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  ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง  เป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมลูค่า

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เช่น   บ้าน  อาคาร) ที่ครอบครองโดยมีองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บ เริ่มใชบ้ังคับตั้งแต ่

13 มีนาคม  2562 และจะเริ่มเก็บภาษีตัง้แต ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดย

อัตราภาษีจะค านวณตามประเภทการใชป้ระโยชน์ซ่ึงอัตราการสงูสดุที่เป็นไปได้

อยู่ที่อัตราละ 3%  ของมลูค่าที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งท าใหต้อ้งยกเลิกการเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินและการบ ารงุทอ้งที่ดว้ย 

 

 

 

                 ภาษทีี่ดิน 

           และสิ่งปลกูสรา้ง 



 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง 

1. ความหมายของภาษีในพระราชบญัญติัน้ี 

1.1 ภาษี หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง 

1.2 ผ ูเ้สียภาษี หมายความว่า บคุคลธรรมดาหรือนติบิคุคลซ่ึงเป็นเจา้ของ 

ที่ดินหรือสิ่งปลกูสรา้ง หรือเป็นผูค้รอบครองหรือท าประโยชนใ์นที่ดินหรือ    

สิ่งปลกูสรา้งอันเป็นทรัพยส์ินของรัฐ  ซ่ึงเป็นผูม้ีหนา้ที่เสียภาษีตาม

พระราชบญัญตันิี ้และใหห้มายความรวมถึงผูม้ีหนา้ที่ช าระภาษีแทนผูเ้สียภาษี

ตามพระราชบัญญตันิีด้ว้ย 

2. ทรพัยส์ินท่ีตอ้งเสียภาษี คือ ที่ดินหรอืสิ่งปลกูสรา้ง 

2.1 ท่ีดิน หมายความว่า พื้นดิน และใหห้มายความรวมถึงพื้นทีท่ี่เป็นภเูขา 

หรือที่มีน า้ดว้ย (แมน่ า้และทะเลไมถื่อเป็นทีด่ินตามพระราชบัญญัตนิี)้ 

ที่ดินที่ตอ้งเสียภาษี ไดแ้ก ่

       (1) ที่ดินที่เป็นกรรมสทิธ์ิของบคุคลธรรมดาหรือนติบิคุคล เชน่ โฉนด 

ตราจอง ตราจองที่ตราว่าไดท้ าประโยชน ์นส.3, นส.3 ก และ นส.3 ข 

      (2) ที่ดินที่ไมเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของบคุคลธรรมดาหรือนติบิคุคล แตอ่ยู ่

ในความครอบครองของบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล เชน่ 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) และทีด่ินอันเป็น

ทรัพยส์ินของรัฐซ่ึงมกีารเขา้ไปครอบครองหรือท าประโยชน ์ฯลฯ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

                  ที่ดินรกรา้ง      ที่ดินใชท้ าเกษตรกรรม 

 

 



 

 

2.2 สิ่งปลกูสรา้ง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตกึ หรือสิ่งปลกูสรา้ง 

อย่างอื่นทีบ่คุคลอาจเขา้อยู่อาศัยหรือใชส้อยได ้หรือที่ใชเ้ป็นที่เก็บสินคา้หรือ

ประกอบการอตุสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และใหห้มายความรวมถึงหอ้งชดุ

ตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชดุที่ไดอ้อกหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุแลว้ 

หรือแพที่บคุคลอาจใชอ้ยู่อาศัยไดห้รือทีม่ีไวเ้พื่อหาผลประโยชนด์ว้ย 

นยิามค าว่าสิ่งปลกูสรา้งตามพระราชบัญญัตนิีม้ีเจตนารมณท์ีต่า่งออกไป 

จากนยิามของค าว่า “โรงเรือนหรือสิง่ปลกูสรา้งอย่างอื่นตามพระราชบญัญตัิ

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน พทุธศักราช 2475” ดงันัน้ การพิจารณาว่าอะไรเป็น  

สิ่งปลกูสรา้งจงึไมพ่ิจารณารวมถึงเครื่องจกัรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือน   

แตอ่ย่างใด  กรณีสิ่งปลกูสรา้งที่อยู่ระหวา่งกอ่สรา้งยงัไมแ่ลว้เสร็จ และยงัไม่

สามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ะไมถื่อเป็นสิ่งปลกูสรา้งทีต่อ้งเสียภาษตีาม

พระราชบญัญตันิี ้

 

  

           บา้นเดี่ยว               ตกึแถว 

 

 

 



 

 

 ประเภทเอกสารเกี่ยวกบัที่ดินเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการพิจารณา          

ใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่กษตรกร  ประเภท เอกสารสิทธติามกฎหมายที่ดิน         

มีจ านวน  9  กลุ่ม  22  แบบ 

ล าดบัท่ี ช่ือแบบเอกสารท่ีดิน กล ุม่ 
หน่วยงาน

ผ ูร้บัผิดชอบ 

1 น.ส. 4 
กลุ่มที่ 1 

โฉนดที่ดิน 
กรมที่ดิน 

2 น.ส. 4 ก.   

3 น.ส. 4 ข.   

4 น.ส. 4 ค.   

5 น.ส. 4 ง.   

6 น.ส. 4 จ.   

7 โฉนดแผนที่ กลุ่มที่ 2  

8 โฉนดตราจอง    

9 
ตราจองที่ตราว่าไดท้ าประโยชน์

แลว้ 
  

10 น.ส. 3 

กลุ่มที่ 3 

หนงัสือรับรอง 

การท าประโยชน ์

 

11 น.ส. 3 ก.   

12 น.ส. 3 ข.   

13 แบบหมายเลข 3   

14 น.ส. 2  
กลุ่มที่ 4 

ใบจอง 
 

15 น.ส. 2 ก    

16 น.ส. 5 ใบไตส่วน กลุ่มที่ 5  

17 ใบน า   

18 ใบเหยียบย า่ กลุ่มที่ 6  

19 ตราจอง   

20 ส.ค. 1  
กลุ่มที่ 7 แบบแจง้การ

ครอบครองที่ดิน 
 

21 ส.ค. 2  
กลุ่มที่ 8 บัญชีรับแจง้ 

การครอบครองที่ดิน 
 

22 ส.ค. 3  

กลุ่มที่ 9 ใบรับแจง้ 

ความประสงคจ์ะไดส้ิทธิ

ในที่ดิน 

 

 

 



 

 

            

 

         บญัชีเปรยีบเทียบโรงเรือนสิ่งปลกูสรา้งของกรมธนารกัษ ์

 

รหสั 
ประเภทโรงเรือนสิ่ง

ปลกูสรา้ง 
สิ่งปลกูสรา้งอ่ืนๆท่ีสามารถเทียบเคียงได ้

100  บา้นเดี่ยว  

บา้นพกัอาศัยไมช้ัน้เดียว 

บา้นพกัอาศัยไมช้ัน้เดียวใตถ้นุสงู 

บา้นพกัอาศัยตึกชัน้เดียว 

บา้นพกัอาศัยไมส้องชัน้ 

บา้นพกัอาศัยครึ่งตึกครึ่งไมส้องชัน้ 

บา้นพกัอาศัยตึกสามชัน้ 

บา้นพกัอาศัยตึกแฝดสองชัน้ 

บา้นพกัอาศัยตึกแฝดสามชัน้ 

บา้นทรงไทยไมช้ัน้เดียวใตถ้นุสงู 

บา้นทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไมส้องชัน้ 

บา้นพกัอาศัยแฝดตึกชัน้เดียว 

เรือนคนใช ้(ลกัษณะเป็นหลงั) 

บา้นส าเร็จรปู 

บา้นประกอบส าเร็จ (บา้นนอ๊คดาวน)์ 

ศาลาทรงไทย 

บา้นเรือนแพ 

200  บา้นแถว  

เทาวนเ์ฮาสช์ัน้เดียว 

เทาวนเ์ฮาสส์องชัน้ 

เทาวนเ์ฮาสส์ามชัน้ 

300  หอ้งแถว  

หอ้งแถวไมช้ัน้เดียว 

หอ้งแถวไมส้องชัน้ 

หอ้งแถวครึงตึกครึ่งไมส้องชัน้ 

เรือนคนใช ้(ลกัษณะเป็นหอ้งแถว) 

 

 

 

 



 

 

 

         ผูเ้สียภาษี                                           

 ผูเ้สียภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง คือ เจา้ของที่ดินหรือสิ่ง

ปลกูสรา้ง หรือผูค้รอบครอง หรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือ

สิ่ งปลูกสร้างที่ เป็นทรัพย์สินของรัฐ  โดยจะเป็นบุคคล     

ธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้  ถ้าใครเป็นเจ้าของหรือ         

ผูค้รอบครองที่ดินหรือสิ่งปลกูสรา้งอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้นใหเ้ป็นผู ้  

มีหนา้ที่เสียภาษีส าหรับปีนั้นไป  ถ้าเจา้ของที่ดินและเจา้ของสิ่งปลูกสรา้งบน

ที่ดินนั้นเป็นคนละคนกัน ก็ใหเ้จา้ของที่ดินเป็นคนเสียภาษีเฉพาะส่วนของมลูค่า

ที่ดิน ส่วนเจา้ของสิ่งปลกูสรา้งก็เสียภาษีเฉพาะส่วนของมลูค่าสิ่งปลกูสรา้ง 

 

 

  ฐานภาษี 

  การค านวณมลูค่าที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง ใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ที่ดิน – ใชร้าคาประเมินทนุทรัพยท์ี่ดิน 

2. สิ่งปลกูสรา้ง – ใชร้าคาประเมินทนุทรัพยส์ิ่งปลกูสรา้ง 

     3. สิ่งปลกูสรา้งที่เป็นหอ้งชดุ (คอนโด) – ใชร้าคาประเมินทนุ 

         ทรัพยห์อ้งชดุ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นผูป้ระกาศราคาประเมินทนุทรัพยข์องที่ดิน

และสิ่งปลกุสรา้ง อัตราภาษีจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นในการจัดเก็บ

ภาษี ในแต่ล ะปี  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนวันที่                

1 กมุภาพันธ์ของปีนั้น ซ่ึงราคาประเมินทนุทรัพย์นี้จะเป็นราคาเดียวกับราคา

ประเมินทนุทรัพยข์องกรมที่ดิน 

 

 

 



 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งใชว้ิธีประเมินราคา  โดยองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเป็นผูป้ระเมินใหแ้ละจะส่งแบบประเมินภาษีใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีภายในเดือน 

ก.พ. ของแตล่ะปีและตอ้งช าระภาษีภายใน 30 เม.ย. ของปีนัน้ 

แบบประเมินภาษีจะประกอบดว้ย 

 1. รายการที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง 

 2. ราคาประเมินทนุทรัพย ์

 3. อัตราภาษี 

 4.จ านวนภาษีที่ตอ้งช าระ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราการจดัเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง 



 

 

 

 อย่างไรก็ดี  เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ใน 3 ปีแรกของการเรียก

เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งใหม่  หากผูเ้สียภาษีมีภาระที่ตอ้งจ่ายสงูกว่าที่

เคยจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบ ารงุทอ้งที่ ใหผู้เ้สียภาษีช าระภาษีตาม

จ านวนประเมินในปีก่อนหนา้ที่กฎหมายบังคับใช ้แลว้เหลือภาระภาษีเท่าไร  ให้

ช าระส่วนที่เหลือ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เบ้ียปรบัและเงินเพ่ิม 

     กรณีผูเ้สียภาษีไมไ่ดช้ าระภาษีภายในเวลาที่

ก าหนด (ภายในเดือนเมษายน) ใหเ้สียเบี้ยปรับรอ้ยละ 40 ของจ านวนภาษีที่

คา้งช าระ เวน้แตผู่เ้สียภาษีไดช้ าระภาษีกอ่นที่จะไดร้ับหนงัสอืแจง้เตอืน ใหเ้สีย

เบี้ยปรับรอ้ยละ 10 ของจ านวนภาษีทีค่า้งช าระ 

 

 



 

 

1. ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษี 

 1.1 ป้ายที่ตอ้งเสียภาษี ไดแ้ก ่ป้ายแสดงชือ่ยี่หอ้ หรือเครื่องหมายที่ใช ้

ในการประกอบการคา้ หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ้ไมว่่าจะแสดง หรือโฆษณา

ไวท้ี่วัตถใุดๆ ตกัอกัษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขยีนแกะสลกั จารึก หรือท าให้

ปรากฏดว้ยวิธีใดๆ 

 1.2 ไมเ่ป็นป้ายที่ไดร้บัการยกเวน้จากภาษป้ีาย 

2. ป้ายท่ีไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี ไดแ้ก่ 

      2.1 ป้ายที่แสดงไว ้ณ โรงมหรสพ 

      2.2 ป้ายที่แสดงไวท้ี่สินคา้ 

      2.3 ป้ายที่แสดงไวใ้นบริเวณงานที่จดัขึน้เป็นครัง้คราว 

      2.4 ป้ายที่แสดงไวท้ี่คนหรือสตัว ์

      2.5 ป้ายที่แสดงไวภ้ายในอาคารทีใ่ชป้ระกอบการคา้ หรือประกอบกิจการ

อื่น หรือภายในอาคาร ซ่ึงเป็นที่รโหฐาน ทัง้นีเ้พื่อหารายได ้และแตล่ะป้ายมีพื้นที่

ไมเ่กินก าหนดในกฎกระทรวง 

      2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง รายการส่วนภมูิภาค หรือราชการส่วน

ทอ้งถิ่น ตามกฎหมายว่าดว้ยเรื่องกฎระเบยีบบริหารรายการแผน่ดิน 

      2.7 ป้ายขององคก์ารที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์าร

ของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ๆ และหนว่ยงานทีน่ ารายไดส้่งรัฐ 

      2.8 ป้ายของธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์และบรษิทัเงนิทนุอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

      2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนหรือ

สถาบันอดุมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว ้ณ อาคารหรือบรเิวณของโรงเรียนเอกชน

หรือสถาบันศึกษาเอกชนนัน้ 

      2.10 ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตรซ่ึงท าผลผลติอันเกิดจากการเกษตร

ของตน 

      2.11 ป้ายของวดั หรือผูด้ าเนนิกิจการเพื่อเป็นประโยชนท์างศาสนา 

      2.12 ป้ายของสมาคมหรือมลูนธิ ิ

      2.13 ป้ายที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 



 

 

3. ผ ูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย 

ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษีป้าย ไดแ้ก่ 

 3.1 เจา้ของป้าย 

 3.2 ในกรณีที่ไม่มีผูอ้ื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนกังาน 

       เจา้หนา้ที่ไม่อาจหาตัวเจา้ของป้ายนั้นได ้ ใหถื้อว่าผูถื้อครอบครอง

นั้นเป็นผูม้ีหนา้ที่เสียภาษีป้าย ถา้ไม่อาจหาตัวผูค้รอบครองป้ายนั้นใหถื้อว่า

เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนัน้ติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผูม้ี

หนา้ที่เสียภาษีป้ายตามล าดบั 

 

 

 

4. ระยะเวลายื่นแบบรายการแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย 

 4.1 เจา้ของป้ายที่มีหนา้ที่เสียภาษีตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

(ภป.1) ภายในเดือน มีนาคม ของทกุปี 

 4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้ง

แสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแกไ้ขป้าย   

อันเป็นเหตทุี่ตอ้งใหเ้สียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นใหเ้จา้ของป้ายยื่น

แบบแสดงรายการภาษีภายใน 15 วัน นบัตัง้แตว่ันที่ตดิตัง้

หรือแสดงป้าย หรือนบัตัง้แตว่ันที่เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ข 

แลว้แตก่รณี 

 

 

 

 

 



 

 

5. อตัราค่าภาษีป้าย 

     ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยส่วน ใหค้ิดอตัราละ 3 บาท 

ตอ่ 500 ตอ่ตารางเซนตเิมตร 

      ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยเป็นอกัษรตา่งประเทศ หรือ

ปนกบัภาพหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ใหค้ิดอตัรา 20 บาท ตอ่ 500 ตาราง

เซนตเิมตร 

      ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง ป้ายที่ไมม่อีักษรไทยไมว่่าจะมีภาพหรือ

เครื่องหมายใด ๆ หรอืไม ่, ป้ายทีม่ีอักษรไทยบางส่วนหรือทัง้หมด  อยู่ใตห้รือ

ต า่กว่าอักษรตา่งประเทศใหค้ดิอัตรา 40 บาท ตอ่ 500 ตารางเซนตเิมตร 

      *****เมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแลว้ ถา้มีอตัราต า่กว่าอตัราป้ายละ 200 

บาท ใหเ้สียภาษป้ีาย 200 บาท 

6. ขัน้ตอนการช าระภาษี 

      6.1 ผูท้ี่มีหนา้เสยีภาษป้ีายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พรอ้ม

ดว้ยหลกัฐาน 

      6.2 พนกังานเจา้หนา้ที่ด าเนนิการเป็น 2 กรณี ดงันี ้

     1) กรณีที่ผูเ้สียภาษีป้ายประสงคท์ี่จะช าระภาษป้ีายใน

วันย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย ถา้พนกังาน

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบและประเมินภาษป้ีายไดท้นัทีให้

แจง้ผูเ้สียภาษีป้ายวา่จะตอ้งเสียภาษป้ีายเป็นจ านวน

เท่าใด 

             2) กรณีผูเ้สียภาษป้ีายไมพ่รอ้มจะช าระภาษี

ป้ายในวันที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษป้ีาย พนกังาน

เจา้หนา้ที่จะมีหนงัสือแจง้ประเมิน (ภป.3) แจง้จ านวนเงนิ

ภาษีที่จะตอ้งช าระแกผู่เ้สียภาษี 

        6.3 ผูเ้สียภาษตีอ้งมาช าระเงนิค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นบัตัง้แตว่ันที่

ไดร้ับแจง้ประเมิน มิฉะนัน้จะตอ้งเสียเงนิเพิ่ม 

 



 

 

 

   6.4 การช าระภาษป้ีาย 

   - เจา้ของป้ายมีหนา้ที่ช าระภาษป้ีายเป็นรายปี  ยกเวน้ป้ายที่แสดง

ปีแรก 

   1. ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นบัแตว่ันที่ไดร้ับแจง้ประเมิน 

   2. สถานที่ช าระภาษ ี

       - ส านกังานเทศบาลต าบลเจา้พระยา 

   3. การผอ่นช าระ 

       - ภาษป้ีาย 3,000 บาทขึน้ไป 

       - ผอ่นช าระเป็น 3 งวดเท่าๆกนั 

       - แจง้ความจ านงเป็นหนงัดว่นครบก าหนดเวลาช าระหนี้ 

   ป้ายตดิตัง้ปีแรก 

   คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 

   งวดละ 3 เดอืน 

   เริ่มเสียตัง้แตง่วดทีต่ดิตัง้ จนถึงงวดสดุทา้ยของปี 

  งวดที่ 1 มกราคม – มีนาคม  = 100% 

  งวดที่ 2 เมษายน – มิถนุายน = 75% 

  งวดที่ 3 กรกฎาคม – กนัยายน = 50% 

  งวดที่ 4 ตลุาคม – ธนัวาคม = 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. เงินเพ่ิม 

    ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษป้ีายจะตอ้งเสียเงนิเพิ่มในกรณีและอตัราดงัตอ่ไปนี้ 

 7.1 ไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีายภายในเวลาที่ก าหนด ใหเ้สยีเงนิ

เพิ่มรอ้ยละ 10 ของคา่ภาษป้ีายเวน้แตก่รณีที่เจา้ของป้ายไดย้ื่นแบบแสดง

รายการภาษป้ีายกอ่นที่พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะไดแ้จง้ใหถึ้งการละเวน้นัน้ใหเ้สีย

เงนิเพิม่รอ้ยละ 5 ของค่าภาษป้ีาย 

 7.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไมถ่กูตอ้ง ท าใหจ้ านวนเงนิที่

จะตอ้งเสียภาษป้ีายลดนอ้ยลงใหเ้สีย ฃเวงนิเพิ่มรอ้ยละ 10 ขงอค่าภาษีป้ายที่

ประเมินเพิม่เตมิ เวน้แตก่รณีที่เจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ขแบบขแสดงรายการ

ภาษป้ีายใหถ้กูตอ้งกอ่นที่พนกังานเจา้หนา้ที่แจง้การประเมิน 

 7.3 ไมช่ าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ใหเ้สียเงนิเพิม่รอ้ยละ 2 ตอ่

เดือนของค่าภาษป้ีาย เศษของเดือนใหน้บัเป็น 1 เดือน 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

8. บทก าหนดโทษ 

 8.1 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอันเป็นเท็จ ใหถ้อ้ยค าเท็จ ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค า

อันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายาม

หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตอ้งระวังโทษจ าคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5 ,000 

บาท หรือ 50,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 8.2 ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตอ้งระวังโทษปรับตั้งแต่

5,000 บาท หรือ 50,000 บาท  

 8.3 ผูใ้ดไมแ่จง้การรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว ้ณ ที่

เปิดเผยในสถานที่ประกอยกิจการตอ้งระวังโทษปรับตั้งแต่ 1 ,000 บาท ถึง 

10,000 บาท 

 8.4 ผูใ้ดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจา้หนา้ที่ หรือไม่ปฏิบัติ

ตามค าสัง่ของพนักงานเจา้หนา้ที่ ซ่ึงสัง่ให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ลงบัญชีหรือ

เอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจภายในก าหนดเวลาอันสมควร ตอ้งระวังโทษ

จ าคกุไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตัง้แต่1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ า

ทัง้ปรับ 

 

9. การอทุรธรณก์ารประเมิน 

          เมื่อผูเ้สียภาษีไดร้ับแจง้การประเมิน (ภป.3) แลว้เห็นว่าการประเมินนั้น

ไม่ถูกต้อง มีสิทธิอ ุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ได ้รับ

มอบหมายโดตอ้งยื่นอทุธรณ์ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ไดร้ับแจง้

การประเมินผูอ้ทุธรณ์มีสิทธิอ ุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผูบ้ริหาร

ทอ้งถิ่นตอ่ศาลภายใน 30 วันนบัแตว่ันรับแจง้ค าวินจิฉัย 

 

 

 


