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ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็ นภาษีที่จัดเก็บเป็ นรายปี ตามมูลค่า
ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลูก สร้า ง (เช่ น บ้า น อาคาร) ที่ ค รอบครองโดยมี อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บ เริ่มใช้บังคับตั้งแต่
13 มีนาคม 2562 และจะเริ่มเก็บภาษีตงั้ แต่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป โดย
อัตราภาษีจะคานวณตามประเภทการใช้ประโยชน์ซึ่งอัตราการสูงสุดที่เป็ นไปได้
อยู่ที่อัตราละ 3% ของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทาให้ตอ้ งยกเลิกการเก็ บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและการบารุงท้องที่ดว้ ย

ภาษีที่ดินและสิ่งปล ูกสร้าง
1. ความหมายของภาษีในพระราชบัญญัติน้ ี
1.1 ภาษี หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
1.2 ผูเ้ สียภาษี หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลซึ่งเป็ นเจ้าของ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็ นผูค้ รอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างอันเป็ นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ และให้หมายความรวมถึงผูม้ ีหน้าที่ชาระภาษีแทนผูเ้ สียภาษี
ตามพระราชบัญญัตนิ ดี้ ว้ ย
2. ทรัพย์สินที่ตอ้ งเสียภาษี คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
2.1 ที่ดิน หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นทีท่ ี่เป็ นภูเขา
หรือที่มีนา้ ด้วย (แม่นา้ และทะเลไม่ถือเป็ นทีด่ ินตามพระราชบัญญัตนิ )ี้
ที่ดินที่ตอ้ งเสียภาษี ได้แก่
(1) ที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล เช่น โฉนด
ตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้ทาประโยชน์ นส.3, นส.3 ก และ นส.3 ข
(2) ที่ดินที่ไม่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล แต่อยู่
ในความครอบครองของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล 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) และทีด่ ินอันเป็ น
ทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทาประโยชน์ ฯลฯ เป็ นต้น

ที่ดินรกร้าง

ที่ดินใช้ทาเกษตรกรรม

2.2 สิ่งปล ูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นทีบ่ คุ คลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็ นที่เก็บสินค้าหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิห์ อ้ งชุดแล้ว
หรือแพที่บคุ คลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือทีม่ ีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ดว้ ย
นิยามคาว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตนิ มี้ ีเจตนารมณ์ทตี่ า่ งออกไป
จากนิยามของคาว่า “โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่นตามพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน พุทธศักราช 2475” ดังนัน้ การพิจารณาว่าอะไรเป็ น
สิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็ นส่วนควบของโรงเรือน
แต่อย่างใด กรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้จะไม่ถือเป็ นสิ่งปลูกสร้างทีต่ อ้ งเสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้

บ้านเดี่ยว

ตึกแถว

ประเภทเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ประเภท เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน
มีจานวน 9 กลุ่ม 22 แบบ
ลาดับที่

ชื่อแบบเอกสารที่ดิน

1

น.ส. 4

2
3
4
5
6
7
8

น.ส. 4 ก.
น.ส. 4 ข.
น.ส. 4 ค.
น.ส. 4 ง.
น.ส. 4 จ.
โฉนดแผนที่
โฉนดตราจอง
ตราจองที่ตราว่าได้ทาประโยชน์
แล้ว

9
10

น.ส. 3

11
12
13

น.ส. 3 ก.
น.ส. 3 ข.
แบบหมายเลข 3

14

น.ส. 2

15
16
17
18
19

น.ส. 2 ก
น.ส. 5 ใบไต่สวน
ใบนา
ใบเหยียบยา่
ตราจอง

20

ส.ค. 1

21

ส.ค. 2

22

ส.ค. 3

กลมุ่
กลุ่มที่ 1
โฉนดที่ดิน

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3
หนังสือรับรอง
การทาประโยชน์

กลุ่มที่ 4
ใบจอง
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
กลุ่มที่ 7 แบบแจ้งการ
ครอบครองที่ดิน
กลุ่มที่ 8 บัญชีรับแจ้ง
การครอบครองที่ดิน
กลุ่มที่ 9 ใบรับแจ้ง
ความประสงค์จะได้สิทธิ
ในที่ดิน

หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
กรมที่ดิน

บัญชีเปรียบเทียบโรงเรือนสิ่งปล ูกสร้างของกรมธนารักษ์
รหัส

ประเภทโรงเรือนสิ่ง
ปล ูกสร้าง

100 บ้านเดี่ยว

200 บ้านแถว

300 ห้องแถว

สิ่งปล ูกสร้างอื่นๆที่สามารถเทียบเคียงได้
บ้านพักอาศัยไม้ชนั้ เดียว
บ้านพักอาศัยไม้ชนั้ เดียวใต้ถนุ สูง
บ้านพักอาศัยตึกชัน้ เดียว
บ้านพักอาศัยไม้สองชัน้
บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชัน้
บ้านพักอาศัยตึกสามชัน้
บ้านพักอาศัยตึกแฝดสองชัน้
บ้านพักอาศัยตึกแฝดสามชัน้
บ้านทรงไทยไม้ชนั้ เดียวใต้ถนุ สูง
บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชัน้
บ้านพักอาศัยแฝดตึกชัน้ เดียว
เรือนคนใช้ (ลักษณะเป็ นหลัง)
บ้านสาเร็จรูป
บ้านประกอบสาเร็จ (บ้านน๊อคดาวน์)
ศาลาทรงไทย
บ้านเรือนแพ
เทาวน์เฮาส์ชนั้ เดียว
เทาวน์เฮาส์สองชัน้
เทาวน์เฮาส์สามชัน้
ห้องแถวไม้ชนั้ เดียว
ห้องแถวไม้สองชัน้
ห้องแถวครึงตึกครึ่งไม้สองชัน้
เรือนคนใช้ (ลักษณะเป็ นห้องแถว)

ผูเ้ สียภาษี
ผูเ้ สียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง หรือผูค้ รอบครอง หรื อ ท าประโยชน์ในที่ ดิ น หรื อ
สิ่ ง ปลู ก สร้า งที่ เ ป็ นทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ โดยจะเป็ นบุ ค คล
ธรรมดาหรื อ เป็ นนิ ติ บุ ค คลก็ ได้ ถ้า ใครเป็ นเจ้า ของหรื อ
ผูค้ รอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปี นั้นให้เป็ นผู้
มีหน้าที่เสียภาษีสาหรับปี นั้นไป ถ้าเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดินนั้นเป็ นคนละคนกัน ก็ให้เจ้าของที่ดินเป็ นคนเสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่า
ที่ดิน ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็เสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

ฐานภาษี
การคานวณมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ที่ดิน – ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
2. สิ่งปลูกสร้าง – ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
3. สิ่งปลูกสร้างที่เป็ นห้องชุด (คอนโด) – ใช้ราคาประเมินทุน
ทรัพย์หอ้ งชุด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็ นผูป้ ระกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
และสิ่งปลุกสร้าง อัตราภาษีจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็ นในการจัดเก็ บ
ภาษี ใ นแต่ ล ะปี ณ ส านั ก งานองค์ ก รป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นก่ อ นวั น ที่
1 กุมภาพันธ์ของปี นั้น ซึ่งราคาประเมินทุนทรั พย์นี้จะเป็ นราคาเดียวกับราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้วิธีประเมินราคา โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็ นผูป้ ระเมินให้และจะส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผเู้ สียภาษีภายในเดือน
ก.พ. ของแต่ละปี และต้องชาระภาษีภายใน 30 เม.ย. ของปี นัน้
แบบประเมินภาษีจะประกอบด้วย
1. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. ราคาประเมินทุนทรัพย์
3. อัตราภาษี
4.จานวนภาษีที่ตอ้ งชาระ

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษี ใน 3 ปี แรกของการเรียก
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ หากผูเ้ สียภาษีมีภาระที่ตอ้ งจ่ายสูงกว่าที่
เคยจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบารุงท้องที่ ให้ผเู้ สียภาษีชาระภาษีตาม
จานวนประเมินในปี ก่อนหน้าที่กฎหมายบังคับใช้ แล้วเหลือภาระภาษีเท่าไร ให้
ชาระส่วนที่เหลือ ดังนี้

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
กรณีผเู้ สียภาษีไม่ได้ชาระภาษีภายในเวลาที่
กาหนด (ภายในเดือนเมษายน) ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจานวนภาษีที่
ค้างชาระ เว้นแต่ผเู้ สียภาษีได้ชาระภาษีกอ่ นที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสีย
เบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจานวนภาษีทคี่ า้ งชาระ

1. ป้ายที่ตอ้ งเสียภาษี
1.1 ป้ายที่ตอ้ งเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดงชือ่ ยี่หอ้ หรือเครื่องหมายที่ใช้
ในการประกอบการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณา
ไว้ที่วัตถุใดๆ ตักอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทาให้
ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
1.2 ไม่เป็ นป้ายที่ได้รบั การยกเว้นจากภาษีป้าย

2. ป้ายที่ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี ได้แก่
2.1 ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ
2.2 ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า
2.3 ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จดั ขึน้ เป็ นครัง้ คราว
2.4 ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
2.5 ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารทีใ่ ช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ
อื่น หรือภายในอาคาร ซึ่งเป็ นที่รโหฐาน ทัง้ นีเ้ พื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่
ไม่เกินกาหนดในกฎกระทรวง
2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง รายการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องกฎระเบียบบริหารรายการแผ่นดิน
2.7 ป้ายขององค์การที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การ
ของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ และหน่วยงานทีน่ ารายได้ส่งรัฐ
2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษทั เงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน
หรือสถาบันศึกษาเอกชนนัน้
2.10 ป้ายของผูป้ ระกอบการเกษตรซึ่งทาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตร
ของตน
2.11 ป้ายของวัด หรือผูด้ าเนินกิจการเพื่อเป็ นประโยชน์ทางศาสนา
2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
2.13 ป้ายที่กาหนดในกฎกระทรวง

3. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่
3.1 เจ้าของป้าย
3.2 ในกรณีที่ไม่มีผอู้ ื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผูถ้ ือครอบครอง
นั้นเป็ นผูม้ ี หน้าที่เสียภาษี ป้ าย ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายนั้นให้ถื อว่า
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนัน้ ติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็ นผูม้ ี
หน้าที่เสียภาษีป้ายตามลาดับ

4. ระยะเวลายื่นแบบรายการแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
4.1 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษี ตอ้ งยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ าย
(ภป.1) ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี
4.2 ในกรณี ที่ ติด ตั้ง หรื อ แสดงป้ ายภายหลังเดื อนมี นาคมหรื อติด ตั้ง
แสดงป้ ายใหม่ แ ทนป้ ายเดิ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแก้ไขป้ าย
อันเป็ นเหตุที่ตอ้ งให้เสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้เจ้าของป้ายยื่น
แบบแสดงรายการภาษีภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันที่ตดิ ตัง้
หรือแสดงป้าย หรือนับตัง้ แต่วันที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แล้วแต่กรณี

5. อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยส่วน ให้คิดอัตราละ 3 บาท
ต่อ 500 ต่อตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยเป็ นอักษรต่างประเทศ หรือ
ปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง ป้ายที่ไม่มอี ักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ , ป้ายทีม่ ีอักษรไทยบางส่วนหรือทัง้ หมด อยู่ใต้หรือ
ตา่ กว่าอักษรต่างประเทศให้คดิ อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
*****เมื่อคานวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอตั ราตา่ กว่าอัตราป้ายละ 200
บาท ให้เสียภาษีป้าย 200 บาท

6. ขัน้ ตอนการชาระภาษี
6.1 ผูท้ ี่มีหน้าเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อม
ด้วยหลักฐาน
6.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีที่ผเู้ สียภาษีป้ายประสงค์ที่จะชาระภาษีป้ายใน
วันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ถ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทนั ทีให้
แจ้งผูเ้ สียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีป้ายเป็ นจานวน
เท่าใด
2) กรณีผเู้ สียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษี
ป้ายในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งประเมิน (ภป.3) แจ้งจานวนเงิน
ภาษีที่จะต้องชาระแก่ผเู้ สียภาษี
6.3 ผูเ้ สียภาษีตอ้ งมาชาระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันที่
ได้รับแจ้งประเมิน มิฉะนัน้ จะต้องเสียเงินเพิ่ม

6.4 การชาระภาษีป้าย
- เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชาระภาษีป้ายเป็ นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดง
ปี แรก
1. ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน
2. สถานที่ชาระภาษี
- สานักงานเทศบาลตาบลเจ้าพระยา
3. การผ่อนชาระ
- ภาษีป้าย 3,000 บาทขึน้ ไป
- ผ่อนชาระเป็ น 3 งวดเท่าๆกัน
- แจ้งความจานงเป็ นหนังด่วนครบกาหนดเวลาชาระหนี้
ป้ายติดตัง้ ปี แรก
คิดภาษีป้ายเป็ นรายงวด
งวดละ 3 เดือน
เริ่มเสียตัง้ แต่งวดทีต่ ดิ ตัง้ จนถึงงวดสุดท้ายของปี
งวดที่ 1 มกราคม – มีนาคม = 100%
งวดที่ 2 เมษายน – มิถนุ ายน = 75%
งวดที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50%
งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25%

7. เงินเพิ่ม
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
7.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะได้แจ้งให้ถึงการละเว้นนัน้ ให้เสีย
เงินเพิม่ ร้อยละ 5 ของค่าภาษีป้าย
7.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถกู ต้อง ทาให้จานวนเงินที่
จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสีย ฃเวงินเพิ่มร้อยละ 10 ขงอค่าภาษีป้ายที่
ประเมินเพิม่ เติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบขแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถกู ต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
7.3 ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิม่ ร้อยละ 2 ต่อ
เดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือนให้นบั เป็ น 1 เดือน

8. บทกาหนดโทษ
8.1 ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคา
อัน เป็ นเท็ จ หรื อน าพยานหลักฐานเท็ จมาแสดงเพื่ อหลี กเลี่ ย งหรื อ พยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวังโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000
บาท หรือ 50,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
8.2 ผูใ้ ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวังโทษปรับตั้งแต่
5,000 บาท หรือ 50,000 บาท
8.3 ผูใ้ ดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่
เปิ ดเผยในสถานที่ป ระกอยกิจการต้องระวังโทษปรับ ตั้งแต่ 1,000 บาท ถึ ง
10,000 บาท
8.4 ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ป ฏิบัติ
ตามค าสัง่ ของพนัก งานเจ้าหน้าที่ ซึ่ ง สัง่ ให้ม าให้ถ ้อยค าหรื อ ให้ล งบั ญ ชีห รื อ
เอกสารเกี่ ยวกับ ป้ ายมาตรวจภายในก าหนดเวลาอัน สมควร ต้องระวังโทษ
จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตัง้ แต่1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจา
ทัง้ ปรับ

9. การอ ุทรธรณ์การประเมิน
เมื่อผูเ้ สียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้น
ไม่ ถ ูก ต้อ ง มี สิ ท ธิ อ ุท ธรณ์ ก ารประเมิ น ต่ อ ผู้บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น หรื อ ผู้ได้รั บ
มอบหมายโดต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิ น ผูอ้ ทุ ธรณ์ มี สิ ท ธิ อ ุท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของผูบ้ ริ ห าร
ท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้งคาวินจิ ฉัย

