
ศตัรูพืชทุกชนิด อำกำศ หนำวจดัผิดปกติ ภยัสงครำม และภยัอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำของผูก่้อกำรร้ำย กองก ำลงั
จำกนอกประเทศ ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ ไม่ว่ำเกิดจำกธรรมชำติ หรือมีบุคคลหรือ สัตวท์  ำให้เกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิด 

ควำมเสียหำยแก่ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำง 

   2.3 หลกัเกณฑใ์นกำรลดหรือยกเวน้ภำษี 

    2.3.1 เสียหำยไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ ำนวนเน้ือท่ีทั้งหมดให ้ลดภำษีตำมส่วนท่ีเสียหำย 

    2.3.2 เสียหำยเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเน้ือท่ีทั้งหมดให ้ไดรั้บยกเวน้ภำษี 

   2.4 ให้ผู ้บริหำรท้องถ่ินหรือผู ้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแล้วแต่กรณี แต่งตั้ งเจ้ำหน้ำ ท่ี 

เพื่อด ำเนินกำรส ำรวจเน้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบริเวณท่ีได้รับควำมเสียหำยมำกหรือถูกท ำลำย โดยให้ท ำบญัชี
รำยช่ือเจำ้ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง จ ำนวนเน้ือท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีได้รับควำมเสียหำยมำกหรือถูกท ำลำย 

แต่ละรำยแลว้รำยงำน พร้อมส่งบญัชีดงักล่ำวไปยงัคณะกรรมกำรภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงประจ ำจงัหวดั หรือ
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทยแลว้แต่กรณี 
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   2 .5  คณะกรรมกำรภำ ษี ท่ี ดินและ ส่ิ งปลูกส ร้ ำงประจ ำ จังหวัดห รือ  รัฐมนตรีว่ ำก ำร
กระทรวงมหำดไทยแล้วแต่กรณี จะออกไปตรวจสอบด้วยตนเองหรือ จะมอบหมำยให้ขำ้รำชกำรผูใ้ดออกไป
ตรวจสอบแทนก็ได ้

   2.6 เ ม่ือคณะกรรมกำรภำษี ท่ี ดินและส่ิงปลูกสร้ำงประจ ำจังหวัด  หรือรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำลดหรือยกเวน้ภำษีใหแ้ก่ผใดแ้ลว้ ใหส่้งบญัชีรำยช่ือผูไ้ดรั้บกำรยกเวน้หรือลดภำษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้ำงไปยงัผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน หรือผูว้ำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนครแลว้แต่กรณี 

   2.7 เม่ือผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินหรือผูว้ำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนครแลว้แต่กรณี ไดรั้บแจง้ตำมขอ้ 2.6 แลว้   
ใหด้ ำเนินกำรดงัน้ี 

    2.7.1 ในกรณีลดภำษีให้เก็บเงินภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ตำมจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำร
ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงประจ ำจงัหวดัหรือรัฐมนตรี วำ่กำรกระทรวงมหำดไทยแลว้แต่กรณีสั่งลดแลว้ในปีต่อไป 

    2.7.2 ในกรณียกเวน้ภำษีใหง้ดเก็บเงินภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงในปีต่อไป 

 

9. ราคาประเมนิทุนทรัพย์ทีด่ินส่ิงปลูกสร้าง   หรือส่ิงปลูกสร้างทีเ่ป็นห้องชุด 

  คือ รำคำประเมินทุนทรัพยข์องอสังหำริมทรัพยเ์พื่อเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดินท่ีคณะอนุกรรมกำรประจ ำ จงัหวดัก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก ำหนด
รำคำประเมินทุนทรัพย ์และเป็นบญัชีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้จำกกรมธนำรักษห์รือส ำนกังำนธนำ
รักษ์พื้นท่ีแลว้แต่กรณี ตำมมำตรำ 36 (มำตรำ 38 แห่งพระรำชบญัญติักำรประเมิน รำคำทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ 

แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับประกำศค ำสั่งหรือมติ
คณะ รัฐมนตรีใด ท่ีอ้ำ ง ถึ งรำคำประ เ มิน ทุ นทรัพย์  คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำประ เ มิน ทุนทรัพย ์

และคณะอนุกรรมกำรประจ ำจงัหวดั ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน ให้ถือว่ำบทบญัญติัแห่งกฎหมำยกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัประกำศค ำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอำ้งถึงรำคำประเมินทรัพยสิ์น คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ประจ ำจงัหวดัตำมพระรำชบญัญติักำรประเมนิรำคำทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562) 

 

10. การค านวณภาษ ี

  1. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างทีใ่ช้ประกอบการเกษตร 

   1.1 ใหค้  ำนวณมูลค่ำฐำนภำษีรำยแปลง   

   1.2 น ำมูลค่ำทุกแปลงมำรวมกนัเป็นฐำนภำษี   

   1.3 น ำฐำนภำษีมำหกัมูลค่ำฐำนภำษีท่ี 50 ลำ้นบำทโดยหกัจำกแปลงท่ีมีรำคำสูงสุดตำมล ำดบั 

   1.4 หลงัจำกหกัฐำนภำษี 50 ลำ้นบำทแลว้ ค ำนวณแยกเป็นรำยแปลง แปลงใดมีพื้นท่ีดินต่อกนัให้
น ำมูลค่ำฐำนภำษีมำรวมกนัเพื่อค ำนวณภำษี 

  2. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างทีใ่ช้อยู่อาศัย 

   2.1 ใหค้  ำนวณมูลค่ำของท่ีดิน 

   2.2 ค ำนวณมูลค่ำของส่ิงปลูกสร้ำงและหกัค่ำเส่ือมตำมตำรำงกำรหกัค่ำเส่ือม  



-23- 

   2.3 น ำมูลค่ำของท่ีดินและมูลค่ำของส่ิงปลูกสร้ำงมำรวมกนั   มูลค่ำท่ี ไดถื้อเป็นฐำนภำษี 

   2.4 น ำมูลค่ำฐำนภำษีท่ีไดต้ำมขอ้ 2.3 มำหกัฐำนมูลค่ำฐำนภำษีท่ียกเวน้ตำมเกณฑ ์ดงัน้ี 

    2.4.1 กรณีบำ้นหลงัแรกจะตอ้งมีเอกสำรสิทธิท่ีดินเป็นของตวัเองบำ้นเป็นของตวัเองและ
มีช่ือในทะเบียนบ้ำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ให้ยกเวน้มูลค่ำฐำนภำษี 50 ล้ำนบำท ส่วนท่ีเกินคิดในอัตรำ 
ร้อยละ 0.03  

    2.4.2 กรณีบำ้นหลงัแรกมีเอกสำรสิทธิท่ีดินเป็นของคนอ่ืนบำ้นเป็นของตนเองและมีช่ือ
ในทะเบียนบำ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ใหย้กเวน้มูลค่ำฐำนภำษี 50 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเกินใหคิ้ดอตัรำร้อยละ 0.02 

    2.4.3 กรณีบ้ำนหลังอ่ืน ๆ หมำยถึงไม่มีช่ือในทะเบียนบ้ำนแต่เป็นเจ้ำของบ้ำน ไม่มี 

กำรยกเวน้ฐำนภำษี ใหคิ้ดในอตัรำร้อยละ 0.02 

       

   ท่ีดินท่ีใชเ้พื่ออยูอ่ำศยั   

 

   ท่ีดินท่ีใชเ้พื่อกำรเกษตร 

    

 

  3. การค านวณภาษีส าหรับห้องชุด 

  3.1 ค ำนวณหำมูลค่ำของหอ้งชุด โดยน ำจ ำนวนเน้ือท่ีห้องชุดไปคูณ กบัรำคำประเมินของหอ้งชุด 

(ไม่ตอ้งหกัค่ำเส่ือมของหอ้งชุด) มูลค่ำท่ีไดถื้อเป็นฐำนภำษี   

3.2 น ำมูลค่ำฐำนภำษีไปหกัฐำนภำษีท่ีไดรั้บยกเวน้ กรณีบำ้นหลงัแรกจะตอ้งมีเอกสำรสิทธิท่ีดิน
เป็นของตวัเอง บำ้นเป็นของตวัเอง และมีช่ือในทะเบียนบำ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ให้ยกเวน้มูลค่ำฐำนภำษี 

50   ลำ้นบำท ส่วนท่ีเกินคิดในอตัรำ ร้อยละ 0.03 

 

   ชั้นบนใชเ้พื่ออยูอ่ำศยั 

 

   ชั้นล่ำงใชเ้พื่อประกอบกิจกำร 
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4. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างทีใ่ช้ประโยชน์อ่ืน 

4.1 กำรค ำนวณภำษีส ำหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืน 

4.2 ค ำนวณมูลค่ำของส่ิงปลูกสร้ำงและหกัค่ำเส่ือมตำมตำรำงกำรหกัค่ำเส่ือม   

4.3 น ำมูลค่ำของท่ีดินและมูลค่ำของส่ิงปลูกสร้ำงมำรวมกนั มูลค่ำท่ีไดถื้อเป็นฐำนภำษี 

4.4 น ำมูลค่ำฐำนภำษีท่ีไดต้ำมขอ้ 4.3. มำค ำนวณภำษีตำมอตัรำภำษีท่ีก ำหนด 

5. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินทีท่ิง้ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  

 5.1 ใหค้  ำนวณมูลค่ำของท่ีดิน   

5.2 น ำมูลค่ำของท่ีดินท่ีค ำนวณไดต้ำมขอ้ 5.1. มำค ำนวณภำษีตำมอตัรำภำษีท่ีก ำหนด 

 

ท่ีดินท่ีทิ้งไวว้ำ่งเปล่ำหรือไม่ไดท้  ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ 

 

11. การบรรเทาการช าระหนีใ้นสามปีแรก 

 มำตรำ 97 เพื่อเป็นกำรบรรเทำกำรช ำระภำษี ในสำมปีแรกของกำรจดัเก็บภำษทีด่ีนิและส่ิงปลูกร้ำง 

ตำมพระรำชบญัญติัน้ี ในกรณีท่ีผูเ้สียภำษีไดรั้บกำรประเมิน ภำษีในจ ำนวนท่ีสูงกวำ่จ ำนวนภำษีโรงเรือนและท่ีดิน
หรือภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีท่ีตอ้งเสีย หรือพึงช ำระในปีก่อนท่ีกำรจดัเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงตำมพระรำชบญัญติัน้ี 
มีผลใช้บงัคบั ให้ผูเ้สียภำษีช ำภำษีตำมจ ำนวนท่ีตอ้งเสียหรือพึงช ำระในปีก่อน เหลือจ ำนวนเท่ำใด ให้ผูเ้สียภำษี 

ช ำระภำษี ดงัน้ี 

(1) ปีท่ีหน่ึง ร้อยละยีสิ่บหำ้ของจ ำนวนภำษีท่ีเหลือ 

(2) ปีท่ีสอง ร้อยละหำ้สิบของจ ำนวนภำษีท่ีเหลือ  
(3) ปีท่ีสำม   ร้อยละเจด็สิบหำ้ของจ ำนวนภำษีท่ีเหลือ 
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12. การแจ้งการประเมนิภาษทีีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง 

 1. ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้กำรประเมินแก่ผูเ้สียภำษีภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ของทุกปีทั้งน้ี
พระรำชบญัญติัภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 ไม่ไดก้  ำหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสำมำรถประเมิน
ภำยหลงัเดือนกุมภำพนัธ์ได้ ดงันั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงควรระมดัระวงัแจง้กำรประเมินให้ทนัภำยใน 
ระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยหนงัสือแจง้ประเมินให้เป็นไปตำมแบบท่ีก ำหนด พร้อมส่งรำยละเอียดกำรค ำนวณภำษีให้ผู ้
เสียภำษีทรำบดว้ย  

 2. กำรส่งหนงัสือแจง้ประเมิน ให้เจำ้หน้ำท่ีส่งให้แก่ผูเ้สียภำษีโดยตรง หรือ ส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิล ำเนำหรือถ่ินท่ีอยู่หรือสถำนท่ีท ำกำรของบคุคลนั้นในระหว่ำงเวลำพระอำทิตยข้ึ์น 

ถึงพระอำทิตยต์กหรือในเวลำท ำกำรของบคุคลนั้นถำ้ไม่พบผูเ้สียภำษี ณ ภูมิล ำเนำหรือถ่ินท่ีอยูห่รือสถำนท่ีท ำกำร
ของผูเ้สียภำษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภำวะแล้วและอยู่ ณ ภูมิล ำเนำหรือถ่ินท่ีอยู่หรือ สถำนท่ีท ำกำร 

ท่ีปรำกฏวำ่เป็นของผูเ้สียภำษีนั้นก็ได ้

 3. ถำ้ไม่สำมำรถส่งหนงัสือได ้ใหปิ้ดหนงัสือในท่ีท่ีเห็นไดง่้ำย ณ ภูมิล ำเนำ หรือถ่ินท่ีอยูห่รือสถำนท่ีท ำกำร
ของผูเ้สียภำษีนนั้น หรือลงประกำศแจงค้วำมในหนงัสือพิมพก์็ได ้ เม่ือเวลำล่วงพน้ไปไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนันบัแต่วนัท่ี
ไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำว ใหถื้อวำ่ผูเ้สียภำษีไดรั้บหนงัสือนั้นแลว้ 

 4. กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวำ่มีกำรประเมินภำษีผิดพลำดหรือ ไม่ครบถว้น องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีอ ำนำจทบทวนกำรประเมินภำษีให้ถูกตอ้ง ตำมท่ีผูเ้สียภำษีมีหน้ำท่ีตอ้งเสียภำษีได้ โดยทบทวนได้
เพียง 3 ปี นบัแต่วนัสุดทำ้ย แห่งก ำหนดเวลำกำรช ำระภำษี โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

  (1) กรณีท่ีตอ้งช ำระเพิ่มเติม ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้กำร ประเมินให้แก่ผูเ้สียภำษีและ
ใหผู้เ้สียภำษีช ำระภำษีท่ีตอ้งเสียเพิ่มเติมโดยไม่ตอ้งเสีย เบ้ียปรับหรือเงินเพิ่มภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้กำร
ประเมิน   

(2) กรณีท่ีมีกำรช ำระภำษีไวเ้กินกวำ่จ ำนวนท่ีจะตอ้งเสียให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนงัสือ
แจง้ใหผู้เ้สียภำษีทรำบภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีตรวจสอบพบวำ่มีกำรประเมินภำษีผดิพลำดเพื่อใหม้ำรับเงินท่ีช ำระ
เกินคืนภำยใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ 

13. การผ่อนช าระภาษ ี

ผูเ้สียภำษีจะขอผ่อนช ำระภำษีก็ได ้โดยวงเงินท่ีจะขอผ่อนช ำระจะตอ้งมีจ ำนวน ตั้งแต่ 3,000 บำทข้ึนไป   
และตอ้งท ำเป็นหนงัสือยื่นต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภำยในเดือนเมษำยน ซ่ึงก ำหนดเวลำในกำรผอ่นช ำระให้
แบ่งไดไ้ม่เกิน 3 งวด ๆ  ละเท่ำ ๆ กนั ดงัน้ี    

งวดท่ี   1   ช ำระภำยในเดือนเมษำยน    
งวดท่ี   2   ช ำระภำยในเดือนพฤษภำคม   
งวดท่ี   3   ช ำระภำยในเดือนมิถุนำยน 
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14.   การรับช าระภาษทีีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง 

 1. เม่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนังสือแจง้กำรประเมินแก่ผูเ้สียภำษี ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์แลว้ 

ผูเ้สียภำษีตอ้งน ำเงินมำช ำระต่อพนกังำนเก็บภำษีภำยในเดือนเมษำยน ณ ส ำนกงัำนเทศบำล  ท่ีท ำกำรขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ส ำนกังำนเขต ศำลำว่ำกำรเมืองพทัยำ ท่ีท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีกฎหมำย
ก ำหนด หรือสถำนท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินก ำหนด โดยให้ถือวนัท่ีพนกังำนเก็บภำษีลงลำยมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน
เป็นวนัท่ีช ำระภำษี 

 2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมอบให้ส่วนรำชกำรรับช ำระภำษีแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ได ้
โดยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท ำควำมตกลงเป็นหนงัสือกบัส่วนรำชกำรนั้น และให้ส่วนรำชกำรท่ีรับช ำระ
ภำษีแทน สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยในอตัรำร้อยละ 3 ของภำษีท่ีรับช ำระไวแ้ทนได้ โดยให้ถือว่ำวนัท่ีเจำ้หน้ำท่ีของ 

ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซ่ึงไดรั้บมอบหมำยลงลำยมือช่ือในใบเสร็จรับเงินเป็นวนัท่ีช ำระภำษี 

3. ผูเ้สียภำษีอำจช ำระภำษีโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยกำรช ำระผ่ำนธนำคำรหรือ 

โดยวิธีกำรอ่ืนใด เช่น ช ำระภำษีผ่ำนจุดบริกำร เป็นตน้ กรณีช ำระภำษีทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โดยส่ง
ธนำณัติ ตัว๋แลกเงิน ไปรษณีย ์เช็คธนำคำร หรือเช็คท่ีธนำคำรรับรองสั่งจ่ำยให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ใหถื้อวำ่ วนัท่ีหน่วยงำนใหบ้ริกำรไปรษณียป์ระทบัตรำลงทะเบียนเป็นวนัท่ีช ำระภำษี 

 กรณีช ำระโดยผ่ำนทำงธนำคำรหรือวิธีกำรอ่ืนใด ให้ถือว่ำวนัท่ีธนำคำรได้รับเงินค่ำภำษีหรือวนัท่ีมี 

กำรช ำระเงินค่ำภำษีผำ่นจดับริกำรเป็นวนัท่ีช ำระภำษี 

15. การเร่งรัดภาษค้ีางช าระ 

 ถำ้ผูเ้สียภำษีไม่ช ำระภำษีภำยในเดือนเมษำยน หรือไม่ช ำระภำษีภำยในระยะเวลำท่ีขอผ่อนช ำระหรือไม่
ช ำระภำษีภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้กำรประเมินเพิ่มเติม ให้ถือเป็นภำษีคำ้งช ำระท่ีจะตอ้งติดตำมเร่งรัด
ภำษีคำ้งช ำระดงักล่ำว โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด ำเนินกำร ดงัน้ี  

 1. มีหนงัสือแจง้เตือนผูเ้สียภำษีท่ีมีภำษีคำ้งช ำระภำยในเดือนพฤษภำคมของปี เพื่อใหม้ำช ำระภำษีคำ้งช ำระ   
พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม  

 2. ถำ้ผูเ้สียภำษีไม่มำช ำระภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในหนงัสือแจง้เตือน ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แจง้รำยกำรภำษีคำ้งช ำระให้ส ำนกังำนท่ีดินหรือส ำนกังำน ท่ีดินสำขำ ซ่ึงท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงอยู่ในเขตทอ้งท่ี 

ของส ำนักงำนท่ีดินหรือส ำนักงำนท่ีสำขำนั้นทรำบ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอน
กรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินและอสังหำริมทรัพยต่์อไป 

 3. กำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงตำม
พระรำชบญัญติัน้ีจะท ำไม่ได ้หำกปรำกฏหลกัฐำนจำกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่ำมีภำษีคำ้งช ำระส ำหรับท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้ำงนั้น ดงันั้น หำกต่อมำผูเ้สียภำษีไดม้ำช ำระภำษีคำ้งช ำระพร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มแลว้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งรีบด ำเนินกำรแจง้ให้ส ำนกังำนท่ีดินหรือส ำนกังำนท่ีดินสำขำทรำบ เพื่อถอนกำรอำยดั
ดงักล่ำวต่อไป 
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16. การคดิเบีย้ปรับและเงินเพิม่ 

ถำ้ผูเ้สียภำษีไม่มำช ำระภำษีภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดจะตอ้งเสียภำษีคำ้งช ำระ รวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม   
ดงัน้ี 

1. ถ้ำผูเ้สียภำษีมิได้มำช ำระภำษีภำยในเวลำท่ีก ำหนด แต่ต่อมำได้มำช ำระภำษีก่อนท่ีจะได้รับหนังสือ 

แจง้เตือน ใหคิ้ดเบ้ียปรับร้อยละ 10 ของขจ ำนวนภำษีคำ้งช ำระ 

2. ถ้ำผูเ้สียภำษีมำช ำระภำษีภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบ้ียปรับร้อยละ 20 

ของจ ำนวนภำษีคำ้งช ำระ 

3. ถ้ำผู ้เสียภำษีมำช ำระภำษีภำยหลังจำกท่ีก ำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบ้ียปรับร้อยละ 40  

ของจ ำนวนภำษีคำ้งช ำระ  

4. ผูเ้สียภำษีท่ีมิได้ช ำระภำษีภำยในเวลำท่ีก ำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจ ำนวนภำษี 

คำ้งช ำระเศษของเดือนให้นบัเป็น 1 เดือน โดยให้เร่ิมนบัเม่ือพน้ก ำหนดเวลำช ำระภำษีจนถึงวนัท่ีมีกำรช ำระภำษี   
แต่ไม่ใหเ้กินกวำ่จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งช ำระ 

5. กรณีท่ีผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินให้ขยำยก ำหนดเวลำช ำระภำษี และไดมี้กำรช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำท่ีขยำย
ใหน้ั้น ใหคิ้ดเงินเพิ่มลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน  

6.   เบ้ียปรับอำจงดได ้ในกรณีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงถูกยึดหรืออำยดัตำมกฎหมำย โดยผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษี
จะตอ้งยื่นค ำร้องเป็นหนงัสือต่อผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน เพื่อของดเบ้ียปรับของภำษีท่ีคำ้งช ำระ และให้ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 

มีอ ำนำจสั่งงดเบ้ียปรับ นับแต่ว ันท่ีศำลหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู ้มืออ ำนำจตำมกฎหมำยมค ำสั่งให้ยึด อำย ัดท่ีดิน 

หรือส่ิงปลูกสร้ำงแลว้แต่กรณี 

17. ก ารขอรับเงินคืน 

กรณีท่ีผู ้เ สียภำษีเสียภำษีโดยไม่ มีหน้ำ ท่ีต้องเสีย หรือเสียภำษี เกินกว่ำจ ำนวนท่ีต้องเสีย ไม่ว่ำ 
โดยควำมผิดพลำดของตนเองหรือจำกกำรประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูน้ั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน 

โดยด ำเนินกำร ดงัน้ี 

1. ผูเ้สียภำษียื่นค ำร้องต่อผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินภำยใน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีช ำระภำษี พร้อมทั้งส่งเอกสำรหลกัฐำน   
หรือค ำช้ีแจงใด ๆ ประกอบค ำร้องดว้ย  

2. ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินพิจำรณำให้แลว้เสร็จ และแจง้ผลกำรพิจำรณำค ำร้องให้ผูย้ื่นค ำร้องทรำบภำยใน 90 วนั   
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค ำร้อง  

3. ถำ้ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินเห็นว่ำผูย้ื่นค ำร้องมีสิทธิไดรั้บเงินคืนให้ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินมีค ำสั่งคืนเงินให้แก่ผูย้ื่น 

ค ำร้อง โดยแจง้ใหผู้ย้ืน่ค  ำร้องทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดมี้ค ำสั่ง 

4. กรณีท่ีผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินเห็นว่ำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเมินภำษีผิดพลำด ให้ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 

สั่งให้ดอกเบ้ียแก่ผูไ้ดรั้บคืนเงินในอตัรำร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินท่ีไดรั้บคืนโดยไม่คิดทบตน้   
นบัแต่วนัท่ียืน่ค  ำร้องขอรับคืนเงินจนถึงวนัท่ีคืนเงิน แต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บคืน  
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5. ถำ้ผูย้ื่นค ำร้องไม่มำรับเงินคืนภำยใน 1 ปี  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ให้เงินนั้น ตกเป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

18. บทก าหนดโทษ 

 1. ผูใ้ดขดัขวำงกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของพนักงำนส ำรวจตำมมำตรำ 28 หรือ มำตรำ 29 หรือของผูบ้ริหำร
ท้องถ่ินหรือเจ้ำหน้ำท่ี ซ่ึงผู ้บริหำรท้องถ่ินมอบหมำยตำม มำตรำ 63 (3) หรือ (4) ต้องระวำงโทษจ ำคุก 

ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

2. ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตำมหนังสือเรียกของผู ้บริหำรท้องถ่ิน ตำมมำตรำ 29 หรือ ของพนักงำนประเมิน 

ตำมมำตรำ 45 หรือหนังสือเรียกหรือค ำสั่งของผูบ้ริหำรท้องถ่ิน หรือเจ้ำหน้ำท่ีซ้ึงผูบ้ริหำรท้องถ่ินมอบหมำย 

ตำมมำตรำ 63 (1) หรือ (2) ตอ้งระวำงโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บำท 

3. ผูใ้ดไม่แจ้งกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ 33 

ตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกิน 10,000 บำท  

4. ผูใ้ดขดัขวำงหรือไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งของผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินตำมมำตรำ 62 หรือท ำลำย ยำ้ยไปเสียซ่อนเร้น   
หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินท่ีผู ้บริหำรท้องถ่ินมีค ำสั่งให้ยึด หรืออำยดั ต้องระวำงโทษจ ำคุก 

ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ    
5. ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตำมหนังสือเรียกของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์กำรประเมินภำษีตำมมำตรำ 80 

ตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บำท  

6. ผูใ้ดแจง้ขอ้ควำมอนัเป็นเท็จหรือน ำพยำนหลกัฐำนอนัเป็นเท็จมำแสดง เพื่อหลีกเล่ียงกำรเสียภำษีตอ้ง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2  ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

7. ในกรณีท่ีผูก้ระท ำควำมผดิเป็นนิติบุคคล ถำ้กำรกระท ำควำมผดิของนิติบุคคล นั้นเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือ
กำรกระท ำของกรรมกำร หรือผูจ้ดักำร หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณี
ท่ีบุคคลดงักล่ำวมีหนำ้ท่ีตอ้งสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเวน้ไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคล    
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นั้นกระท ำควำมผิด ผูน้ั้นตอ้งรับโทษตำมท่ีบญัญติัไวส้ ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย ควำมผิดตำมขอ้ 1, 2, 3และ 5  
ให้ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินมอบหมำยมีอ ำนำจเปรียบเทียบก ำหนดค่ำปรับได ้และเม่ือผูก้ระท ำ
ควำมผิดช ำระเงิน ค่ำปรับตำมจ ำนวนท่ีเปรียบเทียบภำยใน 30 วนั ให้ถือว่ำคดีเลิกกนั ถำ้ผูก้ระท ำผิดไม่ ยินยอม
ตำมท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ช ำระเงินค่ำปรับภำยในระยะเวลำ ท่ีก ำหนด ให้ด ำเนินคดีต่อไป 

เงินค่ำปรับท่ีไดจ้ำ้กกำรเปรียบเทียบตำมพระรำชบญัญติัน้ีเกิดข้ึนในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดให้ตกเป็น
รำยไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่2 

ภาษีป้าย 

1. ป้ายทีต้่องเสียภาษ ี

 ป้ำยท่ีตอ้งเสียภำษีได้แก่ ป้ำยท่ีแสดงช่ือยี่ห้อหรือเคร่ืองหมำยท่ีใช้ในกำรประกอบ กำรคำ้หรือประกอบ
กิจกำรอ่ืน ๆ เพื่อหำรำยได้ หรือโฆษณำกำรค้ำ  หรือกิจกำรอ่ืน เพื่อหำรำยได้ ไม่ว่ำจะแสดงหรือโฆษณำ 

ไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภำพ หรือเคร่ืองหมำย ท่ีเขียนแกะสลกั จำรึก หรือท ำใหป้รำกฏดว้ยวธีิอ่ืน 

 

 

ตวัอยำ่งป้ำยท่ีตอ้งเสียภำษี 

 

หำกในกรณีท่ีไม่มีผูม้ำยื่น แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย หรือเจำ้หนำ้ท่ีไม่สำมำรถ ติดต่อหรือหำตวัเจำ้ของ
ป้ำยได ้ให้ถือวำ่ผูค้รอบครองป้ำยมีหนำ้ท่ีเสียภำษีป้ำย แต่ถำ้หำตวัผูค้รอบครองป้ำยไม่ไดเ้จำ้ของหรือผูค้รอบครอง
ท่ีดินท่ีติดตั้งป้ำยจะตอ้งเป็น ผูเ้สียภำษีป้ำยแทน ตำมล ำดบัท่ีกล่ำวมำ 
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2. ป้ายทีไ่ม่ต้องเสียภาษ ี

 1. ป้ำยท่ีแสดงไว ้ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณำ มหรสพ  

2. ป้ำยท่ีแสดงไวท่ี้สินคำ้ หรือส่ิงหุม้ห่อ หรือบรรจุสินคำ้  

3. ป้ำยท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงำนท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังครำว  

4. ป้ำยท่ีแสดงไวท่ี้คนหรือสัตว ์  

5. ป้ำยท่ีแสดงไว้ภำยในอำคำรท่ีใช้ประกอบกำรค้ำ  หรือประกอบกิจกำรอ่ืน หรือภำยในอำคำร 

ซ่ึงเป็นรโหฐำน ทั้งน้ีเพื่อหำรำยได้ และแต่ละป้ำยมีพื้นท่ีไม่เกิน 3 ตำรำงเมตรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่
รวมถึงป้ำยตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยทะเบียนพำณิชย ์  

6. ป้ำยของรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค หรือรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผน่ดิน  

7. ป้ำยขององคก์ำรท่ีจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจดัตั้งองคก์ำรของรัฐบำล หรือตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
กำรนั้นๆ  และหน่วยงำนท่ีน ำรำยไดส่้งรัฐ 

 

 

 

 

ตวัอยำ่งป้ำยท่ีไม่ตอ้งเสียภำษี 
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8. ป้ำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรออมสิน ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตรและบรรษทัเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  

9. ป้ำยของโรงเรียนเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนตำมด้วย
กฎหมำยว่ ำด้วยสถำบัน อุดม ศึกษำ เอกชน ท่ีแสดงไว้  ณ  อำคำร  ห รือบ ริ เ วณของโรง เ รี ยน เอกชน 

หรือสถำบนัอุดมศึกษำนั้น  

10. ป้ำยของผูป้ระกอบกำรเกษตรซ่ึงคำ้ผลผลิตอนัเกิดจำกกำรเกษตรของตน  

11. ป้ำยของวดั   หรือผูด้  ำเนินกิจกำรเพื่อประโยชน์แก่ศำสนำหรือกำรกุศล   สำธำรณะโดยเฉพำะ  

12. ป้ำยของสมำคมหรือมูลนิธิ  

13. ป้ำยตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบนัมีฉบบัท่ี 2) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.   2535) ใหเ้จำ้ของ
ป้ำยไม่ตอ้งเสียภำษีป้ำย ส ำหรับ  

13.1 ป้ำยท่ีติดตั้ ง หรือแสดงไว้ในท่ีรถยนต์ส่วนบุคล รถจักรยำนยนต์ รถบดถนน หรือรถ
แทรกเตอร์   ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยรถยนต ์ 

13.2 ป้ำยท่ีติดตั้ง หรือแสดงไวท่ี้ลอ้เล่ือน ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยลอ้เล่ือน  
13.3 ป้ำยท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ยำนพำหนะนอกเหนือจำก 13.1, 13.2 โดยมีพื้นท่ีไม่เกิน 500   

ตำรำงเซนติเมตร 

3. ก าหนดระยะเวลาให้ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษป้ีาย 

 

 ให้เจำ้ของป้ำยซ่ึงจะตอ้งเสียภำษีป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1)  ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี
ในกรณีติดตั้งหรือแสดงป้ำยภำยหลงัเดือนมีนำคม หรือติดตั้ง หรือแสดงป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิม หรือเปล่ียนแปลง
แกไ้ขป้ำยอนัเป็นเหตุใหต้อ้ง เสียภำษีป้ำยเพิ่มข้ึน ใหเ้จำ้ของป้ำยยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยภำยใน 15 วนั นบัแต่
วนัติดตั้ง หรือแสดงป้ำย หรือนบัแต่วนัเปล่ียนแปลงแกไ้ข แลว้แต่กรณี 

 ให้เจำ้ของป้ำยมีหนำ้ท่ีเสียภำษีป้ำยโดยเสียเป็นรำยปี ยกเวน้ป้ำยท่ีเร่ิมติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภำษี
ป้ำยตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึงวนัส้ินปี  และให้คิดภำษีป้ำยเป็นรำยงวด งวดละ 3 เดือนของปีโดยเร่ิมเสีย
ภำษีป้ำยตั้งแต่งวดท่ีติดตั้งป้ำยจนถึงงวดสุดทำ้ยของปี 

 ในกรณีท่ีเจำ้ของป้ำยอยูน่อกประเทศไทย ให้ตวัแทนหรือผูแ้ทนในประเทศมีหนำ้ท่ียื่นแบบแสดงรำยกำร
ภำษีป้ำยแทนเจำ้ของป้ำยถำ้เจำ้ของป้ำยตำย เป็นผูไ้ม่อยูเ่ป็นคนสำบสูญู เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็นคนเสมือน
ไร้ควำมสำมำรถ ให้ผูจ้ดักำรมรดก  ผูค้รอบครองทรัพยม์รดก ไม่ว่ำจะเป็นทำยำท หรือผูอ่ื้น ผูจ้ดักำรทรัพยสิ์น 

ผูอ้นุบำล หรือผูพ้ิทกัษแ์ลว้แต่กรณี มีหนำ้ท่ีปฏิบติักำรแทนเจำ้ของป้ำย 

 หมำยเหตุ   :   เจำ้ของป้ำยผูใ้ดติดตั้งหรือแสดงป้ำยภำยหลงัเดือนมีนำคมให ้เสียภำษีเป็นรำยงวด 
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4. อตัรำภำษีป้ำย แบ่งเป็น 3 อตัรำดงัน้ี 

 

ประเภทป้ำย 

อตัรำภำษีป้ำย (บำทต่อ 500 ตำรำงเซนติเมตร) 
   ลกัษณะป้ำยแบบเคล่ือนท่ี/
เปล่ียน    ขอ้ควำม/ภำพได ้

ลกัษณะป้ำยแบบคงท่ี/ไม่เปล่ียน    
ขอ้ควำมหรือภำพ 

(1) ป้ำยท่ีมีอกัษรไทยลว้น 10 5 

( 2 )  ป้ ำ ย ท่ี มี อักษรไทยปนกับอักษร
ต่ำงประเทศ และหรือปนกบัภำพ และหรือ
เคร่ืองหมำยอ่ืน 

52 26 

(3) ป้ำยท่ีไม่มีอักษรไทยไม่ว่ำจะมีภำพ  
หรือเคร่ืองหมำยใดๆ หรือไม่ และป้ำยท่ีมี
อกัษรไทยบำงส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือ
ต ่ำกวำ่อกัษรต่ำงประเทศ 

52 50 

(4) ป้ำยท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขพ้ืนท่ีป้ำย ขอ้ควำม  ภำพ  หรือเคร่ืองหมำยบำงส่วนในป้ำยไดเ้สียภำษีแลว้ อนัเป็นเหตุให้
ตอ้งเสียภำษีป้ำยเพ่ิมข้ึน ใหคิ้ดอตัรำตำม 1, 2 หรือ 3 แลว้แต่กรณี และใหเ้สียเฉพำะเงินภำษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

(5) ป้ำยใดเม่ือค ำนวณแลว้จ ำนวนเงินต ่ำกวำ่ 200 บำท ใหเ้สีย 200 บำท 

 

กำรค ำนวณภำษีป้ำย ให้ค  ำนวณโดยน ำพื้นท่ีป้ำยคูณดว้ยอตัรำภำษีป้ำย เช่น ป้ำยท่ีตอ้งเสียภำษีมีพื้นท่ี 10,000 
ตำรำงเซนติเมตร ถำ้เป็นป้ำยประเภทท่ี 2 ค ำนวณกำรเสียภำษีดงัน้ี  10,000  x  20   =  400  บำทเท่ำนั้นเอง 

             500 

 

เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิม่ 

 1. ป้ำยใดมีติดตั้งหรือแสดงป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิมท่ีช ำรุด ซ่ึงมีพื้นท่ีขอ้ควำมภำพ  และเคร่ืองหมำยอย่ำง
เดียวกบัป้ำยเดิมท่ีไดเ้สียภำษีไวแ้ลว้ เจำ้ของป้ำยไม่ตอ้ง เสียภำษีป้ำยเพิ่ม  

2. ป้ำยใดมีกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขพื้นท่ีป้ำยขอ้ควำม ภำพ หรือเคร่ืองหมำยบำงส่วนในป้ำยท่ีไดเ้สียภำษี 

ไปแลว้ ป้ำยท่ีเพิ่มขอ้ควำม ช ำระตำมประเภทป้ำยเฉพำะ ส่วนท่ีเพิ่มป้ำยท่ีลดขนำดไม่ตอ้งคืนเงินภำษีในส่วนท่ีลด   
ถำ้เปล่ียนขนำดตอ้งช ำระใหม ่
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ฐานภาษี และอตัราภาษี 
 ฐำนภำษี และอตัรำภำษี คือเน้ือท่ีของป้ำย และประเภทของป้ำยรวมกนั 

ป้ายทีมี่ขอบเขต   ก ำหนดให้กำรค ำนวณพื้นท่ีป้ำย   ดงัน้ี 

ส่วนท่ีกวำ้งท่ีสุด × ส่วนยำวท่ีสุดของขอบเขตป้ำย   

ป้ายทีไ่ม่มีขอบเขต  ก ำหนดใหก้ำรค ำนวณพื้นท่ีป้ำย  ดงัน้ี 

ถือตวัอกัษร ภำพ หรือเคร่ืองหมำย ท่ีอยู่ริมสุดเป็นขอบเขต เพื่อก ำหนดส่วนท่ีกวำ้งท่ีสุดและยำวท่ีสุด 

แลว้ค ำนวณตำมขำ้งตน้ 

5. ขั้นตอนการย่ืนแบบภาษป้ีาย 

 อนัดบัแรก ตอ้งมำขอรับแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยหรือ ภ.ป.1 แลว้กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นท่ีส ำคญัตอ้งลง
ลำยมือช่ือพร้อมวนั เดือน ปีให้ชดัเจนจะมำกรอกขอ้มูลท่ี งำนพฒันำและจดัเก็บรำยได ้กองคลงั หรือส่งไปรษณีย ์

มำก็ได ้แลว้แต่ควำมสะดวก เม่ือผูมี้หน้ำท่ีเสียภำษีเขำ้มำยื่นแบบภำษีป้ำยต่อเจำ้หนำ้ท่ี เจำ้หนำ้ท่ีจะออกไปส ำรวจ
เพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริงว่ำ ป้ำยท่ีติดตั้งอยู่นั้นมีขอ้ควำม รูปภำพ ขนำด พื้นท่ีป้ำยตรงกบัท่ีแจง้ยื่นแบบไวห้รือไม่   
พร้อมถ่ำยรูปไวเ้ป็นหลกัฐำนในกำรปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

การช าระภาษีป้าย 

 ผูรั้บประเมินไดรั้บหนงัสือแจง้กำรประเมินภำษี (ภ.ป.3) ให้ช ำระเงินภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้
กำรประเมิน โดยช ำระภำษีไดท่ี้งำนพฒันำและจดัเก็บรำยได ้กองคลงั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกำรช ำระภำษี
ป้ำยจะกระท ำโดยส่งธนำณัติ หรือตัว๋แลกเงิน ของธนำคำรท่ีสั่งจ่ำยแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ไดโ้ดยส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบียน และใหถื้อวำ่วนัท่ีไดท้  ำกำรส่งดงักล่ำวเป็นวนัช ำระภำษีป้ำย 

 

6. เอกสารหลกัฐานทีต้่องใช้ประกอบการย่ืนแบบฯ 

 กรณีป้ำยใหม่ ให้เจำ้ของป้ำยยื่นแบบเสียภำษี  พร้อมส ำเนำหลกัฐำนและลำยมือช่ือรับรองขอ้ควำมถูกตอ้ง   
ไดแ้ก่ 

 •  ใบอนุญำตติดตั้งป้ำย, ใบเสร็จรับเงินค่ำท ำป้ำย  

•  ส ำเนำทะเบียนบำ้น  

•  บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรขำ้รำชกำร/บตัรพนกังำนรัฐวสิำหกิจ/บตัร ประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 

•  กรณีเจ้ำของป้ำยเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองส ำนักงำนทะเบียน หุ้นส่วนบริษทั, ทะเบียน
พำณิชย ์และหลกัฐำนของสรรพำกร เช่น ภ.พ. 01, ภ.พ. 09,  ภ.พ. 20 

•  หนงัสือมอบอ ำนำจ  (กรณไม่สำมำรถยืน่แบบไดด้ว้ยตนเองพร้อมอำกรแสตมป์)  

•  หลกัฐำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีใหค้  ำแนะน ำ 
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กรณีป้ำยเก่ำ ใหเ้จำ้ของป้ำยยื่นแบบเสียภำษีป้ำย (ภ.ป.1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน กำรเสียภำษีคร้ังสุดทำ้ยกรณี
เจำ้ของป้ำยเป็นนิติบุคคลใหแ้นบหนงัสือรับรองส ำนกังำน ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัพร้อมยืน่แบบ ภ.ป.1 

ในกรณีติดตั้งหรือแสดงป้ำยภำยหลังเดือนมีนำคม หรือติดตั้ง หรือแสดงป้ำย ใหม่แทนป้ำยเดิมหรือ
เปล่ียนแปลงแก้ไขป้ำยอนัเป็นเหตุให้ต้องเสียภำษีป้ำยเพิ่มข้ึน ให้เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 

ภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัติดตั้งหรือแสดงป้ำย หรือนบัแต่วนัเปล่ียนแปลงแกไ้ข แลว้แต่กรณี 

ถ้ำผูข้อผ่อนช ำระภำษีไม่ช ำระภำษีป้ำยงวดหน่ึงงวดใดภำยในก ำหนดเวลำ ตำมวรรคสองให้หมดสิทธ์ิ 

จะขอผอ่นช ำระภำษี และใหน้ ำมำตรำ 25 (3) มำบงัคบัใชส้ ำหรับงวดท่ียงัไม่ไดช้ ำระ 

7. เงินเพิม่ 

 มำตรำ 25 ใหผู้มี้หนำ้ท่ีเสียภำษีป้ำยเสียเงินเพิ่มนอกจำกเงินท่ีตอ้งเสียภำษี ป้ำยในกรณีและอตัรำดงัต่อไปน้ี 

 1. ไม่ยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยภำยในเวลำท่ีก ำหนด ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งเสยี
ภำษป้ำย เวน้แต่กรณีท่ีเจำ้ของป้ำยไดย้ื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยก่อนท่ีพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีจะไดแ้จง้ให้ทรำบถึง
กำรละเวน้นั้นใหเ้สีย เงินเพิ่มร้อยละหำ้ของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งเสียภำษีป้ำย 10% 

 2. ยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยโดยไม่ถูกตอ้ง ท ำใหจ้  ำนวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภำษีป้ำยลดนอ้ยลง ใหเ้สียเงิน
เพิ่มร้อยละสิบของภำษีป้ำยท่ีประเมินเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีท่ีเจำ้ของป้ำยไดม้ำขอแกไ้ขแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 

ใหถู้กตอ้งก่อนท่ีพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีแจง้กำรประเมิน 10%  

 3. ไม่ช ำระภำษีป้ำยภำยในเวลำท่ีก ำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจ ำนวนเงินท่ีต้องเสีย 

ภำษีป้ำย เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน  
 

 ทั้งน้ี ไม่ให้น ำเงินเพิ่มตำม (1) และ (2) มำค ำนวณเป็นเงินเพิ่มตำมอนุมำตรำน้ีดว้ย (ยื่นแบบแลว้ไม่ช ำระ
ภำยในก ำหนดเพิ่ม 2%)    

มำตรำ 26 เงินเพิ่มมำตรำ 25 ใหถื้อวำ่เป็นภำษีป้ำย 

8.   บทก าหนดโทษ 

 มำตรำ 34 ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ควำมอนัเป็นเท็จ ใหถ้อ้ยค ำเทจ็ ตอบค ำถำมดว้ยถอ้ยค ำอนั
เป็นเท็จ หรือน ำพยำนหลกัฐำนเท็จมำแสดงเพื่อหลีกเล่ียง หรือพยำยำมหลีกเล่ียงกำรเสียภำษีป้ำย ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับ ตั้งแต่หำ้พนับำทถึงหำ้หม่ืนบำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ  

มำตรำ 35 ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยตอ้งระวำงโทษปรับตั้งแต่หำ้พนับำทถึงหำ้หม่ืนบำท  
มำตรำ 35 ทวิ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตำมมำตรำ 7 วรรคสำม ตอ้งระวำงโทษปรับ วนัละหน่ึงร้อยบำทเรียงรำยวนั

ตลอดระยะเวลำท่ีกระท ำควำมผดิ  
มำตรำ 36 ผูใ้ดไม่แจ้งกำรรับโอนป้ำยตำมมำตรำ 16 หรือไม่แสดงกำรเสีย ภำษีป้ำยตำมมำตรำ 19 ตรี 

ตอ้งระวำงโทษปรับตั้งแต่หน่ึงพนับำทถึงหน่ึงหม่ืนบำท  
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มำตรำ 37 ผูใ้ดขดัขวำงกำรปฏิบติักำรของพนกงัำนเจำ้หนำ้ท่ีตำมมำตรำ 27 (1) หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งของ
พนกงัำนเจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงสั่งตำมมำตรำ 27 (2) ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หน่ึงพนับำทถึงสอง
หม่ืนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

มำตรำ 38 ในกรณีมีผูก้ระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัน้ี ถำ้ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน
มอบหมำยเห็นว่ำเป็นควำมผิดท่ีมโทษปรับสถำนเดียว หรือมีโทษจ ำคุกหรือปรับและโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน 

ใหผู้บ้ริหำรทอ้งถ่ินมีอ ำนำจ เปรียบเทียบสถำนเดียวไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1) ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผูซ่ึ้งผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
มอบหมำยเป็นผูม้อ ำนำจเปรียบเทียบ  

(2) ในเขตรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ยกเวน้ เขตกรุงเทพมหำนคร ใหผู้บ้ริหำรทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งบริหำรทอ้งถ่ิน
มอบหมำยของแต่ละเขต เป็นผูมี้อ ำนำจเปรียบเทียบ เม่ือผูต้อ้งหำได้ช ำระเงินค่ำปรับตำมท่ีเปรียบเทียบภำยใน
สำมสิบวนั นบัแต่วนัท่ีมีกำรเปรียบเทียบ ใหถื้อวำ่คดีเลิกกนัตำมประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ 

ถ้ำผูต้อ้งหำไม่ยินยอมตำมท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ช ำระเงิน ค่ำปรับภำยในก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว ใหด้ ำเนินคดีต่อไป 

มำตรำ 39  เงินค่ำปรับตำมพระรำชบญัญติัน้ี ใหเ้ป็นรำยไดข้องรำชกำรส่วน ทอ้งถ่ินนั้น  
มำตรำ 39 ทวิ ในกรณีท่ีผูก้ระท ำควำมผิดซ่ึงต้องรับโทษตำมพระรำชบญัญติัเป็นนิติบุคคล กรรมกำร

ผูจ้ดักำรผูจ้ดักำรหรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้น ตอ้งรับโทษ ตำมท่ีบญัญติัไวส้ ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ดว้ย เวน้แต่ 

จะพิสูจน์ไดว้ำ่ตนมิไดรู้้เห็นหรือยนิยอม ในกำรกระท ำควำมผดิของนิติบุคคลนั้น 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือ 

การช าระภาษทีอ้งถิน่ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลวงัม่วง 
เลขที ่ 23  หมู่ที ่ 5  ต ำบลวงัม่วง  อ ำเภอวงัม่วง  จงัหวดัสระบุร ี18220 

งำนพฒันำและจดัเก็บรำยได ้  กองคลงั  

โทร.   036-730124 

โทร.   036-730691 

 

 

 ภาษทีีดิ่นและส่ิงแวดล้อม 

 

 ภาษป้ีาย 


