
ภาษีป้าย 

ภาษทีีด่นิ และส่ิงปลูกสร้าง 



ภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง 

• ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นภาษีท่ีจดัเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้าง (เช่น บ้าน อาคาร) ท่ีครอบครองโดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บเร่ิมใช้

บงัคบัตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และ  จะเร่ิมเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 

2563 เป็นต้นไป โดยอัตราภาษีจะค านวณตามประเภทการใช้

ประโยชน์ซ่ึงอตัราสูงสุดท่ีเป็นไปไดอ้ยูท่ี่ปีละ 3% ของมูลค่าท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้างท าให้ต้องยกเลิกการเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินและ   

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีดว้ย 
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ผูเ้สียภาษี 

ผู้เสียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง คือ เจา้ของท่ีดินหรือส่ิงปลูก

สร้าง หรือผูค้รอบครองหรือท าประโยชน์ ในท่ีดินหรือส่ิงปลูก

สร้างท่ีเป็นทรัพยสิ์นของรัฐ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ

เป็นนิติบุคคลก็ได้ถ้าใครเป็น เจา้ของหรือครอบครองท่ีดิน

หรือส่ิงปลูกสร้างอยู่ในวนัท่ี 1 ม.ค. ของปีไหน ก็ให้เป็นผูมี้

หนา้ท่ีเสียภาษีส าหรับปี นั้นไป ถา้เจา้ของท่ีดินและเจา้ของส่ิง

ปลูกสร้างบนท่ีดินนั้นเป็นคนละคนกนั ก็ให้เจา้ของท่ีดินเสีย

ภาษีเฉพาะ ส่วนของมูลค่าท่ีดิน ส่วนเจา้ของส่ิงปลูกสร้างกเ็สีย

ภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 
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ฐานภาษ ี

• การค านวณมูลค่าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

• 1. ท่ีดิน – ใชร้าคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดิน  

• 2. ส่ิงปลูกสร้าง – ใชร้าคาประเมินทุนทรัพยส่ิ์งปลูกสร้าง 

•  3. ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นหอ้งชุด (คอนโด) – ใชร้าคาประเมินทุนทรัพยห์อ้งชุด

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นผูป้ระกาศราคาประเมินทุนทรัพย์

ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง อตัรา ภาษีท่ีจดัเกบ็ และรายละเอียดอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การจดัเกบ็ภาษีในแต่ละปี ส านกังาน หรือท่ีท าการขององคก์ร ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินก่อนวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ของปีนั้น ซ่ึงราคาประเมินทุนทรัพยน้ี์จะเป็น

ราคาเดียวกบัราคา ประเมินทุนทรัพยข์องกรมท่ีดิน 
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วธีิเสียภาษี 
 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างใชว้ธีิประเมินภาษีโดยองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูป้ระเมินให ้และจะส่ง แบบประเมิน
ภาษีใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีภายในเดือน ก.พ. ของแต่ละปีและผูเ้สียภาษี
ตอ้งช าระภาษีใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 30 เม.ย. ของปีนั้น 
 

 แบบประเมินภาษจีะประกอบด้วย  
  1. รายการท่ีดินหรือส่ิงปลกูสร้าง  
  2. ราคาประเมินทุนทรัพย ์ 
  3. อตัราภาษี  
  4. จ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระ 
 

คูมื่อการช าระภาษีท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลวงัม่วง 4 



คูมื่อการช าระภาษีท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลวงัม่วง 5 

วธีิช าระภาษ ีและสถานที่ช าระภาษี 
 ช าระไดท่ี้ศนูย ์one stop service ช่อง 1-3 ฝ่ายพฒันา 

รายได ้กองคลงั เทศบาลต าบลวงัม่วง หรือ ช าระวิธีอ่ืนเช่น ช าระ

ภาษีทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับโดยส่งธนาณติั  

ตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์

 เชค็ธนาคาร สั่งจ่ายในนาม เทศบาลต าบลวงัม่วง หรือช าระในการ 

โอนเงิน ช าระผา่นระบบคิวอาร์ payment 

 (หลงัจากไดรี้บแจง้การประเมินแลว้)  

ผูเ้สียภาษีอาจขอผอ่นช าระเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กนักไ็ด ้
 



การแบ่งประเภททีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง 
1.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีใชป้ระโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

2.ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีท้ิงไวว้า่งเปล่า หรือไม่ไดท้  าตามควร 

   แก่สภาพ (ท่ีรกร้างวา่งเปล่า) 

3.ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใชป้ระโยชน์เป็นท่ีอยูอ่าศยั 

4.ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืน เช่นพาณิชยกรรม  

   อุตสาหกรรม โรงแรม อพาร์ทเมนท ์บา้นเช่า ฯลฯ  
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มูลค่าทรัพย์สิน อตัราจดัเกบ็ 

0 - 75           ล้านบาท 0.01% 

75 - 100      ล้านบาท 0.03% 

100 - 500     ล้านบาท 0.05% 

500 - 1,000   ล้านบาท 0.07% 

เกนิ 1,000       ล้านบาท 0.10% 
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มูลค่าทรัพย์สิน บ้าน (หลงัหลกั) บ้าน + ที่ดนิ 

0 - 10  ล้านบาท ยกเว้นภาษ ี - 

10 - 50  ล้านบาท 0.02% ยกเว้นภาษ ี

50 - 75 ล้านบาท 0.03% 0.03% 

75 - 100 ล้านบาท 0.05% 0.05% 

100 ล้านบาท ขึน้ไป 0.10% 0.10% 
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มูลค่าสินทรัพย์ อตัราจดัเกบ็ 

0 - 50     ล้านบาท 0.02% 

50 - 75   ล้านบาท 0.03% 

75 - 100  ล้านบาท 0.05% 

100  ล้านบาท ขึน้ไป 0.10% 
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มูลค่าทรัพย์สิน อตัราจดัเกบ็ 

0 - 50              ล้านบาท 0.30% 

50 - 200        ล้านบาท 0.40% 

200 - 1,000    ล้านบาท 0.50% 

1,000 - 5,000 ล้านบาท 0.60% 

5,000 ล้านบาท ขึน้ไป 0.70% 
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       อย่างไรกด็ ีเพือ่เป็นการบรรเทาภาระภาษี ใน 3 ปีแรก 
(ปี 2563 - 2565)ของของเรียกเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
สร้างใหม่ หากผู้เสียภาษีภาระที่ต้องจ่ายสูงกว่าที่เคยจ่ายภาษี
โรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบ ารุงท้องที่ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี
ตามจ านวนประเมินใน 
ปีก่อนหน้าที่กฎมายนีบ้ังคบัใช้ แล้วเหลอืภาระภาษีก าไร  
ให้ช าระส่วนทีเ่หลอื ดงันี ้
 

ปีท่ี2 

ปีท่ี3 

ปีที ่1 

ปีที2่ 

ปีที3่ 

จ่าย 25% ของจ านวนภาษทีีเ่หลอื 

จ่าย 50% ของจ านวนภาษทีีเ่หลอื 

จ่าย 75% ของจ านวนภาษทีีเ่หลอื 
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        เบีย้ปรับและเงนิเพิม่ 
 

  กรณีผูเ้สียภาษีมิไดช้ าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด (ภายใน
เดือนเมษายน) ใหเ้สียเบ้ียปรับร้อยละ40 ของจ านวนภาษีคา้ง
ช าระ เวน้แต่ผูเ้สียภาษีไดช้ าระภาษีคา้งช าระ เวน้แต่ผูเ้สีย
ภาษีไดช้ าระภาษีก่อนจะไดรั้บหนงัสือแจง้เตือน ให้เสียเบ้ีย
ปรับร้อยละ 10 ของจ านวนภาษีคา้งช าระ 
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1 

  ป้ายทีต้่องเสียภาษ ี
 

ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีไดแ้ก่ป้ายท่ีแสดงช่ือ ยีห่อ้หรือเคร่ืองหมาย 
ท่ีใชใ้นการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืน เพื่อหา
รายไดห้รือโฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้ไม่วา่
จะไดแ้สดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือ
เคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือท าให้ปรากฏ 
ดว้ยวธีิใดๆ 
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ป้ายทีรั่บการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ไก้แก่ 

2.1 ป้ายท่ีแสดงไว ้ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพ่ือโฆษณามหรสพ 

2.2 ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้หรือท่ีส่ิงหุม้ห่อหรือบรรจุสินคา้ 

2.3 ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว 

2.4 ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้คนหรือสัตว ์

2.5 ป้ายท่ีแสดงไวภ้ายในอาคารท่ีใชป้ระกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือ

ภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน ทั้งน้ี เพ่ือหารายได ้และแต่ละป้ายมีพ้ืนท่ีไม่เกิน 3 

ตารางเมตรท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยทะเบียน

พาณิชย ์

2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมิูภาคหรือราชการส่วนทอ้งถ่ินตาม

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

2.7 ป้ายขององคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาลหรือ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น ๆ และหน่วยงานท่ีน ารายไดส่้งรัฐ 

2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ และบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนหรือ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว ้ณ 

อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบนั อุดมศึกษาเอกชนนั้น 

2.10 ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตรซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิดจากการเกษตรของตน 
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2.11 ป้ายของวดัหรือผูด้  าเนินกิจการเพ่ือประโยชนแ์ก่การศาสนา หรือ 

         การกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 

2.12 ป้ายของสมาคมหรือมลูนิธิ 

2.13 ป้ายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบนัมีฉบบัท่ี 2) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(       (พ.ศ.2535) ใหเ้จา้ของป้ายไม่ตอ้งเสียภาษีป้าย ส าหรับ 

 (1)  ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้รถยนตส่์วนบุคคล รถจกัรยานยนต ์รถบดถนนหรือรถ  

แ     แทรกเตอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์

 (2) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ลอ้เล่ือน  

 (3) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้ืนท่ีไม่

เกิน เกินหา้ร้อยตารางเซนติเมตร 

 

คูมื่อการช าระภาษีท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลวงัม่วง 15 



3 
คูมื่อการช าระภาษีท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลวงัม่วง 16 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษป้ีาย 
 

ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ไดแ้ก่ 
3.1 เจา้ของป้าย 
3.2 กรณีไม่มีผูย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเม่ือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่อาจหาตวั เจา้ของป้ายนั้นไดใ้หถื้อ
วา่ผูค้รอบครองป้ายนั้นไดใ้หถื้อวา่เจา้ของหรือผู ้
ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่
เป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายตามล าดบั 



4.ระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 
4.1 เจา้ของป้ายท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายตอ้งยืน่แสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภป.1) ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี 
4.2 ในกรณีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคม
หรือ ติดตั้ งห รือแสดงป้ ายใหม่แทนป้าย  เ ดิม  ห รือ
เปล่ียนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้าย
เพิ่มข้ึนให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่
วนัเปล่ียนแปลงแกไ้ขแลว้แต่กรณี 
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  ขั้นตอนการช าระภาษ ี
6.1 ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้ายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
พร้อมดว้ยหลกัฐาน 
6.2 พนกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
       1) กรณีท่ีผูเ้สียภาษีป้ายประสงค์จะช าระภาษีป้ายในวนัยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีป้าย ถา้ พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้
ทนัทีใหแ้จง้ผูเ้สียภาษีป้ายวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใด 
         2) กรณีผูเ้สียภาษีป้ายไม่พร้อมจะช าระภาษีในวนัยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะมีหนงัสือแจง้การประเมิน (ภป.3) แจง้จ านวน
เงินภาษีท่ีจะตอ้งช าระแก่ผูเ้สียภาษี 
6.3 ผูเ้สียภาษีตอ้งช าระเงินค่าภาษีป้ายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจง้การ
ประเมิน มิฉะนั้นจะตอ้งเสียเงินเพิ่ม 
 6.4 การช าระภาษีป้าย 
- เจา้ของป้ายมีหนา้ท่ีช าระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเวน้ป้ายท่ีแสดงปีแรก 
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
(2) สถานท่ีช าระภาษี 
-ศูนย ์one stop service (ช่อง 1-3) เทศบาลต าบลวงัม่วง 
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   (3)  การช าระภาษีวิธีอ่ืน 
- ธนาณตัิ หรือตัว๋แลกเงินของธนาคารสัง่จ่ายส่วนท้องถ่ิน 
- สง่โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
    (4) การผ่อนช าระ 
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึน้ไป 
2. ผ่อนช าระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กนั 
3. แจ้งความจ านงเป็นหนงัสือก่อนครบก าหนดเวลา 
- ป้ายติดตัง้ปีแรก 
- คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
- งวดละ 3 เดือน 
- เร่ิมเสียตัง้แตง่วดท่ีติดตัง้ จนถึงงวดสดุท้ายของปี 
งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 % 
งวด 2 เมษายน - มิถนุายน = 75 % 
งวด 3 กรกฎาคม - กนัยายน = 50 % 
งวด 4 ตลุาคม - ธนัวาคม = 25 % 

คูมื่อการช าระภาษีท้องถ่ิน 
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              เงินเพิม่ 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายจะตอ้งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 
7.1 ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ
สิบของค่าภาษีป้ายเวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดแ้จง้ใหท้ราบถึงการละเวน้นั้น ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อย
ละหา้ของค่าภาษีป้าย 
7.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสีย
ภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม 
เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกตอ้ง
ก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน 
7.3 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน
ของค่าภาษีป้าย เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน 
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บทก าหนดโทษ 

8.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอนัเป็นเทจ็ ให้ถ้อยค าเทจ็ ตอบค าถาม
ด้วยถ้อยค าอนัเป็นเทจ็ หรือน าพยานหลกัฐาน 
เทจ็มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ป้าย ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 1 ปีหรือปรับตัง้แต ่5,000 
บาท ถงึ 50,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
8.2 ผู้ใดจงใจไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษ
ปรับตัง้แต ่5,000 บาท - 50,000 บาท 
8.3 ผู้ใดไมแ่จ้งการรับโอนป้ายหรือไมแ่สดงรายการเสียภาษี
ป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ 
ต้องระวางโทษปรับตัง้แต ่1,000 บาท ถงึ 10,000 บาท 
8.4 ผู้ใดขดัขวางการปฏิบตัิงานของพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือไม่
ปฏิบตัิตามค าสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่สัง่ให้มาให้ถ้อยค า
หรือให้สง่บญัชีหรือเอกสารเก่ียวกบัป้ายมาตรวจสอบภายใน
ก าหนดเวลาอนัสมควร ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 6 เดือน 
หรือปรับตัง้แต ่1,000 บาท ถงึ 20,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
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เม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมิน (ภป.3) แลว้เห็นวา่การประเมิน
นั้นไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมิน 
ต่อผูบ้ริหารท้องถ่ิน หรือผูไ้ด้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผูบ้ริหารท้องถ่ินต่อศาล
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรับแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
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