
 

 

      

 
  

คู่มือการช าระภาษีทอ้งถิน่ 
 ภาษีป้าย 

 ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง 

องคก์ารบรกิารสว่นต าบลบา้นแกง้            

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

 



 

 

คํานํา 

คู่มือการให้บริการ การช าระภาษีท้องถิ่นเล่มนี้เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้าน การจัดเก็บภาษีและขั้น ตอนการช าระภาษี จัดท าขึ้นเพ่ือความสะดวกรวดเร็วของประชาชนในการท า
ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนตอน ระยะเวลา และเอกสารส าหรับการช าระภาษี ซึ่งเงินภาษีของท่านจะถูกน ามา
พัฒนาระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน 

 คณะผู้จัดท าได้จัดท าคู่มือการให้บริการ การช าระภาษีท้องถิ่นเล่มนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อย  

 

 

 

 

(นางสาวเพชรมุกข์ แสงหมื่น) 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                                                                                       
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                

 

การจัดเก็บภาษีป้าย 

 

 

1. ป้ายท่ีต้องเสียภาษี  

 

ภาษีป้าย 



 

 

2. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย  

 

 

 

 

 



 

 

3. กําหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 

1. ให้เจ้าของหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่เจ้าพนักงานจัดเก็บ
และพัฒนารายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ภายใน
เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี 

2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึนให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

3. ในกรณีที่มีการโอนย้าย(เปลี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อ
เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันรับโอน 

 

   4. หลักฐานที่ต้องนําไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ 

3. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีท่ีได้ช าระภาษีป้ายมาแล้ว) 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 

7. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 

 

5. ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย 

1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐาน 

2. ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้องเสีย
เงินเพ่ิม 



 

 

 



 

 

 6. อัตราภาษีป้าย 

1.ประเภทที1่ ป้ายอักษรไทยล้วน  
(ก) ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนแปลงได้ อัตรา 10 บาทต่อ 500 ตารางเมตร 
(ข) ป้ายที่มีข้อความไม่เคลื่อนที่/ไม่เปลี่ยนแปลง อัตรา 5 บาทต่อ 500 ตารางเมตร    

2.ประเภทที่ 2 ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืน 
(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพเคลื่อนที่/เปลี่ยนแปลงได้ อัตรา 52 บาทต่อ 
500 ตารางเมตร  
(ข) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพไม่เคลื่อนที่/ไม่เปลี่ยนแปลง อัตรา 26 บาทต่อ 
500 ตารางเมตร 

3.ประเภทที่ 3 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมาย และป้ายที่มีอักษรไทยอยู่ใต้หรือ
ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  

 (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพเคลื่อนที่/เปลี่ยนแปลงได้ อัตรา 52 บาทต่อ 
500 ตารางเมตร 
(ข) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพไม่เคลื่อนที่/ไม่เปลี่ยนแปลง อัตรา 50 บาทต่อ 
500 ตารางเมตร 

4. ป้ายตาม 1,2,3 เมื่อค านวณพื้นท่ีของป้ายแล้วมีอัตราที่ต้องเสียต ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสีย
ภาษีป้ายละ 200 บาท 

   
5. กรณีป้ายท่ีติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน 

-งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม คิดภาษ ี100% 
-งวดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน -มิถุนายน คิดภาษี 75% 
-งวดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม -กันยายน คิดภาษี 50% 
-งวดที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม -ธันวาคม คิดภาษี 25% 

 

 



 

 

วิธีการคํานวณค่าภาษีป้าย 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

7. เงินเพิ่ม 

หน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่า 

ภาษีป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบ 

ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องต้องตามจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลด 

น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ 

แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

3. ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษี 

ป้ายเศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ 

ด้วย 

8. บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 

1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า 

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 

1 ปีหรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 

50,000 บาท 

3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ 

ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ 

พนักงานเจา้หน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายใน 

ก าหนดเวลาอันสมควรต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท 

หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 



 

 

9. การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 

เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ 

การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้ง 

ค าวินิจฉัยอทุธรณ์ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับ 

แจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 

10. การขอคืนเงินภาษีป้าย 

ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ์ขอรับ 

เงินคืนได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย 

 

 



 

 

       

 

 

1. ความหมายของภาษีในพระราชบัญญัตินี้ 

1.1 ภาษ ีหมายความว่า ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                    
1.2 ผู้เสียภาษ ีหมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือ 
เป็นผู้ ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความ รวมถึงผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษีภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

2. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีคือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  2.1 ที่ดิน หมายความว่า พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ าด้วย (แม่น้ า
และทะเล ไม่ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) ที่ดินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ 

(1) ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจองที่ตรา
ว่า ได ้ท าประโยชน์ นส.3, นส.3 ก และ นส.3 ข  

(2) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของ
บุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคล 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) และท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือท าประโยชน์ฯลฯ เป็นต้น 

2.2 สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่าโรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่
อาศัยหรือ ใช้สอยได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้
หมายความรวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วนอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้วหรือแพที่
บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได ้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย  

นิยามค าว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไป จากนิยามของค าว่า 
“โรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475” ดังนั้น 
การพิจารณาว่าอะไรเป็น สิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด 
กรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ไดจ้ะไม่ถือเป็นสิ่ง ปลูก
สร้างที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

3. ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ 

1. ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีใช้ในราชการ สาธารณประโยชน์ การประกอบ
ศาสนกิจ 
2. ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้ใช้ในกิจการของรัฐวิสาหกิจและยังไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 
3. ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่างเปล่าในสนามบินที่กันไว้เพ่ือความปลอดภัย 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 



 

 

4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นทางรถไฟหรือทางรถไฟฟ้า 
5. ทรัพย์สินที่ใช้ส าหรับการสาธารณูปโภคและใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 
6. ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อสาธารณะ 
7. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียต่อเนื่องกับอาคาร 
8. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อน้ าท่ีใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ 
9. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว 
10. ที่ดินที่กฎหมายก าหนดห้ามมิให้ท าประโยชน์ 
11. ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศท่ีจัดตั้งขึ้นตามความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี 

   

4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

- เจ้าของที่ดิน / เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง / เจ้าของห้องชุด 
- ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือท าประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง) 
- มีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น  

เช่น หากซื้อคอนโดในเดือนมิถุนายน 2563 จะยังไม่ต้องเสียภาษีท่ีดินในเดือนสิงหาคม 2563 
เพราะไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่จะต้องเสียภาษีที่ดินในปี 2564 
 

 5. ฐานภาษี  

คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยการค านวณมูลค่าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นไป
ตาม ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวล กฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการ ประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนด
ราคาประเมิน ทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (มาตรา 32) 

(1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ร้าคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

(3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ ในการค านวณ 

 

 

 

 

 



 

 

6. การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี  

 

7. อัตราภาษี  

 



 

 

1. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15% ส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือการท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยง
สัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และกิจการอื่นตามที่ประกาศก าหนด 

- 0 - 75     ล้านบาท    อัตรา 0.01% ล้านละ 100 บาท 

- 75-100 ล้านบาท    อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท 

- 100 - 500 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท 

- 500 - 1,000 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 700 บาท 

- 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป    อัตรา 0.10% ล้านละ 1,000 บาท  

ตัวอย่าง กรณีเจ้าของที่ดินเป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาทแรก หากมีส่วนเกิน ค่อย
น ามาคิดภาษี เช่น นายเอ เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรม มูลค่า 60 ล้านบาท หัก 50 ล้านบาทแรกออก เหลือ
ส่วนเกิน 10 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี 0.01% เท่ากับ 1,000 บาท 

  

2. ที่อยู่อาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3 เปอร์เซ็นต์กรณีบ้านหลังหลักโดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้ง
ทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะได้รับการยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก 

- ไม่ถึง 25 ล้านบาท    อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท 

- 25 - 50 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท 

- 50 ล้านขึ้นไป        อัตรา 0.10 % ล้านละ 1,000 บาท 

ตัวอย่าง กรณีทรัพย์สินมีมูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นภาษีไปเลย แต่หากมีส่วนเกิน ให้น า
ส่วนเกินมาคิดภาษี เช่น นายบีมีบ้านพร้อมที่ดินมูลค่า 75 ล้านบาทและมีชื่อในทะเบียนบ้านส่วน 50 ล้าน
บาทแลกได้ยกเว้นภาษีส่วนที่เหลือ 25 ล้านน ามาค านวณภาษี 0.03% 7,500 บาท 

* บคุคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะไม่ได้ยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก  

 กรณีบ้านหลังหลักโดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

- ไม่ถึง 40 ล้านบาท    อัตรา 0.02% ล้านละ 200 บาท 

- 40 - 65 ล้านบาท    อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท 

- 65 - 90 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท 

- 90 ล้านขึ้นไป        อัตรา 0.10% ล้านละ 1,000 บาท 

 ตัวอย่าง กรณีมีบ้านบนที่ดินเช่า หรือปลูกสร้างบนที่ดินคนอ่ืน จะได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะ 10 ล้านบาท
แรก หากมีส่วนเกินก็ให้น ามาค านวณ เช่น 



 

 

 มีบ้านปลูกสร้างอยู่บนที่ดินเช่ามูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทและมีชื่อในทะเบียนบ้านจะไม่ต้อง
เสียภาษี 

 มีบ้านบนที่ดินเช่ามูลค่า 30 ล้านบาทและมีชื่อในทะเบียนบ้านดังนั้น 10 ล้านบาทแลกได้รับ
การยกเว้นส่วนที่เหลือ 20 ล้านบาทจะน ามาคิดภาษีที่ 0.02% 4,000 บาท 

  

3. กลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุด 1.2% 

- 0 - 50 ล้านบาท        อัตรา 0.3% ล้านละ 3,000 บาท 

- 50 - 200 ล้านบาท    อัตรา 0.4% ล้านละ 4,000 บาท 

- 200 - 1,000 ล้านบาท    อัตรา 0.5% ล้านละ 5,000 บาท 

- 1,000 - 5,000 ล้านบาท    อัตรา 0.6% ล้านละ 6,000 บาท  

- 5,000 ล้านบาทข้ึนไป    อัตรา 0.7% ล้านละ 7,000 บาท 

4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แต่จะเพ่ิมเป็น 3 เปอร์เซ็นต์
เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี หมายถึง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตาม
ควรหรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า 

- 0 - 50 ล้านบาท        อัตรา 0.3% ล้านละ 3,000 บาท 

- 50 -200 ล้านบาท    อัตรา 0.4% ล้านละ 4,000 บาท 

- 200 - 1000 ล้านบาท    อัตรา 0.5% ล้านละ 5,000 บาท 

- 1,000 - 5,000 บาท    อัตรา 0.6% ล้านละ 6,000 บาท 

- 5,000 ล้านบาทข้ึนไป    อัตรา 0.7% ล้านละ 7,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. การคํานวณภาษี  

ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง   
          ภาระภาษี = มูลค่าท่ีดิน x อัตราภาษี   
          โดยมูลค่าที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนาดพ้ืนที่ดิน 

    มีทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
          ภาระภาษี = (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษี 
          โดยมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพ้ืนที่สิ่ง      
ปลูกสร้าง) - ค่าเสื่อมราคา 

          ห้องชุด   
          ภาระภาษี = มูลค่าห้องชุด x อัตราภาษี 
          โดยมูลค่าห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพ้ืนที่ห้องชุด (ตร.ม.) 
  
          (หมายเหตุ : กรมธนารักษ์จะเป็นผู้ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด และอัตราค่าเสื่อมราคา) 

 

9.การบรรเทาการชําระหนี้ในสามปีแรก ( ปี 2563-2565 ) 

การบรรเทาภาระภาษี ใน 3 ปีแรกของของเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากผู้เสียภาษีมีภาระที่
ต้องจ่ายสูงกว่าที่เคยจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบ ารุงท้องที่ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวน
ประเมินในปีก่อนหน้าที่กฎหมายนี้บังคับใช้ แล้วเหลือภาระภาษีเท่าไร ให้ช าระส่วนที่เหลือ ดังนี้  

 ปีที่ 1 จ่าย 25% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

 ปีที่ 2 จ่าย 50% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

 ปีที่ 3 จ่าย 75% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการดูแลผลกระทบ 

 

 

10. กําหนดระยะเวลาแจ้งการประเมินและผู้เสียภาษีชําระภายในเดือน เมษายน 

               ให้ผู้บริหารแต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจและประกาศก าหนดระยะเวลาส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประชาชนตรวจสอบ
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือแก้ไข ภายในเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี 

 

11. หลักฐานที่ต้องนําไปแสดงเพื่อชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดินตามที่กฎหมายก าหนดเช่นโฉนด , น.ส.3.,
ส.ค.1 ฯ 

4. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 

5. หนังสือมอบอ านาจกรณีที่ให้ผู้อ่ืนมาท าการแทน 

 



 

 

12. ขั้นตอนการชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

1. เจ้าพนักงานแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

2. การแจ้งการประเมินภาษี และแบบประเมินภาษีให้เป็นตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษีจ านวนภาษีท่ีต้องช าระ 

3. การประเมินภาษีให้พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า
หรือคือส่งเอสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาเพ่ือตรวจภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยจะต้องมีหนังสือ
แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

4. การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออ่ืน (เช่นการแจ้งเตือน ให้เจ้าหน้าที่
ส่งให้แก่ผู้รับโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือ ถิ่นที่
อยู่หรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลา
ท าการของบุคคลนั้นถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่หรือสถานท าการของผู้รับ จะส่งให้แก่
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่สถานที่ท าการที่ปรากฏว่าเป็น
ของผู้รับนั้นก็ได ้

5. มีการประเมินผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวนประเมิน 
ภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้การทบทวนการประเมินใหม่จะกระท ามิได้เมื่อ
พ้น 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

6. ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือก าหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษี
ตามที่   ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวเหตุจ าเป็น 
จนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้ให้ยื่นค าร้องขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาก่อน
ก าหนดเวลาสิ้นสุดลงเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร จะให้ขยายหรือให้เลื่อน
ก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

7. ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

8. การช าระภาษีให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อให้ใบเสร็จรับเงินวันที่ช าระภาษี 

9. ผู้ช าระภาษีสามารถช าระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการช าระผ่านธนาคาร
หรือโดยวิธีอ่ืนใดนั้น ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

 

 

 

 



 

 

13. เงินเพิ่ม 

ภาษีท่ีมิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชาระ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ชาระภาษี 

ค้างช าระภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างชาระ พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมร้อย 

ละ 40 ของจ านวนภาษีค้างช าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับ 

ร้อย ละ 10 ของจ านวนภาษีค้างช าระการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้อาจขอผ่อนช าระเป็นงวด งวดละ 

เท่าๆกันก็ได้จ านวนงวดและจ านวนเงินภาษีข้ันต่ าที่จะมีสิทธิ์ผ่อนช าระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 

ผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณีที่ผู้เสียภาษีท่ีขอผ่อนช าระ ไม่ช าระภาษีตามระยะเวลา 

ที่ก าหนดในการผ่อนช าระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช าระ และต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ 

จ านวนภาษีที่ค้างช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน กรณีที่ต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีใหม่และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสีย ภาษีและให้ผู้เสีย
ภาษีช าระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 

 

14. บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

1.เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพ่ือน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับ 
เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายได้อันเนื่องมาจากการ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้แต่ห้ามมิให้ยึดหรือ
อายัดทรัพย์ของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจ าเป็นที่พอจะช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมและค่าใช้จ่าย 

2. เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย 
จากผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค า สั่งให้ผู้เสียภาษีน าบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอัน
จ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างช าระมาตรวจสอบ 

3. ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ของ
ผู้เสียภาษีเข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้นเพ่ือสอบถามบุคคลใดๆ การด าเนินการต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียนค าสั่งและการออกค าสั่งและท าการต้องเป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

 

 

 



 

 

15. การอุทธรณ์ 

- ถ้าผู้เสียภาษีรายใดได้รับแจ้งการประเมินแล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิคัดค้านและ
ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีได้ 

- ผู้เสียภาษียื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บ
ภาษ ี

- ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค า
ร้องดังกล่าว และแจ้งสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค า
ร้องของผู้เสียภาษ ี

 

 16. การขอคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ก าหนดให้ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเกินกวาจ านวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความ 

ผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยการ
ขอรับเงินคืน ให้ยื่น ค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ช าระ ในการนี้ให้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือค าชี้แจงใดๆ ประกอบค าร้องด้วย 

 

17. กําหนดระยะเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เมื่อพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นแล้ว ให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ ส านักงานหรือท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ 

อ่ืนด้วยตามที่เห็นสมควร ภายในเดือน ( กรกฎาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 
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