


  
 
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562  
วันเริ่มการจัดเก็บภาษี 1 มกราคม 2563  

        ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ ที่จะนำมาใช้ จัดเก็บ
แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยไม่
ต้องนำส่งเป็นรายได้ของรัฐบาลส่วนกลาง  

         หลักการจัดเก็บภาษี  
   บุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลมีหน้าที่เสียภาษี  
   ผู้จัดเก็บภาษีนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
   ฐานภาษีคิดจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   อัตราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มตามฐานภาษี  
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็น
ทรัพย์สินของรัฐ  
   ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ ห้องชุด  
   ฐานภาษี คิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนวณจาก
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินกรมธนารักษ์ โดยสิ่งปลูกสร้างในแต่ละประเภทจะมีราคาประเมินกลาง     
ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ราคาประเมินกลางของทั้งที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างจะมีการ
ปรับตามรอบบัญชีการประเมินราคาทุก 4 ปี  
  อัตราภาษี ได้มีการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตาม
มูลค่าของฐานภาษี  
  ถ้าที่ดินเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าภาระภาษีจะสูงขึ้นหรือลดลง        
ผู้เสียภาษีต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่รู้เหตุว่ามีการเปลี่ยนแปลง  

 

 

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้คิดเป็นฐานภาษี (ม.35)  
  ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ  
  สิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ  
  สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ  
  กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การคำนวณมูลค่า
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง  

      ประเภทและมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษี 
ประเภท เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

1 )  ก า ร ป ร ะ ก อ บ 
เกษตรกรรม (ม.40) 

เกษตรกรรม (ม.40)  
- ย ก เว้ น  5 0  ล้ า น บ าท แ รก           
ต่อ เขต อปท. 

ไม่ยกเว้น 

2 )  เป็ น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย          
(ม.41) 

- เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
มี ชื่ อ ใน ท ะ เบี ย น บ้ าน  ย ก เว้ น         
50 ล้านบาทแรก 
 - เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้ 
เป็นเจ้าของที่ดิน มีชื่อในทะเบียน-
บ้าน ยกเว้น 10  ล้านบาทแรก  
(1 ค น  มี ชื่ อ อ ยู่ ได้ แ ค่  1 ห ลั ง         
จึงได้ยกเว้นแค่แห่งเดียวที่มีชื่ออยู่) 

ไม่ยกเว้น 

3) ใช้ประโยชน์อื่นๆ ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น 
4) ทิ้งไว้ว่างเปล่า ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น 

อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี อัตราภาษีใน 2 ปีแรก 
(เริ่ม 1 มกราคม 2563) 

 
1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา 

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษีตอ่ปี  (ม.94(1)) 
50 ล้านแรก ยกเว้น  
ส่วนที่ไม่เกิน 75 ล้าน 0.01 % (ล้านละ 100) 
ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300) 
ส่วนที่เกิน 100 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500) 
ส่วนที่เกิน 500 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน 0.07 % (ล้านละ 700) 
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน 0.10 % (ล้านละ 1,000) 
การคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาท มาหักก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เกิน 
มาคำนวณ ตามตาราง (ม.40 และ ม.95) 
 
 
 

2. กรณี  ที่ ดิ น และสิ่ งป ลู ก สร้ า ง ขอ งบุ คคลธรรมดา เป็ น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย               
และมีชื่อในทะเบียนบ้าน 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 
อัตราภาษีต่อปี              

(ม.94 (2)) 
50 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41) - 
ส่วนที่ไม่เกิน 25 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300) 
ส่วนที่เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน   0.10 % (ล้านละ 1,000) 
การคำนวณ  เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงนำส่วนที่ เกินมา              
คำนวณ ตามตาราง (ม.41 และ ม.95) 
 
3. กรณี สิ่งปลูกสร้าง (ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) ของบุคคลธรรมดา                          
เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบยีนบ้าน 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 
อัตราภาษีต่อปี          

 (ม.94 (3)) 
10 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41) - 
ส่วนที่ไม่เกิน 40 ล้าน 0.02 % (ล้านละ 200) 
ส่วนที่เกิน 40 ล้าน แต่ไม่เกิน 65 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300) 
ส่วนที่เกิน 65 ล้าน แต่ไม่เกิน 90 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500) 
ส่วนที่เกิน 90 ล้าน   0.10 % (ล้านละ 1,000) 
การคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 10 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เกินมาคำนวณ 
ตามตาราง (ม.41 และ ม.95) 
 
4. กรณี ใช้ประโยชน์อื่น ๆ  ใช้อยู่อาศัยแบบอื่นๆ 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีตอ่ปี (ม.94 (4)) 
0 ถึง 50 ล้าน 0.02 % (ล้านละ 200) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300) 
ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500) 
ส่วนที่เกิน 100 ล้าน   0.10 % (ล้านละ 1,000) 
 
5. กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งที่ใชป้ระโยชน์อื่น นอกจากประกอบ                
เกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย (พาณชิยกรรม) 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีตอ่ปี (ม.94 (5)) 
0 ถึง 50 ล้าน 0.30 % (ล้านละ 3,000) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน 0.40 % (ล้านละ 4,000) 
ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน 0.50 % (ล้านละ 5,000) 
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน 0.60 % (ล้านละ 6,000) 
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้าน   0.70 % (ล้านละ 7,000) 
 

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
และกฎกระทรวง 

 



6.กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่
สภาพ 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีตอ่ปี (ม.94(6)) 
0 ถึง 50 ล้าน 0.30 % (ล้านละ 3,000) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน 0.40 % (ล้านละ 4,000) 
ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน 0.50 % (ล้านละ 5,000) 
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน 0.60 % (ล้านละ 6,000) 
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้าน   0.70 % (ล้านละ 7,000) 
 

อัตราภาษีในเวลาปกติ (หลัง 2 ปีแรก) 
ประเภทที่ดิน หรือ      

สิ่งปลูกสร้าง 
อัตราสูงสุดที่

กำหนด 
ข้อยกเว้นกรณีเจ้าของ

เป็นบุคคลธรรมดา 
1) ใช้ประกอบเกษตรกรรม 
ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน 
เลี้ ย ง สั ต ว์  เลี้ ย ง สั ต ว์ น้ ำ        
(ม.37) 

0 .1 5 % (2  ปี แ ร ก 
อั ต ร า สู ง สุ ด  คื อ 
0.10%) 

ยกเว้นมูลค่า 50 ล้านบาท
แรก ต่อเขต อปท. 

2) เป็นที่อยู่อาศัย 0 .3 0 % (2  ปี แ ร ก 
อั ต ร า สู ง สุ ด  คื อ 
0.10%) 

- เป็นเจ้าของท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง มีช่ือในทะเบียน
บ้าน ยกเว้น 50 ล้านบาท
แรก 
- เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน มีช่ือ
ในทะเบียนบ้าน ยกเว้น 10 
ล้านบาทแรก 

3 )  ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ อื่ น  ๆ 
นอกจากเกษตรกรรมหรือท่ี
อยู่อาศัย 

1.20% ไม่ยกเว้น 

4) ท้ิงไว้ว่างเปล่า 1.20% ไม่ยกเว้น 

มาตรา 96 เพื่อเป็นการบรรเทาการชำระภาษี ใน 3 ปีแรก(ปี 2563-2565)      
ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.นี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บ
ภาษีสำหรับเจ้าของ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์
ในการประกอบ  เกษตรกรรม  
มาตรา 97 ผู้ที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่และต้องเสีย
เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากกฎหมายนี้ ส่วนต่างเมื่อเทียบกับแบบเดิม จะได้บรรเทา
ภาระ ดังนี้  
1. ปีที่ 1 จ่ายแบบเดิม + 25 % ของส่วนต่าง  
2. ปีที่ 2 จ่ายแบบเดิม + 50 % ของส่วนต่าง  
3. ปีที่ 3 จ่ายแบบเดิม + 75 % ของส่วนต่าง  
 
 
 

 ผู้จ่ายภาษ ี   
-  ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น  
-  ผู้จ่ายภาษี ต้องจ่ายทุกปี (มาตรา 9)  
-  ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของปีนั้น (มาครา 46)  

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  
-  ในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 
40 ของภาษีที่ค้างชำระ (มาตรา 68) เว้นแต่ผู้ เสียภาษีได้ชำระก่อนจะได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10   
- กรณีผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด  แต่มาชำระภายในเวลาที่
กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ตาม ม.61 เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 (มาตรา 69) 
-  มิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อย 1 ต่อเดือน ของ 
ภาษีที่ค้างชำระ นอกเหนือจากเบี้ยปรับ 40% (มาตรา 70)  

 
สรุปเกณฑ์สำหรับคนมีบา้น 

 1. ที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของที่ดิน หรือ 
เป็นเจ้าของคอนโด พร้อมมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นด้วย ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่า 
50 ล้านบาทแรก ส่วนเกินคิดตามอัตราภาษี  
2. ที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน           
แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเฉพาะบ้าน 10 ล้านบาทแรก  
3. บ้านหลังอ่ืน ของบุคคลธรรมดา คือ เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน แต่ไม่ได้เป็น
เจ้าของบ้าน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  เสียภาษีที่ดินตั้งแต่บาทแรก  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนะนำ 
พระราชบัญญัติ 
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ภาษีป้าย 
ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า
หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ 
ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏ
ด้วยวิธีอื่น 

 ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีป้าย  คือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณี ท่ีปรากฏแก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) สำหรับ
ป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายน้ันได้ ให้ถือว่า       
ผู้ ครอบครองป้ าย น้ัน เป็นผู้ มีห น้าท่ี เสี ยภาษีป้ าย ถ้ าไม่อาจหาตั ว                     
ผู้ครอบครองป้ายน้ันได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือ
สถานท่ี หรือท่ีดินท่ีป้ายน้ันติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย
ตามสำดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมินภาณีเป็นหนังสือไป
ยังบุคคลดังกล่าว 

 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายท่ีเริ่ม
ติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดง
จนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดย
เริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดท่ีติดต้ังป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 
งวดท่ี 1 มกราคม  – มีนาคม = 100% 
งวดท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 % 
งวดท่ี 3 กรกฎาคม  – กันยายน = 50% 
งวดท่ี 4 ตุลาคม      – ธันวาคม = 25 % 

 ให้เจ้าของป้ายซ่ึงจะต้องเสียภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด  ภายในเดือนมีนาคม
ของปี 
     ในกรณีท่ีเจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนใน
ประเทศไทยมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย 

 เจ้าของป้ายผู้ใด 
          (1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
          (2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นท่ี ข้อความ 
ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว 
          (3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย
บางส่วนในป้ายท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้าย
เพิ่มขึ้น 
          ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีติดตั้งหรือแสดงป้าย 

หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้าย
เดิม แล้วแต่กรณี 

 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซ่ึงเจ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ สถานท่ีดังต่อไปน้ี 
          (1) สำนักงานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีป้ายน้ันติดต้ัง
หรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 
          (2) สำนักงานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึ งการจด
ทะเบียนยานพาหนะได้กระทำในเขตราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 
          (3) สถานท่ีอื่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด โดยประกาศหรือโฆษณา
ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันประกาศหรือโฆษณา 

 ให้ผู้มีหน้าท่ี เสียภาษีป้ ายชำระภาษีป้ ายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี                     
ณ สถานท่ีท่ีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานท่ีอื่นใดท่ี
พนักงานเจ้าหน้าท่ีกำหนด  ท้ังน้ี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวัน
ชำระภาษีป้าย 
          การชำระภาษีป้ายจะกระทำโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน
ของธนาคารท่ีสั่งจ่ายเงินให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง ไปยังสถานท่ี
ตามวรรคหน่ึง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอื่นตาม               
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดแทนการชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีก็ได้ และให้
ถือวา่วันท่ีได้ทำการส่งดังกล่าวเป็นวันชำระภาษีป้าย 

 ให้ผู้มีหน้าท่ี เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ ายไว้ ณ                   
ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ 

 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายใน
กรณีและอัตรา ดังต่อไปน้ี 
          (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนด ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณี ท่ี
เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะ
ได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นน้ันให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5  ของจำนวนเงิน            
ท่ีต้องเสียภาษีป้าย 
          (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงิน
ท่ีจะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายท่ี
ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณี ท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 
          (3) ไม่ชำระภาษีป้ ายภายในเวลาท่ีกำหนด ให้ เสีย เงินเพิ่ ม                 
ร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้
นับเป็นหน่ึงเดือนท้ังน้ี ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเป็น
เงินเพิ่ม 
 

 เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจ
แจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้ง
การประเมิน 

 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการ
ประเมินน้ันไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือ           
ผู้ซ่ึงผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน 
บทลงโทษ 

 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ 
ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง       
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 1ปี  หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000บาท หรือทั้งจำ           
ทั้งปรับ 

 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
 
บัญชีอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี
ป้าย พ.ศ.2563 
(1) ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน  
   (ก) ป้ายท่ีมีข้อความเคลื่อนท่ีหรือเปล่ียนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 
10 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
   (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา  5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
 (2) ป้ายท่ีมีอักษรปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือ
เครื่องหมายอื่น 
    (ก)  ป้ายท่ีมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคลื่อนท่ี หรือเปล่ียนเป็น
ข้อความ  เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท  ต่อห้าร้อย 
ตารางเซนติเมตร 
    (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร     
  (3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ และ
ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือตำกว่าอักษรต่างประเทศ 
     (ก) ป้ายที่มีข้อความ เคร่ืองหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็น 
ข้อความ เคร่ืองหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร 
     (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
**ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 
200 บาท** 



หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีป้าย 
กรณีติดตั้งใหม่ 

ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย 
รูปถ่ายป้าย, วัดขนาดความกว้าง x ยาว 
สำเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษั ท , ทะเบียนพาณิ ชย์   หรือหลักฐานของสรรพากร เช่น           
ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากร
แสตมป์ตามกฎหมาย)  

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี 
ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสีย

ภาษีครั้งสุดท้าย 
กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัท พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ป. 1 
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากร

แสตมป์ตามกฎหมาย) และ ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 

ตัวอย่างการคำนวณ  ที่  1  (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 
นายดำ ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร            
มีข้อความว่า  ร้านร่ำรวย (ป้ายอักษรไทยล้วน เป็นป้ายท่ีไม่เคลื่อนท่ีฯ) 
ติดตั้งใหม่ เดือน 1  มกราคม หรือ ป้ายเดิมที่ใช้มาถึงปัจจุบัน 
วิธีการคำนวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร) 
100 x 150 = 15,000 ตารางเซนติเมตร  
15,000 ÷ 500 = 30  หน่วย 
อัตราภาษ ี5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
30 x 5 = 150 บาท  
ดังนั้น นายดำ ต้องชำระภาษีป้ายในอัตราขั้นต่ำของภาษีป้าย  
คือ 200 บาท  

ตัวอย่างการคำนวณ  ที่  2   (1) ป้ายที่มีอักษาไทยล้วน 
นายแดง ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร            
มีข้อความว่า  ร้านขายดี (ป้ายอักษรไทยล้วน เป็นป้ายท่ีไม่เคลื่อนท่ีฯ) 
ติดตั้งใหม่ เดือน 1  มกราคม หรือ ป้ายเดิมที่ใช้มาถึงปัจจุบัน 
 
 

วิธีการคำนวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร) 
150 x 200 = 30,000 ตารางเซนติเมตร  
30,000 ÷ 500 = 60  หน่วย 
อัตราภาษี 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
60 x 5 = 300 บาท  
ดังนั้น นายแดง ต้องชำระภาษีป้ายในอัตรา 300 บาท  

ตัวอย่างการคำนวณ  ที่  3  (2) ป้ ายที่ มี อักษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศ  และ  ภาษาไทยต้องอยู่บนภาษาต่างประเทศ 
นายเขียว ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร            
มีข้อความว่า  Green คอฟฟี่  (ป้ายอักษรภาษาอังกฤษ อยู่บนภาษาไทย 
เป็นป้ายท่ีไม่เคลื่อนท่ีฯ)  ติดตั้งใหม ่เดือน 1  มกราคม หรือ ป้ายเดิมที่ใช้
มาถึงปัจจุบัน 
 
 
 
วิธีการคำนวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร) 
150 x 200 = 30,000 ตารางเซนติเมตร  
30,000 ÷ 500 = 60  หน่วย 
อัตราภาษี 26 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
60 x 26 = 1,560 บาท  
ดังนั้น นายเขียว ต้องชำระภาษีป้ายในอัตรา 1,560 บาท  

ตัวอย่างการคำนวณ  ที่  3 (3) ป้ายที่ ไม่มีอักษรไทย/มีอักษรไทย
บางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือตำกว่าอักษรต่างประเทศ 
นายเหลือ ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร            
มีข้อความว่า  Green คอฟฟี่  (ป้ายอักษรภาษาอังกฤษ อยู่บนภาษาไทย 
เป็นป้ายท่ีไม่เคลื่อนท่ีฯ)  ติดตั้งใหม ่เดือน 1  มกราคม หรือ ป้ายเดิมที่ใช้
มาถึงปัจจุบัน 
 
 
 
วิธีการคำนวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร) 
150 x 200 = 30,000 ตารางเซนติเมตร  
30,000 ÷ 500 = 60  หน่วย 
อัตราภาษี 50 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
60 x 50 = 3,000 บาท  
ดังนั้น นายเหลือง ต้องชำระภาษีป้ายในอัตรา 3,000 บาท  

 
เอกสารแนะนำ 

ภาษีป้าย 
 

 

โดย 

กองคลัง  ฝ่ายพัฒนารายได้ 
เทศบาลเมืองพิชัย 

อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง 
โทร. 054-382774-5 ต่อ 402 

โทร. 093-2942726 

ร้านกาแฟ 

Green coffee 

Green coffee 

กาแฟสด 
Green Coffee 


