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ค ำน ำ 
             คู่มือการช าระภาษีท้องถิ่นเล่มนี้ เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการเสียภาษี จัดท าขึ้นเพื่อ
ความ สะดวกรวดเร็วของประชาชนในการท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารส าหรับการ
ช าระภาษี ซึ่งเงิน ภาษีของท่านจะถูกน ามาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน คณะผู้จัดท า ได้จัดท าคู่มือการช าระภาษีท้องถิ่นเล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
บริการ ใน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาระบบคมนาคม และสาธารณูปโภค ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความ
ปลอดภัย และการรักษาความสงบ เรียบร้อย ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนถึงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการพัฒนา ท้องถิ่น  
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บทท่ี 1                                           

ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

1. ควำมหมำยของภำษี ในพระรำชบัญญัตินี้ 

       1.1 ภาษี หมายความว่า ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

       1.2 ผู้เสียภาษี หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือ
เป็น ผู้ครอบครอง หรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี  

 ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

2. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภำษีคือ ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง 

          2.1 ที่ดิน หมายความว่า พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ าด้วย (แม่น้ าและ
ทะเล ไม่ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ 

               (1) ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้
ท าประโยชน์ นส.3, นส.3 ก และ นส.3 ข 

              (2) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล 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) และ
ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งมีการเข้าไปครอบครอง หรือท าประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น 

 
 
 

   

            ที่ดินรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์                                         ที่ดินที่ใช้ทeกสิกรรม 
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ประเภทเอกสำรเกี่ยวกับที่ดินเพ่ือใช้เป็นหลักฐำน ในกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือแก่
เกษตรกร ประเภทเอกสำรสิทธิตำมกฎหมำยที่ดิน มีจ ำนวน 9 กลุม่ 22 แบบ 

ล าดับที ่ ชื่อเอกสารที่ดิน กลุ่ม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 น.ส.4     
2 น.ส.4 ก.     
3 น.ส.4 ข. กลุ่มท่ี 1   
4 น.ส.4 ค. โฉนดที่ดิน   
5 น.ส.4 ง.     
6 น.ส.4 จ.     
7 โฉนดแผนที่     
8 โฉนดตราจอง กลุ่มท่ี 2   
9 ตราจองท่ีตราว่าท าประโยชน์แล้ว     

10 น.ส.3 กลุม่ที่ 3   
11 น.ส.3 ก. หนังสือรับรอง   
12 น.ส.3 ข. การท าประโยชน์ กรมท่ีดิน 
13 แบบหมายเลข 3     
14 น.ส.2 กลุ่มท่ี 4   
15 น.ส.2 ก ใบจอง   
16 น.ส.5 ใบไต่สวน 

กลุ่มท่ี 5 
  

17 ใบน า   
18 ใบเหยียบย่ า 

กลุ่มท่ี 6 
  

19 ตราจองท่ีตราว่าท าประโยชน์แล้ว   
20 ส.ค.1 กลุ่มท่ี 7 แบบแจ้ง   
    การครอบครองที่ดิน   

21 ส.ค.2 กลุ่มท่ี 8 บัญชีรับแจ้ง   
   การครอบครองที่ดิน   

22 ส.ค.3 กลุ่มท่ี 9 ใบรับแจ้ง   
    ความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน   
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2.2 สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้ 
สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึง 
ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว หรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่ 
อาศัยได้ หรือท่ีมีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 

         นิยามค าว่าสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัตินี้ มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของค าว่า“โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475” ดังนั้น การ 
พิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้าง จึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักร ซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด  

           กรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จะไม่ถือเป็น
สิ่งปลูก สร้างที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตัวอย่ำงสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในข่ำยต้องเสียภำษี 

         

                        ตึกแถว                                                          บ้านประกอบเสร็จ 

       

                             ห้องแถว                                                       บ้านแถว

        

                     เรือนแพ                                                             บ้านเดี่ยว 
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  3. ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ำยได้รับกำรยกเว้นภำษี  

        พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับการ
ยกเว้น ไม ่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8 ดังนี้  

        3.1 ทรัพย์สินของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือใน
กิจการ สาธารณะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการบริจาคแต่ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ใน กิจการของมหาวิทยาลัยหรือท่ีดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ใน
กิจการของ หน่วยงาน เป็นต้น  

         3.2 ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการองค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ
หรือองค์การ ระหว่างประเทศอ่ืน ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา หรือความตก
ลงอื่นใด เช่น ที่ดิน และอาคารที่ท าการองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น  

          3.3 ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการสถานทูต หรือสถานกงสุล ของต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบัติต่อกัน เช่น ที่ดิน และอาคารที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตต่าง ๆ เป็นต้น  

          3.4 ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย เช่น ที่ดินและอาคารของสถานเสาวภา เป็นต้น  

          3.5 ทรัพย์สินที่เป็น ศาสนาสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะ เพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือกิจการ
สาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่
เป็นศาลเจ้า ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวัด ซึ่งใช้ประกอบศาสนกิจ เป็นต้น  

           3.6 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะ หรือ ฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่น 
ที่ฝังศพที่ไม ่คิดค่าบริการ เป็นต้น  

            3.7 ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศ ก าหนด เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง เช่น ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างของมูลนิธิหรือสมาคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง ก าหนดให้ทรัพย์สิน
ของมูลนิธิหรือองค์การหรือ สถานสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ออกตามความใน มาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์  

             3.8 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้ เพ่ือสาธารณประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศก าหนด เช่น ทรัพย์สินที่ประชาชนใน
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของทรัพย์สิน
ร่วมกันจัดท าข้อตกลงให้ ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายและยินยอมให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี รวมทั้งต้องปิดประกาศความยินยอมให้
ใช้ทรัพย์สิน เพ่ือ สาธารณะ ณ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในที่ซึ่งทรัพย์สินนี้ตั้งอยู่ 3.9 
ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เช่น 
สระว่ายน้ าห้องฟิตเนส และสวนสาธารณะ ในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุด เป็นต้น 
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            3.10 ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เช่น ถนน สวน หรือสนาม
เด็กเล่น เป็นต้น   

            3.11 ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เช่น ถนนในเขต นิคมอุตสาหกรรม  

            3.12 ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เช่น ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หา
ผลประโยชน์ ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้าง พ้ืนฐาน ด้านคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่.......(พ.ศ. ...........) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ยกเว้น 

 

ตัวอย่ำงสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในข่ำยได้รับกำรยกเว้นภำษี 

        

                   ตู้ฝากถอนเงินสด                                                          รั้ว 

         

                 ตูโ้ทรศัพท์สาธารณะ                                                    ถนน 
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ตัวอย่ำงสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในข่ำยได้รับกำรยกเว้นภำษี 
 

                                     

            เสาส่งสัญญาณอินเตอร์เนต                                            ทางรถไฟ 

                 

                         บอ่บ ำบดัน ำ้เสยี                                                                        ลำน

         

                            สวนหยอ่ม                                                                       สวนสนกุ 
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                               เสำไฟฟำ้                                                            ลำนไกไฟฟำ้ 

             

                 แผงโซล่าเซลล์                                                          กังหันลม 
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ตัวอย่ำงสิ่งปลูกสร้ำงประเภทอื่น 

 

               

                            ส  ำนกังำน                                                                      โรงงำน 

 

           

                          กระท่อม                                                คลังสินค้า 

      

                          โรงเรียน                                                 โรงภาพยนตร์ 

 

 

 



9 

 

                     

                                  โรงพยำบำล                                                                    หำ้งสรรพสนิคำ้     

                  

                      โรงแรม                                                                       ถงัเก็บน ำ้มนับนดิน 

 

             

                           สถานีบริการน้ ามัน                                            โรงส ี

 

 

 



10 

บัญชีเปรียบเทียบโรงเรือนสิ่งปลูกสร้ำงของกรมธนำรักษ์ 

รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง   สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 
100 บ้านเดี่ยว บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว  

    บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 
    บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว  
    บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น  
    บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น 
    บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น  
    บ้านพักอาศัยอาศัยตึกสามชั้น  
    บ้านพักอาศัยตึกแฝดสองขั้น 
    บ้านพักอาศัยตึกแฝดสามชั้น  
    บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  
    บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 
    บ้านพักอาศัยแฝดตึกชั้นเดียว  
    เรือนคนใช้ (ลักษณะเป็นหลัง)  
    บ้านส าเร็จรูป บ้านประกอบส าเร็จ  
    บ้านประกอบส าเร็จ (บ้านน็อคดาวน์) 
    ศาลาทรงไทย  
    บ้านเรือนแพ 

200 บ้านแถว ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว  
    ทาวน์เฮาส์สองชั้น  
    ทาวน์เฮาส์สามชั้น 

300 ห้องแถว ห้องแถวไม้ชั้นเดียว  
    ห้องแถวไม้สองชั้น  
    ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น  
    เรือนคนใช้ (ลักษณะเป็นห้องแถว) 

400 ตึกแถว ตึกแถวชั้นเดียว 
    ตึกแถวสองชั้น  

    ตึกแถวสองชั้นครึ่ง  
    ตึกแถวสามชั้น 
    ตึกแถวสามชั้นครึ่ง  
    ตึกแถวสี่ชั้น  
     ตึกแถวสี่ชั้นครึ่ง  
     ตึกแถวห้าชั้น  
     ตึกแถวหกชั้น 
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รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง   สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 
500 สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ    
501 คลังสินค้า พ้ืนที่ไม่เกิน 300 อาคารเก็บพัสดุ 

  ตารางเมตร อาคารตัวแทนรับส่งสินค้า  
    อาคารโรงอาหาร พ้ืนที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร  
    โกดังเก็บของ พ้ืนที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 

502 คลังสินค้า พ้ืนที่เกิน 300 อาคารเก็บพัสดุ 
  ตารางเมตร  ขึ้นไป อาคารตัวแทนรับส่งสินค้า  

    
อาคารโรงอาหาร พ้ืนที่เกิน 300 ตารางเมตร ขึ้น
ไป 

    โกดังเก็บของ พ้ืนที่เกิน 300 ตารางเมตร ขึ้นไป 
505 สถานศึกษา หอประชุม  

    ห้องสมุด  
    ศาลาอเนกประสงค์  
    อาคารอเนกประสงค์  
    โรงยิมออกก าลังกายโรงเรียน 
    ศูนย์การเรียน  
    วิทยาลัย 
    สถาบัน  
    มหาวิทยาลัย  
    หน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือของเอกชน 

506/1 โรงแรม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น   
506/2 โรงแรม ความสูงเกิน 5 ชั้น  ขึ้นไป   
507 โรงมหรสพ  โรงภาพยนต์ 
508 สถานพยาบาล โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน 

509/1 ส านักงาน ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น   
509/2 ส านักงาน ความสูงเกิน 5 ชั้น ขึ้นไป   
510 ภัตตาคาร สวนอาหาร 

    โรงครัวการบิน 
511/2 ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การต้า 

  อาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าส่ง อาคารค้าปลีกส่ง 
512 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลง สถานีบริการแก็ส 
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รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง   สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 
513 โรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม 
514 ตลาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ตลาดสด 
515 ตลาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร  ขึ้นไป ตลาดสด  พ้ืนที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร 
516 อาคารพาณิชย์  ประเภทโฮมออฟฟิต โฮมออฟฟิต 
518 โรงงานซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์   โรงซ่อมเครื่องบิน 

    โรงซ่อมเครื่องบิน 

519 อาคารจอดรถ 
อาคารศูนย์ขนส่งสาธารณะเช่น หมอชิดสายใต้
ใหม่ 

520/1 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น อพาร์มเม้นท์ ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 
   เฟลต ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 
    หอพัก ความสูงไมเ่กิน 5 ชั้น 

520/2 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงเกิน 5 ชั้นขึ้นไป อพาร์มเม้นท์ ความสูงเกิน 5 ชั้น  ขึ้นไป 
   เฟลต  ความสูงเกิน 5 ชั้น  ขึ้นไป 
    หอพัก ความสูงเกิน 5 ชั้น  ขึ้นไป 

522 อาคารพาณิชย์ ประเภทโชว์รมูรถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ 
   โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ 
    โชว์รูมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

523 ห้องน้ ารวม ห้องน้ าในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
524 สระว่ายน้ า   
526 ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามเทนนิส  สนามฟุตบอล 
527 ท่าเทียบเรือ ท่าเรือประมง 

   ท่าเรือขนถ่ายสินค้า 
    ท่าเรือเพ่ือการสัญจร 
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บัญชีสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่สำมำรถเทียบเคียงได ้

จำกบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้ำงของกรมธนำรักษ์ 

ล าดับ
ที่ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

1 โรงกลั่นน้ ามัน 
2 ถังเก็บน้ าเชื้อเพลิงบนดิน 
3 ถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงใต้ดิน 
4 บ่อขุดเจาะน้ ามัน 
5 แท่นขุดเจาะน้ ามัน 
6 โรงแยกก๊าช 
7 โรงไฟฟ้า 
8 สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
9 สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 

10 โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
11 โรงโม่หิน 
12 เขื่อน 
13 คลองประปา 
14 ทางด่วนยกระดับ 
15 หอบังคับการบิน 
16 รันเวย์ 
17 สถานีรถไฟฟ้า 
18 รางรถไฟฟ้าใต้ดิน 
19 รางรถไฟฟ้า 
20 รางรถไฟ 
21 สถานีรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดิน 
22 กังหันลม 

 

4. ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีคือ 

     4.1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ทรัพย์สินของพรรคการเมือง
ซึ่งเป็นนิติ บุคคล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ทรัพย์สินของ
บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นต้น 

    4.2 ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไป
ท าประโยชน์ หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์น าทรัพย์สินไปให้เช่า ผู้เช่าใน
ฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
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   4.3 ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน ได้แก่ 

       (1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 

       (2) ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสาบสูญ 

       (3) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษี เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ 

       (4) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจเป็นหลักฐาน
มาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

       (5) ผูช้ าระบัญชี ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี 

       (6) เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีท่ีทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 

    4.4 กรณีที่ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูก
สร้างนั้น เป็นผู้เสียภาษี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของส านักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพ่ือปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย บนที่ดินของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดิน และเอกชน เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะใน
ส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 

5. ฐำนภำษี 

          คือ มูลค่าท้ังหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นไป
ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการ ประจ าจังหวัดก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ตาม 

หลักเกณฑ์ ดังนี้ (มาตรา 35) 

         (1) ที่ดินให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

         (2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง เป็นเกณฑ์ ในการค านวณ 

         (3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

6. กำรยกเว้นมูลค่ำของฐำนภำษี 

           ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หักมูลค่าของฐานภาษีออกก่อนที่จะน าไปค านวณภาษี หากเข้า
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

            1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
รวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาทโดยมีวิธีค านวณดังนี้ 
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                  (1.1) กรณีเป็นเจ้าของแปลงเดียว ให้น ามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น หักด้วย 50 ล้าน
บาทส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีท่ีค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ศูนย์ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

                  (1.2) กรณีเป็นเจ้าของมากกว่า 1 แปลง ให้น ามูลค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้าน
บาทโดยให้หักมลูค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของแปลงที่มีมูลค่าสูงสุดก่อน แล้วหักมูลค่าของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงในล าดับรองลงมาตามล าดับ เมื่อหักครบ 50 ล้านบาทแล้ว มูลค่าทรัพย์สินที่เหลือแต่ละ
แปลงคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐาน
ภาษีดังกล่าว เท่ากับศูนย์ 

             2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการ
ค านวณ คือ ให้น ามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หักด้วย 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ คือมูลค่าของฐานภาษี
หากมูลค่าของฐานภาษีท่ีค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าว
เท่ากับศูนย์ 

             3. กรณีท่ีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินและใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท 
โดยมีวิธีการค านวณ คือ ให้น ามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้น หักด้วย 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐาน
ภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษี
ดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อสังเกต 

              (1) ใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษี คือ ปี 2563 – 2565 ที่ดินของบุคคลธรรมดา ที่ใช้ประโยชน์
ในการประกอบเกษตรกรรม ให้ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี 

              (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของนิติบุคคลไม่ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 

               (3) กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
ของตนเพราะเหตุจ าเป็นทางราชการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังคงได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โดยผู้เป็น
เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องน าหนังสือรับรองเหตุจ าเป็นทางราชการในการย้าย
ชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าให้ต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านนั้นมาแสดง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น แต่การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็นการย้าย
เข้าในทะเบียนบ้านของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ 
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7. อัตรำภำษ ี

              1. เพดานอัตราภาษีแยกตามการใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 

                   1.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 
0.15 ของฐานภาษี 

                   1.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของ
ฐานภาษ ี

                   1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก 1.1 หรือ 1.2 อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 
1.2 ของฐานภาษี 

                   1.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี 

             2. อัตราที่ใช้จัดเก็บจริง ใน 2 ปีแรก คือปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ.2564 จะใช้อัตราภาษีตาม
มูลค่าของฐานภาษี ดังนี้ 

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
  ไม่เกิน 75 0.01 

เกษตรกรรม 75 - 100 0.03 
(บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ) 100 - 500 0.05 

  500 - 1,000 0.07 
  1,000 ขึ้น 0.10 

  
 
 

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
  ไม่เกิน 75 0.01 

เกษตรกรรม 75 - 100 0.03 
(นิติบุคคลเป็นเจ้าของ) 100 - 500 0.05 

  500 - 1,000 0.07 
  1,000 ขึน้ 0.10 

 
   

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
ที่อยู่อาศัยหลังหลัก (กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกิน 25 0.03 

ที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
25 - 50 0.05 

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
ในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น) 50  ขึ้นไป 0.10 
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ประเภทที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

  ไม่เกิน 50 0.02 
เกษตรกรรม 50 - 75  0.03 

(นิติบุคคลเป็นเจ้าของ) 75 - -100 0.05 
  100 ขึ้น 0.10 

 
   

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
1. อ่ืน ๆ ไม่เกิน 50 0.3 
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างแปล่า หรือไม่ได้ท า 50 - 200 0.4 
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ (เสียเพ่ิม 0.3% ทุกปี 200 - 1,000 0.5 
แต่รวมรวมแล้วไม่เกิน 3%) 1,000 - 5,000 0.6 
  5,000 ขึ้นไป 0.7 

 

 

 

กรณีไม่มีรูปแปลงที่ดินให้ใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมประกอบกำรส ำรวจ 
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8. กำรลดและกำรยกเว้นภำษี 

               ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อาจได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหากเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

          1. ลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภทตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

             1.1 ลดภาษีให้ร้อยละ 50 ของจ านวนภาษีท่ีจะต้องเสียส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูก
สร้าง หรือห้องชุด ที่เจ้าของ ซึ่งเป็นบุคคลคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 
มกราคมของปีภาษีนั้น ที่ได้โอนสิทธิในหนังสือแสดงสิทธิหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนรับเป็นมรดก ก่อนวันที่ 13 
มีนาคม 2562 แต่ไม่ใช้บังคับกับผู้รับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในทอดต่อ ๆ ไป 

             1.2 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีท่ีจะต้องเสียของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

                  1.2.1 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงินเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์ 

                  1.2.2 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
บริหารสินทรัพย์ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์ 

                   1.2.3 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์ 
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                   1.2.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นโครงการจัดสรร เพ่ืออยู่อาศัย หรือ
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ท าการ
จัดสรรที่ดินดังกล่าว 

                   1.2.5 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นอาคารชุด เพ่ืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุดเป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว 

                    1.2.6 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
ดังกล่าว 

                    1.2.7 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือ
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างรอการขาย เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่ 13 มีนาคม 2562 

                1.3 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีท่ีจะต้องเสียส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ประโยชน์
ในกิจการของสถานอุดมศึกษาและโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

                      1.3.1 สถานอุดมศึกษาของเอกชน ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

                      1.3.2 โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ได้แก่ โรงเรียนในระบบ และโรงเรียน
นอกระบบ ประเภทสอนศาสนา ศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และสภาบันศึกษาปอเนาะ 

                 1.4 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีท่ีจะต้องเสียของทรัพย์สินที่ใช้ เป็นสถานที่เล่นกีฬา 
สวนสัตว์ สวนสนุก หรือที่จอดรถสาธารณะ 

 

สนำมกอล์ฟ จัดเป็นธุรกิจกำรกีฬำ จึงได้รับกำรลดภำษี 
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                 1.5 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีท่ีจะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมดังต่อไปนี้ 

                         1.5.1 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ทางอากาศ เฉพาะส่วนของ
ที่ดินที่ใช้เป็นทางขึ้นลงอากาศยาน ทางขับ ลานจอด อากาศยาน และหลุมจอดอากาศยานระยะไกล 

                         1.5.2 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ทางบก ที่เป็นทางพิเศษ
และทางพิเศษระหว่างเมือง เฉพาะส่วน ดังต่อไปนี้ 

                         (ก) ทางยกระดับ 

                         (ข) ที่ดินที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ 

                         (ค) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะ ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

                        1.5.3 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ทางราง เฉพาะส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

                         (ก) สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้า 

                         (ข) ที่ดินที่ตั้งของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน 

                          (ค) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ส าหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า 

                     1.6 ลดภาษีร้อยละ 50 ของจ านวนภาษีท่ีจะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานดังต่อไปนี้ 

                           1.6.1 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานเฉพาะส่วนของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่ใช้เป็นโรงผลิตไฟฟ้า 

                           1.6.2 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน เฉพาะส่วนของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อน 

              2. ลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมาก หรือถูกท าลายให้
เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

                     2.1 ต้องปรากฏว่าในปีที่ล่วงมาแล้ว ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น ได้รับความเสียหาย
มากหรือถูกท าลายให้เสื่อมสภาพอันเนื่องมาจาก “เหตุอันพ้นวิสัย” ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 
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                 2.2 “เหตุอันพ้นวิสัย” หมายความว่า เหตุที่เกิดจากสาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้งภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรค หรือการระบาด
ของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของ
ผู้ก่อการร้าย กองก าลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้
เกิดข้ึน ซึ่งกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

 

พื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ จะได้รับกำรลดหย่อนภำษี 
 

                      2.3 หลักเกณฑ์ในการลดหรือยกเว้นภาษี 

                            2.3.1 เสียหายไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ านวนเนื้อที่ท้ังหมด ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย 

                            2.3.2 เสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมดให้ได้รับยกเว้นภาษี 

                      2.4 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เพ่ือด าเนินการส ารวจ เนื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่ได้รับความเสียหายมาก หรือถูกท าลาย โดยให้ท า
บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเนื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายมากหรือถูก
ท าลายแต่ละราย แล้วรายงานพร้อมส่งบัญชีดังกล่าวไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ า
จังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี 

                      2.5 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี จะออกไปตรวจสอบด้วยตนเอง หรือจะมอบหมายให้ข้าราชการผู้ใดออกไป
ตรวจสอบแทนก็ได้ 
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                       2.6 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้น หรือลด
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณ 

                         2.7 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งตามข้อ 
2.6 แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 

                             2.7.1 ในกรณีลดภาษีให้ เก็บเงินภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามจ านวนที
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่ง
ลดแล้วในปีต่อไป 

                             2.7.2 ในกรณียกเว้นภาษีให้งดเก็บเงินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป 

9. รำคำประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้ำง หรือสิ่งปลูกสร้ำงท่ีเป็นห้องชุด 

                คือ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ตาม ประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และเป็นบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก
กรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์ พ้ืนที่แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 36 (มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ คณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึง ราคาประเมิน
ทรัพย์สิน คณะกรรมการและคณะกรรมการประจ าจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562) 

10. กำรค ำนวณภำษี 

           1. กำรค ำนวณภำษีส ำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงท่ีใช้ประกอบกำรเกษตร 

                1.1 ให้ค านวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง 

                1.2 น ามูลค่าทุกแปลงมารวมกันเป็นฐานภาษี 

                1.3 น าฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีท่ี 50 ล้านบาท โดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามล าดับ 

                1.4 หลังจากหกัฐานภาษี 50 ล้านบาทแล้ว ค านวณแยกเป็นรายแปลง แปลงใดมีพ้ืนที่ดินต่อกัน
ให้น ามูลค่าฐานภาษมีารวมกันเพื่อค านวณภาษี 
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           2. กำรค ำนวณภำษสี ำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงท่ีใช้อยู่อำศัย 

                2.1 ให้ค านวณมูลค่าของที่ดิน 

                2.2 ค านวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการหักค่าเสื่อม 

                2.3 น ามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 

                2.4 น ามูลค่าฐานภาษีท่ีได้ตามข้อ 2.3 มาหักฐานมูลค่าฐานภาษีท่ียกเว้น ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

                2.4.1 กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของตัวเอง บ้านเป็นของตัวเอง และมีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดในอัตรา 
ร้อยละ 0.03 

                2.4.2 กรณีบ้านหลังแรก มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นของคนอ่ืน บ้านเป็นของตนเอง และมีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินให้คิดอัตราร้อย 

ละ 0.02 

                 2.4.3 กรณีบ้านหลังอ่ืน ๆ หมายถึงไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่เป็นเจ้าของบ้าน ไม่มีการยกเว้น
ฐานภาษี ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 

 

 

 

           3. กำรค ำนวณภำษสี ำหรับห้องชุด 

                 3.1 ค านวณหามูลค่าของห้องชุด โดยน าจ านวนเนื้อที่ห้องชุดไปคูณกับราคาประเมินของห้องชุด 
(ไม่ต้องหักค่าเสื่อมของห้องชุด) มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 

ที่ดินใชอ้ยูอ่ำศยั 

ที่ดินใชเ้พื่อกำรเกษตร 
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                 3.2 น ามูลค่าฐานภาษีไปหักฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น กรณีบ้านหลังแรกจะต้องมีเอกสารสิทธิ 
ที่ดินเป็นของตัวเอง บ้านเป็นของตัวเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ยกเว้นมูลค่า
ฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดในอัตราร้อยละ 0.03 

           4. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น 

                4.1 ให้ค านวณมูลค่าของที่ดิน 

                4.2 ค านวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อม ตามตารางการหักค่าเสื่อม 

                4.3 น ามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 

                4.4 น ามูลค่าฐานภาษีท่ีได้ตามข้อ 4.3 มาค านวณภาษีตามอัตราภาษีท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้บนใชอ้ยูอ่ำศยั 

ชัน้ลำ่งใชป้ระกอบกิจกำร 
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         5. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินที่ท้ิงไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

                5.1 ให้ค านวณมูลค่าของที่ดิน 

                5.2 น ามูลค่าของที่ดินที่ค านวณได้ตามข้อ 5.1 มาค านวณภาษีตามอัตราภาษีท่ีก าหนด 

 

ทีด่ินที่ท้ิงไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ 

 

11. กำรบรรเทำกำรช ำระหนี้ในสำมปีแรก 

            มาตรา 97 เพ่ือเป็นการบรรเทาการช าระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนที่สูงกว่าจ านวนภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ที่ต้องเสีย หรือพึงช าระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อน เหลือจ านวน
เท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี ดังนี้ 

         (1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

        (2) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

        (3) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 
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12. กำรแจ้งกำรประเมินภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

          1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ทั้งนี้
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
ประเมินภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรระมัดระวังแจ้งการประเมินให้
ทันภายในระยะเวลา ที่ก าาหนด โดยหนังสือแจ้งประเมินให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด พร้อมส่งรายละเอียดการ
ค านวณภาษี ให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย 

          2. การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับโดยให้ส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่หรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท า
การของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใด ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ท า
การที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้ 

          3. ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ ให้ปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ท า
การ ของผู้เสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้ เมื่อเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า 7 วัน นับ
แต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

          4. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้อง ตามท่ีผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้ โดย
ทบทวนได้เพียง 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาการช าระภาษี โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

                (1) กรณีท่ีต้องช าระเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี และ
ใหผู้้เสียภาษีช าระภาษีที่ต้องเสียเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน 

                (2) กรณีท่ีมีการช าระภาษีไว้เกินกว่าจ านวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือ
แจ้งให้ ผู้เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด เพ่ือให้มารับเงิน
ที่ช าระเกินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

13.การผ่อนช าระภาษี 

                ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนช าระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอผ่อนช าระจะต้องมีจ านวนตั้งแต่ 3,000 
บาท ขึ้นไปและต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนเมษายน ซึ่งก าหนดเวลาใน
การผ่อนช าระให้แบ่งได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน ดังนี้ 

                 งวดที่ 1 ช าระภายในเดือนเมษายน 

                 งวดที่ 2 ช าระภายในเดือนพฤษภาคม 

                 งวดที่ 3 ช าระภายในเดือนมิถุนายน 
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13. กำรรับช ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

                  1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือน
กุมภาพันธ์แล้วผู้เสียภาษีต้องน าเงินมาช าระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในเดือนเมษายน ณ ส านักงานเทศบาล ที่
ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานเขตศาลาว่าการเมืองพัทยา ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายก าหนดหรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด โดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลง
ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช าระภาษ ี

                  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการรับช าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็ได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าความตกลงเป็นหนังสือกับส่วนราชการนั้น และให้ส่วน
ราชการที่รับช าระภาษีแทน สามารถหักค่าใช้จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของภาษีที่รับช าระไว้แทนได้ โดยให้ถือว่า
วันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่ อในใบเสร็จรับเงิน เป็น
วันที่ช าระภาษ ี

                   3. ผู้เสียภาษีอาจช าระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการช าระผ่าน
ธนาคาร หรือโดยวิธีการ อ่ืนใด เช่น ช าระภาษีผ่านจุดบริการ เป็นต้นกรณีช าระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ โดยส่งธนาณัติตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช าระภาษีกรณีช าระ
โดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใด ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการช าระเงินค่าภาษี
ผ่านจุดบริการ เป็นวันที่ช าระภาษ1ี5. การเร่งรัดภาษีค้างช าระถ้าผู้เสียภาษี ไม่ช าระภาษีภายในเดือนเมษายน 
หรือไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนช าระ หรือไม่ช าระ ภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินเพ่ิมเติม ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ ที่จะต้องติดตามเร่งรัดภาษีค้างช าระดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

                          1. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มา
ช าระภาษีค้างช าระพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม 

                           2. ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาช าระ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ในหนังสือแจ้งเตือนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างช าระให้ส านักงานที่ดิน หรือส านักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างอยู่ในเขตท้องที่ ของส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่สาขานั้นทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียน
สิทธิ และนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป 

                          3. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัตินี้ จะท าไม่ได้ หากปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษีค้าง
ช าระส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้น หากต่อมาผู้เสียภาษีได้มาช าระภาษีค้างช าระพร้อมเบี้ยปรับและ
เงินเพ่ิมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องรีบด าเนินการแจ้งให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา
ทราบ เพื่อถอนการอายัดดังกล่าว ต่อไป 
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14.กำรคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

              ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียภาษีค้างช าระ รวมทั้งเบี้ยปรับ 
และเงินเพ่ิม ดังนี้ 

              1. ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต่อมาได้มาช าระภาษีก่อนที่จะได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจ านวนภาษีค้างช าระ 

              2. ถ้าผู้เสียภาษมีาช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 
20 ของจ านวนภาษีค้างช าระ 

               3. ถ้าผู้เสียภาษีมาช าระภาษีภายหลังจากท่ีก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40  

ของจ านวนภาษีค้างช าระ 

                 4. ผู้เสียภาษทีี่มิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ
จ านวนภาษีค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นก าหนดเวลาช าระภาษีจนถึงวันที่
มีการช าระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจ านวนภาษีท่ีต้องช าระ 

                 5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายก าหนดเวลา ช าระภาษี และได้มีการช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพ่ิมลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน 

                 6. เบี้ยปรับอาจงดได้ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่
เสียภาษีจะต้องยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างช าระ และให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายมีค าสั่งให้ยึด 
อายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี 

15. กำรขอรับเงินคืน 

                  กรณีที่ผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสีย ไม่ว่า
โดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

                    1. ผู้เสียภาษียื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ช าระภาษีพร้อมทั้งส่ง
เอกสารหลักฐานหรือค าชี้แจงใด ๆ ประกอบคไร้องด้วย 

                    2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาค าร้องให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ  

ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

                     3. ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น มีค าสั่งคืนเงิน
ให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง โดยแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีค าสั่ง 
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                     4. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับ
คืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอรับคืนเงินจนถงึวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับคืน 

                   5. ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่มารับเงินคืน ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16. บทก ำหนดโทษ 

                   1. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 หรือของ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ตามมาตรา 63 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

                  2. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือของพนักงาน
ประเมินตามมาตรา 45 หรือหนังสือเรียก หรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมาย ตามมาตรา 63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

                  3. ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ตามที่ก าหนดไว้ใน 
มาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

                 4. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 62 หรือท าลาย ย้ายไป
เสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่น มีค าสั่งให้ยึด หรืออายัด ต้องระวาง
โทษจ าคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

                 5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตาม
มาตรา 80 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

                 6. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
เสียภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

                 7. ในกรณีที่ผู้กระท าผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ
หรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น กระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วยความผิด
ตามข้อ 1, 2, 3 และ 5 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบก าหนด
ค่าปรับได้ และเมื่อผู้กระท าความผิดช าระเงินค่าปรับ ตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน ให้ถือคดีเลิก
กัน ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ด าเนินคดีต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 
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บทท่ี 2 

ภำษีป้ำย 

1. ป้ำยที่ต้องเสียภำษี 

              ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือ
โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนหาก
ในกรณีที่ไม่มีผู้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อหรือหาตัวเจ้าของป้ายได้ ให้
ถือว่าผู้ครอบครองป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้าย แต่ถ้าหาตัวผู้ครอบครองป้ายไม่ได้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
ที่ติดตั้งป้ายจะต้องเป็นผู้เสียภาษีป้ายแทน ตามล าดับที่กล่าวมา 

     

 

   

ตัวอย่ำงป้ำยที่ต้องเสียภำษี 
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2. ป้ำยท่ีไม่ต้องเสียภำษี 

           1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณา มหรสพ 

           2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือสิ่งหุ้มห่อ หรือบรรจุสินค้า 

           3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 

           4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
           5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน หรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นรโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร ที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่
รวมถึงป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

            6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

           7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ 

          8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ื อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

          9. ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตาม
ด้วยกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศกึษานั้น 

          10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 

          11. ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการ เพ่ือประโยชน์แก่ศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 

          12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 

         13. ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ให้
เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย ส าหรับ 

                13.1 ป้ายที่ติดตั้ง หรือแสดงไว้ในที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยายนต์ รถบดถนน หรือรถ
แทรกเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

                13.2 ป้ายที่ติดตั้ง หรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

                13.3 ป้ายที่ติดตั้ง หรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก 13.1 , 13.2 โดยมีพ้ืนที่ไม่เกิน 
500  ตารางเซนติเมตร  
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ตัวอย่ำงป้ำยที่ไม่ต้องเสียภำษี 

3. ก ำหนดระยะเวลำให้ย่ืนแบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษีป้ำย 

              ให้เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม 

ของทุกปีในกรณีติดตั้ง หรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้ง หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ 

เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย 

ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตัง้ หรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไข แล้วแต่กรณีให้เจ้าของป้ายมี
หน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสีย  ภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่ม
ติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดย  เริ่มเสียภาษีป้าย 
ตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปีในกรณีท่ีเจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทน
ในประเทศมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่เป็นคน
สาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ไม่ว่าจะเป็นทายาท หรือผู้อ่ืน 
ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย 

หมายเหตุ : เจ้าของป้ายผู้ใดติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมให้เสียภาษีเป็นรายงวด 
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4. อัตรำภำษีป้ำย แบ่งเป็น 3 อัตรำ ดังนี้ 

                
                     การค านวณภาษีป้าย ให้ค านวณโดยน าพ้ืนที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้องเสีย
ภาษีมีพ้ืนที่  10,000 ตารางเซนติเมตร ถ้าเป็นป้ายประเภทที่ 2 ค านวณการเสียภาษีดังนี้ 
                                10,000 x 20 =     400  บาท เท่านั้นเอง 
                                        500  
เหตุให้ต้องเสียภำษีป้ำยเพิ่ม 

              1. ป้ายใด มีติดตั้ง หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมที่ช ารุด ซึ่งมีพ้ืนที่ ข้อความภาพ และ
เครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมท่ีได้เสียภาษีไว้แล้ว เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิม 

              2. ป้ายใด มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้
เสียภาษีไปแล้ว ป้ายที่เพ่ิมข้อความ ช าระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนที่เพ่ิม ป้ายที่ลดขนาดไม่ต้องคืนเงินภาษี
ในส่วนที่ลด ถ้าเปลี่ยนขนาดต้องช าระใหม่ฐานภาษี และ อัตราภาษีฐานภาษี และอัตราภาษี คือเนื้อท่ีของป้าย 
และประเภทของป้ายรวมกันป้ายที่มีขอบเขต ก าหนดให้การค านวณพ้ืนที่ป้าย ดังนี้ส่วนที่กว้างที่สุด x ส่วนยาว
ที่สุดของขอบเขตป้ายป้ายที่ไม่มีขอบเขต ก าหนดให้การค านวณพ้ืนที่ป้าย ดังนี้ ถือตัวอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมาย ที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขต เพ่ือก าหนดส่วนที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วค านวณตามข้างต้น 

5. ขั้นตอนกำรยื่นแบบภำษีป้ำย 

                 อันดับแรก ต้องมาขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้ายหรือ ภ.ป.1 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ที่
ส าคัญ ต้องลงลายมือชื่อ พร้อมวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน จะมากรอกข้อมูลที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กอง
คลัง หรือส่งไปรษณีย์มาก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกเมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้ามายื่นแบบภาษีป้ายต่อเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่จะออกไปส ารวจ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ป้ายที่ติดตั้งอยู่นั้น มีข้อความ รูปภาพ ขนาด พ้ืนที่
ป้าย ตรงกับที่แจ้งยื่นแบบไว้หรือไม่ พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ล าดับ
ที ่

ชนิดของป้าย 
อัตราภาษีป้าย 

ต่อ 500 ตาราง
เซ็นติเมตร 

1 อักษรไทยล้วน 3  บาท 
2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 20  บาท 
3 * ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย  40  บาท 
  * ป้ายที่ตัวอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือทั้งหมด   
    อยู่ใต ้หรือต่ ากว่าอักษร ต่างประเทศ   
4 ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสีย 
  ภาษีแล้วอัน เป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น ให้คิดอัตราตาม 1, 2, หรือ 3 แล้วแต่กรณี 
  และให้เสียเฉพาะเงินภาษี ที่เพ่ิมข้ึน 
5 ป้ายใด เมื่อค านวณแล้ว จ านวนเงินต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 
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                การช าระภาษีป้ายผู้รับประเมินได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป.3) ให้ช าระเงินภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยช าระภาษีได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและให้ถือว่าวันที่ได้ท าการส่งดังกล่าวเป็นวัน
ช าระภาษีป้าย 

6. เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ประกอบกำรยื่นแบบ ๆ 

            กรณีป้ายใหม่ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมส าเนาหลักฐาน และลายมือชื่อรับรองข้อความ
ถูกต้อง ได้แก่ 

            * ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย 

            * ส าเนาทะเบียนบ้าน 

            * บัตรประจ าตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษ ี

             * กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียน
พาณิชย์ และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20 

             * หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมอากรแสตมป์) 

             * หลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ค าแนะน า 

                กรณีป้ายเก่า ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้ง
สุดท้าย กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมยื่นแบบ 
ภ.ป.1ในกรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้ง หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้ง หรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไข แล้วแต่กรณีถ้าผู้ขอผ่อนช าระ
ภาษีไม่ช าระภาษีป้ายงวดหนึ่งงวดใดภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้หมดสิทธิ์จะขอผ่อนช าระภาษี และ
ให้น ามาตรา 25 (3) มาบังคับใช้ส าหรับงวดที่ยังไม่ได้ช าระ 

7. เงินเพิ่ม 

              มาตรา 25 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่ม นอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย ในกรณีและอัตรา
ดังต่อไปนี้ 

            1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิม ร้อยละสิบของจ านวนเงิน
ที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้
แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 10% 
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            2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่ กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 10% 

             3. ไม่ชระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือน ของจ านวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็นเงินเพ่ิม
ตามอนุมาตรานี้ด้วย (ยื่นแบบแล้วไม่ช าระภายในก าหนดเพ่ิม 2%)มาตรา 26 เงินเพ่ิมมาตรา 25 ให้ถือว่า
เป็นภาษีป้าย 

8. บทก ำหนดโทษ 

               มาตรา 34 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จตอบค าถามด้วย
ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับมาตรา 35 ผู้ใด
จงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทมาตรา 35 ทวิ ผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับวันละหนึ่งร้อยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระท า
ความผิดมาตรา 36 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้ายตามมาตรา 19 
ตรีต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

              มาตรา 37 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 27 (1) หรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา 27 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้ง
แต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

               มาตรา 38 ในกรณีมีผู้กระท าความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งบริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าเป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุกหรือปรับ และโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจเปรียบเทียบสถานเดียวได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

               (1) ในเขตกรุง เทพมหานคร ให้ผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานคร หรือผู้ซึ่ งผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 

               (2) ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ยกเว้น เขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ซึ่ง
บริหารท้องถิ่นมอบหมายของแต่ละเขต เป็นผู้มีอ านาจเปรียบเทียบเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดีต่อไป 

                มาตรา 39 เงินค่าปรับ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  มาตรา 
39 ทวิ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิด ซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น หรือยินยอมในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 


