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ค�ำน�ำ
คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่นเล่มนี้ เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
การเสียภาษี จัดท�ำขึ้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ทีก่ ำ� หนดให้เริม่ จัดเก็บภาษีตงั้ แต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว
ของประชาชนในการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารส�ำหรับ
การช�ำระภาษี ซึ่งเงินภาษีของท่านจะถูกน�ำมาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
คณะผู้จัดท�ำได้จัดท�ำคู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่นเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การบริการ ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
ถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้จัดท�ำ

2

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น

สารบัญ
หน้า

บทที่ 1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง....................... 3
บทที่ 2 ภาษีป้าย.................................................. 40

หากทุกคนตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
ความเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาสังคม ชุมชนในด้านต่างๆ
ย่อมแพร่ขยายความรุ่งเรืองไกล...ไปทุกหย่อมหญ้า

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น

3

บทที่ 1
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. ความหมายของภาษีในพระราชบัญญัตินี้

1.1 ภาษี หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.2 ผู้เสียภาษี หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ
ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้าง หรือเป็นผูค้ รอบครองหรือท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้าง
อันเป็นทรัพย์สนิ ของรัฐ ซึง่ เป็นผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้หมายความ
รวมถึงผู้มีหน้าที่ช�ำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

2. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

2.1 ที่ดิน หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา
หรือที่มีน�้ำด้วย (แม่น�้ำและทะเลไม่ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้)
ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่
(1) ทีด่ นิ ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข์ องบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล เช่น โฉนด
ตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้ท�ำประโยชน์ นส.3, นส.3 ก และ นส.3 ข
(2) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่
ในความครอบครองของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น สปก. 4, ก.ส.น., ส.ค.1,
นค.1, นค.3 ส.ท.ก.1 ก, ส.ท.ก.2 ก, นส.2 (ใบจอง) และที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
ซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือท�ำประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น

ที่ดินรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่ดินที่ใช้ทำ�กสิกรรม
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ประเภทเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
ประเภท เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน มีจ�ำนวน 9 กลุ่ม 22 แบบ
ล�ำดับที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ชื่อแบบเอกสารที่ดิน
กลุ่ม
1 น.ส. 4
2 น.ส. 4 ก.
3 น.ส. 4 ข.
กลุ่มที่ 1
โฉนดที่ดิน
4 น.ส. 4 ค.
5 น.ส. 4 ง.
6 น.ส. 4 จ.
7 โฉนดแผนที่
8 โฉนดตราจอง
กลุ่มที่ 2
9 ตราจองที่ตราว่าได้ท�ำประโยชน์แล้ว
10 น.ส. 3
กลุ่มที่ 3
11 น.ส. 3 ก.
หนังสือรับรอง
12 น.ส. 3 ข.
กรมที่ดิน
การท�ำประโยชน์
13 แบบหมายเลข 3
14 น.ส. 2
กลุ่มที่ 4
ใบจอง
15 น.ส. 2 ก
16 น.ส. 5 ใบไต่สวน
กลุ่มที่ 5
17 ใบน�ำ
18 ใบเหยียบย�่ำ
กลุ่มที่ 6
19 ตราจอง
กลุ่มที่ 7 แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน
20 ส.ค. 1
กลุ่มที่ 8 บัญชีรับแจ้ง
21 ส.ค. 2
การครอบครองที่ดิน

22

ส.ค. 3

กลุ่มที่ 9 ใบรับแจ้ง
ความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน
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2.2 สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอืน่ ทีบ่ คุ คลอาจเข้าอยูอ่ าศัยหรือใช้สอยได้ หรือทีใ่ ช้เป็นทีเ่ ก็บสินค้าหรือประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุดทีไ่ ด้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิห์ อ้ งชุดแล้ว หรือแพทีบ่ คุ คลอาจใช้อยูอ่ าศัยได้
หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
นิยามค�ำว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไป
จากนิยามของค�ำว่า “โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475” ดังนั้น การพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้าง
จึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด
กรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้จะไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี

บ้านเดี่ยว

บ้านเรือนแพ

บ้านประกอบเสร็จ

บ้านแถว
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ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี

ห้องแถว

3. ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี

ตึกแถว

พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้กำ� หนดรายละเอียด
ของทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8
ดังนี้
3.1 ทรัพย์สินของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของ
หน่วยงานของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินของ
มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบริจาคแต่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย
หรือที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของ
หน่วยงาน เป็นต้น
3.2 ทรัพย์สินที่เป็นที่ท�ำการองค์การสหประชาชาติ ทบวงการช�ำนัญพิเศษ
ขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอืน่ ซึง่ ประเทศไทยมีขอ้ ผูกพัน
ทีต่ อ้ งยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสญ
ั ญาหรือความตกลงอืน่ ใด เช่น ทีด่ นิ และอาคารทีท่ ำ� การ
องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
3.3 ทรัพย์สินที่เป็นที่ท�ำการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศซึ่งเป็น
ไปตามหลักถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั ติ อ่ กัน เช่น ทีด่ นิ และอาคารทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของสถานทูตต่างๆ
เป็นต้น
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เป็นต้น
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3.4 ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย เช่น ที่ดินและอาคารของสถานเสาวภา

3.5 ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นศาสนสมบัตไิ ม่วา่ ของศาสนาใดทีใ่ ช้เฉพาะเพือ่ การประกอบ
ศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช
หรือบาทหลวง ไม่ว่าศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้าที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดซึ่งใช้ประกอบศาสนกิจ เป็นต้น
3.6 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน เช่น ที่ฝังศพที่ไม่คิดค่าบริการ เป็นต้น
3.7 ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก�ำหนด เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
จึงจะได้รบั การยกเว้นภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง เช่น ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างของมูลนิธิ
หรือสมาคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง ก�ำหนดให้ทรัพย์สนิ ของมูลนิธหิ รือองค์การ
หรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษี
มูลค่าเพิ่มที่ออกตามความในมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มิได้ใช้
หาผลประโยชน์
3.8 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศก�ำหนด เช่น ทรัพย์สนิ ทีป่ ระชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดท�ำข้อตกลง
ให้ใช้ทรัพย์สนิ เพือ่ สาธารณประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ทัง้ สองฝ่าย และยินยอม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี รวมทั้งต้อง
ปิดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สนิ เพือ่ สาธารณะ ณ ทีท่ ำ� การขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และในที่ซึ่งทรัพย์สินนี้ตั้งอยู่
3.9 ทรัพย์สว่ นกลางทีม่ ไี ว้เพือ่ ใช้หรือเพือ่ ประโยชน์รว่ มกันส�ำหรับเจ้าของร่วม
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เช่น สระว่ายน�ำ 
้ ห้องฟิตเนส และสวนสาธารณะ ในพืน้ ที่
ส่วนกลางของอาคารชุด เป็นต้น

8

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น

3.10 ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เช่น
ถนน สวน หรือสนามเด็กเล่น เป็นต้น
3.11 ทีด่ นิ อันเป็นพืน้ ทีส่ าธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เช่น ถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
3.12 ทรัพย์สนิ อืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง เช่น ทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย์
เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและ
ยังไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เป็นต้น
ทัง้ นี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้ยกเว้น
ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี

ตู้ฝากถอนเงินสด

รั้ว

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ถนน

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น

ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี

กังหันลม

แผงโซลาเซลล์

ลานไกไฟฟ้า

เสาไฟฟ้า

เครื่องเล่นในสวนสนุก

สวนหย่อม

9

10

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น

ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี

ลาน

บ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย

ทางรถไฟ

เสาส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างประเภทอื่น

โรงงาน

กระท่อม

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น

ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างประเภทอื่น

คลังสินค้า

โรงมหรสพ

ห้างสรรพสินค้า

สถานศึกษา

สถานพยาบาล

โรงแรม

11

12

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น

ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างประเภทอื่น

สำ�นักงาน

ภัตตาคาร

สถานีบริการน�้ำมัน

ถังเก็บน�้ำมันบนดิน

โรงสีข้าว

สระว่ายน�้ำ

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น
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บัญชีเปรียบเทียบโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์
รหัส

ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

100 บ้านเดี่ยว

200 บ้านแถว

300 ห้องแถว

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่สามารถเทียบเคียงได้

บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว
บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว
บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น
บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น
บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น
บ้านพักอาศัยตึกแฝดสองชั้น
บ้านพักอาศัยตึกแฝดสามชั้น
บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น
บ้านพักอาศัยแฝดตึกชั้นเดียว
เรือนคนใช้ (ลักษณะเป็นหลัง)
บ้านส�ำเร็จรูป
บ้านประกอบส�ำเร็จ (บ้านน๊อคดาวน์)
ศาลาทรงไทย
บ้านเรือนแพ
เทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว
เทาวน์เฮาส์สองชั้น
เทาวน์เฮาส์สามชั้น
ห้องแถวไม้ชั้นเดียว
ห้องแถวไม้สองชั้น
ห้องแถวครึงตึกครึ่งไม้สองชั้น
เรือนคนใช้ (ลักษณะเป็นห้องแถว)
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รหัส
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
400 ตึกแถว

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่สามารถเทียบเคียงได้
ตึกแถวชั้นเดียว
ตึกแถวสองชั้น
ตึกแถวสองชั้นครึ่ง
ตึกแถวสามชั้นครึ่ง
ตึกแถวสี่ชั้น
ตึกแถวสี่ชั้นครึ่ง
ตึกแถวห้าชั้น
ตึกแถวหกชั้น

500 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
501 คลังสินค้า พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร อาคารเก็บพัสดุ
อาคารตัวแทนรับส่งสินค้า
อาคารโรงอาหาร พืน้ ทีไ่ ม่เกิน 300 ตารางเมตร
โกดังเก็บของ พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
502 คลังสินค้า พื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร อาคารเก็บพัสดุ
อาคารตัวแทนรับส่งสินค้า
ขึ้นไป
อาคารโรงอาหาร พื้นที่เกินกว่า 300 ตาราง
เมตรขึ้นไป
โกดังเก็บของ พื้นที่เกินกว่า 300 ตาราง
เมตรขึ้นไป
505 สถานศึกษา
หอประชุม
ห้องสมุด
ศาลาอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์
โรงยิมออกก�ำลังกายโรงเรียน
ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย
สถาบัน
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือของเอกชน

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น

รหัส
506/1
506/2
507
508
509/1
509/2
510
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ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่สามารถเทียบเคียงได้
โรงแรม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
โรงแรม ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป
โรงมหรสพ
โรงภาพยนต์
สถานพยาบาล
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ส�ำนักงาน ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
ส�ำนักงาน ความสูงเกินกว่า 5 ชัน้ ขึน้ ไป
ภัตตาคาร
สวนอาหาร
โรงครัวการบิน
511/1 ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า
511/2 อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก อาคารค้าปลีกค้าส่ง
ค้าส่ง
512 สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการแก๊ส
513 โรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
514 ตลาด พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ตลาดสด
515 ตลาด พืน้ ทีเ่ กินกว่า 1,000 ตารางเมตร ตลาดสด พื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป
ขึ้นไป
516 อาคารพาณิชย์ ประเภทโฮมออฟฟิศ โฮมออฟฟิศ
518 โรงงานซ่อมรถยนต์
อู่ซ่อมรถยนต์
โรงซ่อมเครื่องบิน
519 อาคารจอดรถ
อาคารศูนย์ขนส่งสาธารณะ เช่น หมอชิต
สายใต้ใหม่
520/1 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงไม่เกิน อพาร์ทเม้นท์ ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
5 ชั้น
แฟลต ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
หอพัก ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
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รหัส
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่สามารถเทียบเคียงได้
520/2 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงเกินกว่า อพาร์ทเม้นท์ ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป
5 ชั้น ขึ้นไป
แฟลต ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป
หอพัก ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป
522 อาคารพาณิชย์ ประเภทโชว์รมู รถยนต์ โชว์รูมรถยนต์
โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์
โชว์รูมเครื่องใช้ไฟฟ้า
523 ห้องน�้ำรวม
ห้องน�้ำในสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง
524 สระว่ายน�้ำ
525 ลานกีฬาเอนกประสงค์
สนามเทนนิส
สนามฟุตบอล
526 ลานคอนกรีต
ถนนคอนกรีตส่วนบุคคล
โรงจอดรถโล่งไม่มผี นัง แต่มหี ลังคาลานจอดรถ
ลานตากพืชผลทางการเกษตร
527 ท่าเทียบเรือ
ท่าเรือประมง
ท่าเรือขนถ่ายสินค้า
ท่าเรือใช้เพื่อการสัญจร

บัญชีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้
จากบัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5

ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
โรงกลั่นน�้ำมัน
ถังเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน
ถังเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดิน
บ่อขุดเจาะน�้ำมัน
แท่นขุดเจาะน�้ำมัน

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น

ล�ำดับที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ
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ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
โรงแยกก๊าซ
โรงไฟฟ้า
สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล
โรงโม่หิน
เขื่อน
คลองประปา
ทางด่วนยกระดับ
หอบังคับการบิน
รันเวย์
สถานีรถไฟฟ้า
รางรถไฟฟ้าใต้ดิน
รางรถไฟฟ้า
รางรถไฟ
สถานีรับส่งสัญญาณภาคพื้นดิน
กังหันลม

4.1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น
ทรัพย์สนิ ของพรรคการเมือง ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ทรัพย์สินของบริษัทจ�ำกัด ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด เป็นต้น
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4.2 ผู้ครอบครองหรือท�ำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สิน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปท�ำประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์น�ำทรัพย์สินไปให้เช่า ผู้เช่าในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน
ของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
4.3 ผู้มีหน้าที่ช�ำระภาษีแทน ได้แก่
(1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
(2) ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสาบสูญ
(3) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษี
เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้
จะต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจเป็นหลักฐานมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
(5) ผู้ช�ำระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการ
ช�ำระบัญชี
(6) เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็น
ของบุคคลหลายคนรวมกัน
4.4 กรณีทที่ ดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ นัน้ เป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าของ
ที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็น
เจ้าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อปลูกสร้าง
บ้านอยู่อาศัยบนที่ดินของส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส�ำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดิน และเอกชนเป็นผู้เสียภาษี
เฉพาะในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น
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5. ฐานภาษี

คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการค�ำนวณมูลค่าของที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทีค่ ณะอนุกรรมการ
ประจ�ำจังหวัดก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�ำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (มาตรา 32)
(1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณ
(2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการ
ค�ำนวณ
(3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์
ในการค�ำนวณ

6. การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หักมูลค่าของฐานภาษีออกก่อนทีจ่ ะน�ำไปค�ำนวณ
ภาษี หากเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรมอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่า
ของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท
โดยมีวิธีการค�ำนวณ ดังนี้
(1.1) กรณีเป็นเจ้าของแปลงเดียว ให้น�ำมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐาน
ภาษีทคี่ ำ� นวณได้ดงั กล่าวมีมลู ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มลู ค่าของฐานภาษีดงั กล่าว
เท่ากับศูนย์
(1.2) กรณีเป็นเจ้าของมากกว่า 1 แปลง ให้นำ� มูลค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูก
สร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาท โดยให้หักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มี
มูลค่าสูงสุดก่อนแล้วหักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงในล�ำดับรองลงมา
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ตามล�ำดับ เมื่อหักครบ 50 ล้านบาทแล้ว มูลค่าทรัพย์สินที่เหลือแต่ละแปลงคือมูลค่า
ของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีดงั กล่าวมีมลู ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มลู ค่า
ของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
2. ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ จ้าของซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและมีชอื่
อยูใ่ นทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนนั้ ให้ได้รบั ยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการค�ำนวณ คือ ให้น�ำมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หักด้วย 50 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีทคี่ ำ� นวณ
ได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
3. กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
และใช้สงิ่ ปลูกสร้างดังกล่าวเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน ให้ได้รบั ยกเว้น
มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีวธิ กี ารค�ำนวณ คือ ให้นำ� มูลค่าของสิง่ ปลูก
สร้างนั้นหักด้วย 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐาน
ภาษีทคี่ ำ� นวณได้ดงั กล่าวมีมลู ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มลู ค่าของฐานภาษีดงั กล่าว
เท่ากับศูนย์
ข้อสังเกต
(1) ใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษี คือ ปี 2563 – 2565 ที่ดินของบุคคล
ธรรมดาที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของนิติบุคคลไม่ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
(3) กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องย้ายชื่อ
ออกจากทะเบียนบ้านของตนเพราะเหตุจ�ำเป็นทางราชการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ยังคงได้รบั การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โดยผูเ้ ป็นเจ้าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง หรือ
เจ้าของสิง่ ปลูกสร้างต้องน�ำหนังสือรับรองเหตุจำ� เป็นทางราชการในการย้ายชือ่ ออกจาก
ทะเบียน ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ท�ำให้ต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านนั้น
มาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น แต่
การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือ
สิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ
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7. อัตราภาษี

1. เพดานอัตราภาษีแยกตามการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1.1 ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างทีใ่ ช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี
1.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษี
ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษี
1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก 1.1 หรือ 1.2
อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
1.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�ำประโยชน์
ตามควรแก่สภาพอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
2. อัตราที่ใช้จัดเก็บจริง ใน 2 ปีแรก คือปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564
จะใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังนี้
ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เกษตรกรรม
(บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ)

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เกษตรกรรม
(นิติบุคคลเป็นเจ้าของ)

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 75
75 - 100
100 - 500
500 - 1,000
1,000 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.01
0.03
0.05
0.07
0.10

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 75
75 - 100
100 - 500
500 - 1,000
1,000 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.01
0.03
0.05
0.07
0.10
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ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่อาศัยหลังหลัก
(กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น)

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 25

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.03

25 - 50

0.05

50 ขึ้นไป

0.10

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 50
50 - 75
75 - 100
100 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.02
0.03
0.05
0.10

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 50
50 - 200
200 - 1,000
1,000 - 5,000
5,000 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

ที่อยู่อาศัยหลังอื่นๆ

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. อื่นๆ
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�ำประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ (เสียเพิ่ม 0.3%
ทุก 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 3%)

กรณีไม่มีรูปแปลงที่ดิน ให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบการส�ำรวจ
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8. การลดและการยกเว้นภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหากเข้าหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1. ลดภาษีสำ� หรับทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างบางประเภทตามทีก่ ำ� หนดในพระราช
กฤษฎีกา ดังนี้
1.1 ลดภาษีให้ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนภาษีที่จะต้องเสียส�ำหรับที่ดิน
และสิง่ ปลูกสร้าง หรือสิง่ ปลูกสร้าง หรือห้องชุด ทีเ่ จ้าของซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ที่ได้โอนสิทธิ
ในหนังสือแสดงสิทธิหรืออสังหาริมทรัพย์อนื่ รับเป็นมรดก ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2562
แต่ไม่ใช้บังคับกับผู้รับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในทอดต่อ ๆ ไป
1.2 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจ�ำนวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้
1.2.1 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์
1.2.2 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของบริษทั บริหารสินทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั บริหารสินทรัพย์ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนบั จากวันทีไ่ ด้กรรมสิทธิ์
1.2.3 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นเวลาไม่เกิน
5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์
1.2.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น�ำมาพัฒนาเป็นโครงการ
จัดสรรเพื่ออยู่อาศัย หรืออุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นเวลา
ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำการจัดสรรที่ดินดังกล่าว
1.2.5 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น�ำมาพัฒนาเป็นอาคารชุด
เพื่ออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับ
อนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว
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1.2.6 ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างทีน่ ำ� มาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี
นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว
1.2.7 ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ระหว่างรอการขาย เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ 13 มีนาคม 2562
1.3 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจ�ำนวนภาษีที่จะต้องเสียส�ำหรับที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของสถานอุดมศึกษาและโรงเรียน ดังต่อไปนี้
1.3.1 สถานอุดมศึกษาของเอกชนซึง่ เป็นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.3.2 โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ได้แก่
โรงเรียนในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ
1.4 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจ�ำนวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่
ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุก หรือที่จอดรถสาธารณะ

สนามกอล์ฟ จัดเป็นธุรกิจการกีฬา จึงได้รับการลดภาษี
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1.5 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจ�ำนวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่
เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ดังต่อไปนี้
1.5.1 อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
ทางอากาศ เฉพาะส่วนของที่ดินที่ใช้เป็นทางขึ้นลงอากาศยาน ทางขับ ลานจอด
อากาศยาน และหลุมจอดอากาศยานระยะไกล
1.5.2 อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
ทางบก ที่เป็นทางพิเศษและทางพิเศษระหว่างเมือง เฉพาะส่วนดังต่อไปนี้
(ก) ทางยกระดับ
(ข) ที่ดินที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ
(ค) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
1.5.3 อสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
ทางราง เฉพาะส่วนดังต่อไปนี้
(ก) สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้า
(ข) ที่ดินที่ตั้งของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าส่วนที่อยู่
เหนือพื้นดิน
(ค) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์
ส�ำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า
1.6 ลดภาษีร้อยละ 50 ของจ�ำนวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่
เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ดังต่อไปนี้
1.6.1 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
เฉพาะส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นโรงผลิตไฟฟ้า
1.6.2 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
เฉพาะส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อน
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ตัวอย่างพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ

น�้ำท่วมขัง

ฝนแล้ง

2. ลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมาก
หรือถูกท�ำลายให้เสือ่ มสภาพด้วยเหตุอนั พ้นวิสยั ทีจ่ ะป้องกันได้โดยทัว่ ไป โดยมีแนวทาง
ดังนี้
2.1 ต้องปรากฏว่าในปีทลี่ ว่ งมาแล้ว ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างในบริเวณ
นัน้ ได้รบั ความเสียหายมากหรือถูกท�ำลายให้เสือ่ มสภาพอันเนือ่ งมาจาก “เหตุอนั พ้นวิสยั ”
ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
2.2 “เหตุอันพ้นวิสัย” หมายความว่า เหตุที่เกิดจากสาธารณภัย
อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ
ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด
อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนือ่ งมาจากการกระท�ำของผูก้ อ่ การร้าย
กองก�ำลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคล
หรือสัตว์ท�ำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
2.3 หลักเกณฑ์ในการลดหรือยกเว้นภาษี
2.3.1 เสียหายไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเนื้อที่ทั้งหมดให้
ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย
2.3.2 เสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเนื้อที่ทั้งหมดให้
ได้รับยกเว้นภาษี
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2.4 ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ หรือผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อด�ำเนินการส�ำรวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่ได้รับความ
เสียหายมากหรือถูกท�ำลาย โดยให้ทำ� บัญชีรายชือ่ เจ้าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง จ�ำนวน
เนือ้ ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างทีไ่ ด้รบั ความเสียหายมากหรือถูกท�ำลายแต่ละราย แล้วรายงาน
พร้อมส่งบัญชีดังกล่าวไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�ำจังหวัด
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี
2.5 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�ำจังหวัดหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี จะออกไปตรวจสอบด้วยตนเองหรือ
จะมอบหมายให้ข้าราชการผู้ใดออกไปตรวจสอบแทนก็ได้
2.6 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�ำจังหวัด
หรือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผใู้ ดแล้ว ให้สง่
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
2.7 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่
กรณี ได้รับแจ้งตามข้อ 2.6 แล้ว ให้ด�ำเนินการดังนี้
2.7.1 ในกรณีลดภาษีให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�ำจังหวัดหรือรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้วในปีต่อไป
2.7.2 ในกรณียกเว้นภาษีให้งดเก็บเงินภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูก
สร้างในปีต่อไป

9. ราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง หรือสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นห้องชุด

คือ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการประจ�ำ
จังหวัดก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
และเป็นบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือส�ำนักงาน
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ธนารักษ์พนื้ ทีแ่ ล้วแต่กรณี ตามมาตรา 36 (มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้บรรดาบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ คณะกรรมการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการประจ�ำ
จังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึง ราคาประเมินทรัพย์สิน
คณะกรรมการและคณะกรรมการประจ�ำจังหวัดตามพระราชบัญญัตกิ ารประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562)

10. การค�ำนวณภาษี

1. การค�ำนวณภาษีส�ำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร
1.1 ให้ค�ำนวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง
1.2 น�ำมูลค่าทุกแปลงมารวมกันเป็นฐานภาษี
1.3 น�ำฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีที่ 50 ล้านบาทโดยหักจากแปลง
ที่มีราคาสูงสุดตามล�ำดับ
1.4 หลังจากหักฐานภาษี 50 ล้านบาทแล้ว ค�ำนวณแยกเป็นรายแปลง
แปลงใดมีพื้นที่ดินต่อกันให้น�ำมูลค่าฐานภาษีมารวมกันเพื่อค�ำนวณภาษี
2. การค�ำนวณภาษีส�ำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย
2.1 ให้ค�ำนวณมูลค่าของที่ดิน
2.2 ค�ำนวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการ
หักค่าเสื่อม
2.3 น�ำมูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่า
ที่ได้ถือเป็นฐานภาษี
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2.4 น�ำมูลค่าฐานภาษีที่ได้ตามข้อ 2.3 มาหักฐานมูลค่าฐานภาษี
ที่ยกเว้นตามเกณฑ์ ดังนี้
2.4.1 กรณีบา้ นหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิทดี่ นิ เป็นของ
ตัวเอง บ้านเป็นของตัวเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ให้
ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดในอัตรา ร้อยละ 0.03
2.4.2 กรณีบา้ นหลังแรก มีเอกสารสิทธิทดี่ นิ เป็นของคนอืน่
บ้านเป็นของตนเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ยกเว้น
มูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินให้คิดอัตราร้อยละ 0.02
2.4.3 กรณีบ้านหลังอื่น ๆ หมายถึงไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
แต่เป็นเจ้าของบ้าน ไม่มีการยกเว้นฐานภาษี ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02

ที่ดินที่ใช้เพื่อ
อยู่อาศัย
ที่ดินที่ใช้เพื่อ
การเกษตร

3. การค�ำนวณภาษีส�ำหรับห้องชุด
3.1 ค�ำนวณหามูลค่าของห้องชุด โดยน�ำจ�ำนวนเนื้อที่ห้องชุดไปคูณ
กับราคาประเมินของห้องชุด (ไม่ตอ้ งหักค่าเสือ่ มของห้องชุด) มูลค่าทีไ่ ด้ถอื เป็นฐานภาษี
3.2 น�ำมูลค่าฐานภาษีไปหักฐานภาษีทไี่ ด้รบั ยกเว้น กรณีบา้ นหลังแรก
จะต้องมีเอกสารสิทธิ ทีด่ นิ เป็นของตัวเอง บ้านเป็นของตัวเอง และมีชอื่ ในทะเบียนบ้าน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนทีเ่ กินคิดในอัตรา
ร้อยละ 0.03
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ชั้นบนใช้เพื่อ
อยู่อาศัย
ชั้นล่างใช้เพื่อ
ประกอบกิจการ

4. การค�ำนวณภาษีส�ำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น
4.1 ให้ค�ำนวณมูลค่าของที่ดิน
4.2 ค�ำนวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการ
หักค่าเสื่อม
4.3 น�ำมูลค่าของทีด่ นิ และมูลค่าของสิง่ ปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าทีไ่ ด้
ถือเป็นฐานภาษี
4.4 น�ำมูลค่าฐานภาษีที่ได้ตามข้อ 4.3. มาค�ำนวณภาษีตามอัตรา
ภาษีที่ก�ำหนด
5. การค�ำนวณภาษีส�ำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�ำประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ
5.1 ให้ค�ำนวณมูลค่าของที่ดิน
5.2 น�ำมูลค่าของที่ดินที่ค�ำนวณได้ตามข้อ 5.1. มาค�ำนวณภาษีตาม
อัตราภาษีที่ก�ำหนด

ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำ�ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
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11. การบรรเทาการช�ำระหนี้ในสามปีแรก

มาตรา 97 เพื่อเป็นการบรรเทาการช�ำระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บ
ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ในกรณีทผี่ เู้ สียภาษีได้รบั การประเมิน
ภาษีในจ�ำนวนที่สูงกว่าจ�ำนวนภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ�ำรุงท้องที่ที่ต้องเสีย
หรือพึงช�ำระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บงั คับ ให้ผเู้ สียภาษีชำ� ระภาษีตามจ�ำนวนทีต่ อ้ งเสียหรือพึงช�ำระในปีกอ่ น เหลือ
จ�ำนวนเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช�ำระภาษี ดังนี้
(1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจ�ำนวนภาษีที่เหลือ
(2) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจ�ำนวนภาษีที่เหลือ
(3) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ�ำนวนภาษีที่เหลือ
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12. การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี ทัง้ นี้ พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่ได้
ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ได้
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรระมัดระวังแจ้งการประเมินให้ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยหนังสือแจ้งประเมินให้เป็นไปตามแบบที่ก�ำหนด พร้อมส่ง
รายละเอียดการค�ำนวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย
2. การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่
ท�ำการของบุคคลนัน้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขนึ้ ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท�ำการ
ของบุคคลนัน้ ถ้าไม่พบผูเ้ สียภาษี ณ ภูมลิ ำ� เนาหรือถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือสถานทีท่ ำ� การของผูเ้ สีย
ภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือ
สถานที่ท�ำการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้
3. ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ ให้ปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�ำเนา
หรือถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือสถานทีท่ ำ� การของผูเ้ สียภาษีนนั้ หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์
ก็ได้ เมื่อเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่ได้ด�ำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว
4. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ
ไม่ครบถ้วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้อง
ตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้ โดยทบทวนได้เพียง 3 ปี นับแต่วันสุดท้าย
แห่งก�ำหนดเวลาการช�ำระภาษี โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) กรณีที่ต้องช�ำระเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการ
ประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีช�ำระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสีย
เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(2) กรณีที่มีการช�ำระภาษีไว้เกินกว่าจ�ำนวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจ
สอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด เพื่อให้มารับเงินที่ช�ำระเกินคืนภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
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13. การผ่อนช�ำระภาษี

ผูเ้ สียภาษีจะขอผ่อนช�ำระภาษีกไ็ ด้ โดยวงเงินทีจ่ ะขอผ่อนช�ำระจะต้องมีจำ� นวน
ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และต้องท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเดือนเมษายน ซึ่งก�ำหนดเวลาในการผ่อนช�ำระให้แบ่งได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ
เท่า ๆ กัน ดังนี้
งวดที่ 1 ช�ำระภายในเดือนเมษายน
งวดที่ 2 ช�ำระภายในเดือนพฤษภาคม
งวดที่ 3 ช�ำระภายในเดือนมิถุนายน

14. การรับช�ำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษี
ภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ผู้เสียภาษีต้องน�ำเงินมาช�ำระต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน
เดือนเมษายน ณ ส�ำนักงานเทศบาล ทีท่ ำ� การขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ส�ำนักงานเขต
ศาลาว่าการเมืองพัทยา ที่ท�ำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายก�ำหนด
หรือสถานทีอ่ นื่ ทีผ่ บู้ ริหารท้องถิน่ ก�ำหนด โดยให้ถอื วันทีพ่ นักงานเก็บภาษีลงลายมือชือ่
ในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช�ำระภาษี
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการรับช�ำระภาษีแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�ำความตกลงเป็น
หนังสือกับส่วนราชการนัน้ และให้สว่ นราชการทีร่ บั ช�ำระภาษีแทน สามารถหักค่าใช้จา่ ย
ในอัตราร้อยละ 3 ของภาษีที่รับช�ำระไว้แทนได้ โดยให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวัน
ที่ช�ำระภาษี
3. ผู้เสียภาษีอาจช�ำระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดย
การช�ำระผ่านธนาคาร หรือโดยวิธีการอื่นใด เช่น ช�ำระภาษีผ่านจุดบริการ เป็นต้น
กรณีช�ำระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน
ไปรษณีย์ เช็คธนาคาร หรือเช็คทีธ่ นาคารรับรองสัง่ จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช�ำระภาษี

36

คู่มือการช�ำระภาษีท้องถิ่น

กรณีช�ำระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับ
เงินค่าภาษีหรือวันที่มีการช�ำระเงินค่าภาษีผ่านจัดบริการ เป็นวันที่ช�ำระภาษี

15. การเร่งรัดภาษีค้างช�ำระ

ถ้าผู้เสียภาษีไม่ช�ำระภาษีภายในเดือนเมษายน หรือไม่ช�ำระภาษีภายในระยะ
เวลาทีข่ อผ่อนช�ำระ หรือไม่ชำ� ระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน
เพิ่มเติม ให้ถือเป็นภาษีค้างช�ำระ ที่จะต้องติดตามเร่งรัดภาษีค้างช�ำระดังกล่าว โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการ ดังนี้
1. มีหนังสือแจ้งเตือนผูเ้ สียภาษีทมี่ ภี าษีคา้ งช�ำระภายในเดือนพฤษภาคมของปี
เพื่อให้มาช�ำระภาษีค้างช�ำระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
2. ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาช�ำระภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดในหนังสือแจ้งเตือน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แจ้งรายการภาษีคา้ งช�ำระให้สำ� นักงานทีด่ นิ หรือส�ำนักงาน
ที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของส�ำนักงานที่ดินหรือส�ำนักงาน
ที่สาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
3. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้จะท�ำไม่ได้ หากปรากฏหลักฐานจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษีค้างช�ำระส�ำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้น
หากต่อมา ผู้เสียภาษีได้มาช�ำระภาษีค้างช�ำระพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบด�ำเนินการแจ้งให้ส�ำนักงานที่ดินหรือส�ำนักงานที่ดิน
สาขาทราบเพื่อถอนการอายัดดังกล่าวต่อไป

16. การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ถ้าผูเ้ สียภาษีไม่มาช�ำระภาษีภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด จะต้องเสียภาษีคา้ งช�ำระ
รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้
1. ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาช�ำระภาษีภายในเวลาที่ก�ำหนด แต่ต่อมาได้มาช�ำระ
ภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจ�ำนวนภาษีค้าง
ช�ำระ
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2. ถ้าผู้เสียภาษีมาช�ำระภาษีภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดในหนังสือแจ้งเตือน
ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจ�ำนวนภาษีค้างช�ำระ
3. ถ้ า ผู ้ เสี ย ภาษีมาช�ำระภาษีภายหลังจากที่ ก� ำ หนดในหนั ง สื อ แจ้ ง เตื อ น
ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจ�ำนวนภาษีค้างช�ำระ
4. ผูเ้ สียภาษีทมี่ ไิ ด้ชำ� ระภาษีภายในเวลาทีก่ ำ� หนด ให้เสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1
ต่อเดือนของจ�ำนวนภาษีคา้ งช�ำระ เศษของเดือนให้นบั เป็น 1 เดือน โดยให้เริม่ นับเมือ่
พ้นก�ำหนดเวลาช�ำระภาษีจนถึงวันที่มีการช�ำระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจ�ำนวนภาษีที่
ต้องช�ำระ
5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายก�ำหนดเวลาช�ำระภาษี และได้มีการช�ำระ
ภาษีภายในก�ำหนดเวลาที่ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพิ่มลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน
หรือเศษของเดือน
6. เบี้ยปรับอาจงดได้ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตาม
กฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องยื่นค�ำร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างช�ำระ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ�ำนาจสั่งงดเบี้ยปรับ
นับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายมีค�ำสั่งให้ยึด อายัดที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี

17. การขอรับเงินคืน

กรณีที่ผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียภาษีเกินกว่าจ�ำนวน
ทีต่ อ้ งเสีย ไม่วา่ โดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยด�ำเนินการ ดังนี้
1. ผู้เสียภาษียื่นค�ำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ช�ำระภาษี
พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน หรือค�ำชี้แจงใด ๆ ประกอบค�ำร้องด้วย
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาค�ำร้องให้
ผู้ยื่นค�ำร้องทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำร้อง
3. ถ้าผูบ้ ริหารท้องถิน่ เห็นว่าผูย้ นื่ ค�ำร้องมีสทิ ธิได้รบั เงินคืน ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่
มีคำ� สัง่ คืนเงินให้แก่ผยู้ นื่ ค�ำร้อง โดยแจ้งให้ผยู้ นื่ ค�ำร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้มีค�ำสั่ง
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4. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษี
ผิดพลาด ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ สัง่ ให้ดอกเบีย้ แก่ผไู้ ด้รบั คืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นค�ำร้องขอรับคืน
เงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจ�ำนวนเงินที่ได้รับคืน
5. ถ้าผู้ยื่นค�ำร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้น
ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18. บทก�ำหนดโทษ

1. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส�ำรวจตามมาตรา 28 หรือ
มาตรา 29 หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตาม
มาตรา 63 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000
บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
2. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือ
ของพนักงานประเมินตามมาตรา 45 หรือหนังสือเรียกหรือค�ำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ มอบหมายตามมาตรา 63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
3. ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่
ก�ำหนดไว้ใน มาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
4. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 62
หรือท�ำลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บคุ คลอืน่ ซึง่ ทรัพย์สนิ ทีผ่ บู้ ริหารท้องถิน่
มีคำ� สัง่ ให้ยดึ หรืออายัด ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีตาม มาตรา 80 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
6. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน�ำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง
เพือ่ หลีกเลีย่ งการเสียภาษี ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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7. ในกรณีทผี่ กู้ ระท�ำความผิดเป็นนิตบิ คุ คล ถ้าการกระท�ำความผิดของนิตบิ คุ คล
นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสัง่ การหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สงั่ การหรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นติ บิ คุ คล
นั้นกระท�ำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้นๆด้วย
ความผิดตามข้อ 1 , 2 , 3 และ 5 ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ หรือผูซ้ งึ่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่
มอบหมายมีอ�ำนาจเปรียบเทียบก�ำหนดค่าปรับได้ และเมื่อผู้กระท�ำความผิดช�ำระเงิน
ค่าปรับตามจ�ำนวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ถ้าผู้กระท�ำผิดไม่
ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช�ำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด ให้ด�ำเนินคดีต่อไป
เงินค่าปรับทีไ่ ด้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตนิ เี้ กิดขึน้ ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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บทที่ 2
ภาษีป้าย
1. ป้ายที่ต้องเสียภาษี

ป้ายทีต่ อ้ งเสียภาษีได้แก่ ป้ายทีแ่ สดงชือ่ ยีห่ อ้ หรือเครือ่ งหมายทีใ่ ช้ในการประกอบ
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น
เพือ่ หารายได้ ไม่วา่ จะแสดงหรือโฆษณาไว้ทวี่ ตั ถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครือ่ งหมาย
ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท�ำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ตัวอย่างป้ายที่ต้องเสียภาษี

หากในกรณีทไ่ี ม่มผี มู้ ายืน่ แบบแสดงรายการภาษีปา้ ย หรือเจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถ
ติดต่อหรือหาตัวเจ้าของป้ายได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้าย แต่ถ้า
หาตัวผู้ครอบครองป้ายไม่ได้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ติดตั้งป้ายจะต้องเป็น
ผู้เสียภาษีป้ายแทน ตามล�ำดับที่กล่าวมา
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2. ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี
มหรสพ

1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณา

2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือสิ่งหุ้มห่อ หรือบรรจุสินค้า
3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น
หรือภายในอาคารซึ่งเป็นรโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน
3 ตารางเมตรที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียน
พาณิชย์
6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
7. ป้ายขององค์การทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่น�ำรายได้ส่งรัฐ

ตัวอย่างป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี
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8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
9. ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ตามด้วยกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีแ่ สดงไว้ ณ อาคาร
หรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษานั้น
10. ป้ายของผูป้ ระกอบการเกษตรซึง่ ค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
11. ป้ายของวัด หรือผู้ด�ำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาหรือการกุศล
สาธารณะโดยเฉพาะ
12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
13. ป้ายตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย ส�ำหรับ
13.1 ป้ายที่ติดตั้ง หรือแสดงไว้ในที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์
รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
13.2 ป้ายที่ติดตั้ง หรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
13.3 ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก 13.1, 13.2
โดยมีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร

3. ก�ำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ในกรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือ
ติดตั้ง หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้อง
เสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน
นับแต่วันติดตั้ง หรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไข แล้วแต่กรณี
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ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง
หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และ
ให้คดิ ภาษีปา้ ยเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริม่ เสียภาษีปา้ ยตัง้ แต่งวดทีต่ ดิ ตัง้
ป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี
ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศ
มีหน้าทีย่ นื่ แบบแสดงรายการภาษีปา้ ยแทนเจ้าของป้าย ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผูไ้ ม่อยู่
เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผจู้ ดั การ
มรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ไม่ว่าจะเป็นทายาท หรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สิน
ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย
หมายเหตุ : เจ้าของป้ายผู้ใดติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม
ให้เสียภาษีเป็นรายงวด

4. อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตราดังนี้
ชนิดของป้าย

อัตราภาษีป้าย
ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3 บาท
20 บาท

1 อักษรไทยล้วน
2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/
เครื่องหมายอื่น
3 • ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย
40 บาท
• ป้ายที่ตัวอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้
หรือต�่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4 ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วน
ในป้ายได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม
1, 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5 ป้ายใดเมื่อค�ำนวณแล้วจ�ำนวนเงินต�่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท
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การค�ำนวณภาษีป้าย ให้ค�ำนวณโดยน�ำพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย
เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร ถ้าเป็นป้ายประเภทที่ 2
ค�ำนวณการเสียภาษีดังนี้   10,000
x 20 = 400 บาท เท่านั้นเอง
------------------        500

เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่ม
1. ป้ายใด มีตดิ ตัง้ หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมทีช่ ำ� รุด ซึง่ มีพนื้ ที่ ข้อความ
ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีไว้แล้ว เจ้าของป้ายไม่ต้อง
เสียภาษีป้ายเพิ่ม
2. ป้ายใด มีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขพืน้ ทีป่ า้ ย ข้อความ ภาพ หรือเครือ่ งหมาย
บางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีไปแล้ว ป้ายที่เพิ่มข้อความ ช�ำระตามประเภทป้ายเฉพาะ
ส่วนทีเ่ พิม่ ป้ายทีล่ ดขนาดไม่ตอ้ งคืนเงินภาษีในส่วนทีล่ ด ถ้าเปลีย่ นขนาดต้องช�ำระใหม่
ฐานภาษี และ อัตราภาษี
ฐานภาษี และ อัตราภาษี คือเนื้อที่ของป้าย และ ประเภทของป้ายรวมกัน
ป้ายที่มีขอบเขต ก�ำหนดให้การค�ำนวณพื้นที่ป้าย ดังนี้
ส่วนที่กว้างที่สุด X ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย
ป้ายที่ไม่มีขอบเขต ก�ำหนดให้การค�ำนวณพื้นที่ป้าย ดังนี้
ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขต เพื่อก�ำหนดส่วน
ที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วค�ำนวณตามข้างต้น
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5. ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีป้าย

อันดับแรก ต้องมาขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้ายหรือ ภ.ป.1 แล้วกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน ที่ส�ำคัญ ต้องลงลายมือชื่อ พร้อมวัน เดือน ปีให้ชัดเจน จะมากรอก
ข้อมูลที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ หรือส่งไปรษณีย์มาก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก
เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้ามายื่นแบบภาษีป้ายต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะออก
ไปส�ำรวจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ป้ายที่ติดตั้งอยู่นั้น มีข้อความ รูปภาพ ขนาด
พื้นที่ป้ายตรงกับที่แจ้งยื่นแบบไว้หรือไม่ พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
การช�ำระภาษีป้าย
ผู้รับประเมินได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป.3) ให้ช�ำระเงินภายใน
15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน โดยช�ำระภาษีได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การช�ำระภาษีปา้ ยจะกระท�ำโดยส่งธนาณัติ หรือตัว๋ แลกเงิน
ของธนาคารทีส่ งั่ จ่ายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก็ได้ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
และให้ถือว่าวันที่ได้ท�ำการส่งดังกล่าวเป็นวันช�ำระภาษีป้าย

6. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบฯ

กรณีป้ายใหม่ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมส�ำเนาหลักฐานและ
ลายมือชื่อรับรองข้อความถูกต้อง ได้แก่
• ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าท�ำป้าย
• ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
• บัตรประจ�ำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตร
ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
• กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองส�ำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท, ทะเบียนพาณิชย์ และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 01, ภ.พ.09,
ภ.พ.20
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• หนังสือมอบอ�ำนาจ (กรณีไม่สามารถยืน่ แบบได้ดว้ ยตนเองพร้อมอากรแสตมป์)
• หลักฐานอื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ
กรณีปา้ ยเก่า ให้เจ้าของป้ายยืน่ แบบเสียภาษีปา้ ย (ภ.ป.1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครัง้ สุดท้าย กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิตบิ คุ คลให้แนบหนังสือรับรองส�ำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมยื่นแบบ ภ.ป.1
ในกรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้ง หรือแสดงป้าย
ใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น
ให้เจ้าของป้ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีปา้ ยภายใน 15 วัน นับแต่วนั ติดตัง้ หรือแสดงป้าย
หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไข แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้ขอผ่อนช�ำระภาษีไม่ช�ำระภาษีป้ายงวดหนึ่งงวดใดภายในก�ำหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให้หมดสิทธิ์จะขอผ่อนช�ำระภาษี และให้น�ำมาตรา 25 (3) มาบังคับใช้
ส�ำหรับงวดที่ยังไม่ได้ช�ำระ

7. เงินเพิ่ม

มาตรา 25 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษี
ป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก�ำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละสิบของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งเสียภาษีปา้ ย เว้นแต่กรณีทเี่ จ้าของป้ายได้ยนื่ แบบแสดง
รายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละห้าของจ�ำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 10%
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท�ำให้จ�ำนวนเงินที่จะต้อง
เสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 10%
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3. ไม่ช�ำระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก�ำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน
ของจ�ำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
ทั้งนี้ ไม่ให้น�ำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาค�ำนวณเป็นเงินเพิ่มตามอนุมาตรา
นี้ด้วย (ยื่นแบบแล้วไม่ช�ำระภายในก�ำหนดเพิ่ม 2%)
มาตรา 26 เงินเพิ่มมาตรา 25 ให้ถือว่าเป็นภาษีป้าย

8. บทก�ำหนดโทษ

มาตรา 34 ผูใ้ ดโดยรูอ้ ยูแ่ ล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถอ้ ยค�ำเท็จ
ตอบค�ำถามด้วยถ้อยค�ำอันเป็นเท็จ หรือน�ำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 35 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา 35 ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ
วันละหนึ่งร้อยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระท�ำความผิด
มาตรา 36 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงการเสีย
ภาษีป้ายตามมาตรา 19 ตรี ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 37 ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั กิ ารของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา 27 (1)
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ สัง่ ตามมาตรา 27 (2) ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา 38 ในกรณีมีผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้บริหาร
ท้องถิน่ หรือผูซ้ งึ่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ มอบหมายเห็นว่าเป็นความผิดทีม่ โี ทษปรับสถานเดียว
หรือมีโทษจ�ำคุกหรือปรับและโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ�ำนาจ
เปรียบเทียบสถานเดียวได้ในกรณีดังต่อไปนี้
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(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ซึ่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบ
(2) ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ยกเว้น เขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งบริหารท้องถิ่นมอบหมายของแต่ละเขต เป็นผู้มีอ�ำนาจเปรียบเทียบ
เมื่อผู้ต้องหาได้ช�ำระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช�ำระเงิน
ค่าปรับภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ด�ำเนินคดีต่อไป
มาตรา 39 เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น
มาตรา 39 ทวิ ในกรณีทผี่ กู้ ระท�ำความผิดซึง่ ต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้
เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สำ� หรับความผิดนัน้ ๆด้วย เว้นแต่จะพิสจู น์ได้วา่ ตนมิได้รเู้ ห็นหรือยินยอม
ในการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้น

