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ค ำน ำ 

 การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง เพ่ือให้การ บริหาร
การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีระบบ ป้องการสูญเสียเงินรายได้ เพื่อรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของทาง ราชการ
ขจัดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพสร้าง ภาพลักษณ์ทีดี
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมดังค าที่กล่าวว่า “ท้องถิ่นไทยใสสะอาด” เพ่ือเป็นการพัฒนาการบริหารด้านการ
จัดเก็บภาษี ก ากับ ดูแล การตรวจสอบรายได้ องค์การ บริหารส่วนต าบลแวงน้อยเป็นการก ากับดูแล ตรวจสอบ
ขั้นตอนการด เนินการไปอย่างสมบูรณ์ทุกข้ันตอน ตลอดจน สนับสนุนส่งเสริมให้มีการน ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับบุคลากร เป็นการตรวจสอบภายในตัวเอง ป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ให้ผู้ มี
หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ท่ีถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการก่อนลงมือปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่กระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จัดท าโดย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

 

จัดท าโดย 
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คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 หลักการและเหตุผล การบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานอบต. มีการบริหารจัดการ
ด้านการ จัดเก็บภาษี และการพัฒนารายได้เป็นไปอย่างถูกต้องย่อมสะท้อนให้เห็นว่า อบต.มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน การที่จะปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง    ดังนั้น การรวบรวม เรียบเรียง เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมหรือความพยายามใน
การจัดเก็บ ภาษี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม เพ่ือให้บุคลากรของ 
อบต.ได้มีกรอบ แนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่กระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมทุก กระบวนการของการปฏิบัติราชการ เพ่ือสั่งคมอยู่ดีมีสุข การปฏิบัติงานมีหลักการปฏิบัติราชการ ๓ ด้าน 
ด้านแรก เข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ก่อนการลงมือปฏิบัติงาน ด้านที่สอง ต้องเข้าถึงหลักเกณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติราชการ และ ด้านที่สาม ต้องพัฒนาคน พัฒนาตนและพัฒนากลไกการปฏิบัติงานให้สามารถ
ด าเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง ทันตาม เวลาและเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม น้อยจึงได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานด้าน การจัดเก็บรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสอบ ก ากับดูแล การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บ ภาษี และ
พัฒนารายได้  

๒. เพ่ือให้องค์กรมีรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพัฒนาต าบลได้มากขึ้น  

๓. เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 ๔.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยการให้ความร่วมมือในการช าระภาษ ีให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป้าหมาย  

๑. การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม  

๒. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้ครบถ้วน 

๓. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการและพึงพอใจในการช าระภาษี 

 

 

 



วิธีด าเนินงาน  

๑. ขั้นการเตรียมการ  

- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดท าประกาศ และออกหนังสือแจ้งเวียน ให้ผู้เสียภาษี
ทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้ยื่นแบบพิมพ์ภายในเวลาก าหนด  

๒. ขั้นการด าเนินงาน         

- จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า  

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 - ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

  - จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์  

๓. หลังการด าเนินการ 

 – ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการและแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 

 ระยะเวลาด าเนินการ  

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕63 

 ผู้รับผิดชอบงานการจัดเก็บรายได้ นางสาวจินตนา ค าทับทิม ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อบต.ทุ่งกระพังโหม  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม  

๒. การจัดเก็บรายได้ของ อบต.ทุ่งกระพังโหม  ได้ครบถ้วน  

๓. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการและพึงพอใจในการช าระภาษี 

 

 

 

 

 

 

 



ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือภาษีท่ีเรียกเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ กับท่ีดินที่ใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น ถ้ากล่าวถึงโรงเรือนอาจยากท่ีจะเข้าใจความหมายว่าคืออะไร ซึ่งโรงเรือน
ในที่นี้หมายถึง อาคาร ตึกแถว บ้าน ร้านค้า ส านักงาน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ธนาคาร โรงเรียน อาคาร
ชุด หอพัก คลังสินค้า เป็นต้น ส่วนสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ นั้นหมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างบนที่ดินอย่างถาวร เช่น 
สะพาน ท่าเรือ ถังเก็บน้ ามัน อ่างเก็บน้ า เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ รวมไปถึงท่ีดินซึ่ง
ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรืองและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นการใช้ประโยชน์ไปด้วยกันบนที่ดินที่ต่อเนื่องกัน 

ทรัพย์สินประเภทใดต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าในปีภาษีท่ี
ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นไปในกิจกรรมดังนี้ 

1. ให้เช่า 

2. ใช้เป็นที่ค้าขาย 

3. ใช้เป็นที่ไว้สินค้า คลังสินค้า 

4. ใช้เป็นที่ประกอบอุตสาหกรรม 

5. ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อ่ืนอยู่อาศัย 

6. ใช้ประกอบกิจการอ่ืนๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

ทรัพย์สินประเภทใดไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 

2. ทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้
ในกิจการของการรถไฟโดยตรง 

3. โรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ประกอบกิจการไม่ใช่เพื่อผลก าไรส่วนบุคคล 

4. ศาสนาสมบัติใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 

5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่ปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยู่เอง หรือให้ผู้อื่นอยู่ยกเว้นคนเฝ้า 

6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่อาศัยเอง ไม่ได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือ
ประกอบอุตสาหกรรม หรือกิจการเพ่ือหารายได้ 



7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ที่เจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า 
หรือประกอบอุตสาหกรรม 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

        โดยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส าหรับกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อ

ทดแทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 เพ่ือให้กฎหมายมีความ

สอดคล้องกับลักษณะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน โดยภาษีท่ีดินฉบับใหม่นี้ ให้อ านาจ “องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น” เป็นผู้จัดเก็บภาษีตามที่คณะกรรมการภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดก าหนด ส่วนฐานภาษีท่ีจะ

ถูกจัดเก็บจะคิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการค านวณจากมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ส่วน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ก็จะเป็นผู้ที่มีชื่อการถือครองที่ดินในใบโฉนดเหมือนกับภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ได้กล่าวไปในข้างต้น 

 

ซึ่งรายละเอียดของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 แต่ภายในปี 2563 เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป จะเป็นการบังคับใช้จริง ซึ่งตอนแรกท่ีจะมีก าหนดช าระภาษีภายในเดือนเมษายน 



2563 จะเลื่อนออกเป็นเดือนสิงหาคมแทน ซึ่งอัตราสูงสุดที่เป็นไปได้อยู่ที่ปีละ 3% ของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. สามารถแบ่งออกได้เป็น  4 ประเภท   คือ ที ่อยู่อาศัย, เกษตรกรรม, ที่ดิน

พาณิชยกรรม และท่ีดินรกร้างว่างเปล่า แต่มีแค่ 2 ประเภท คือ เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยหลัก ที่ได้รับการยกเว้น 

และมีอยู่ 2 ประเภท คือ ที่ดินพาณิชยกรรมและที่ดินรกร้างว่างเปล่า 

โดยที่ดินแบบพาณิชยกรรมและที่ดินรกร้างว่างเปล่า จะเสียภาษีมากกว่าที่ดินแบบเกษตรกรรมและที่อยู่

อาศัยหลักถึง 10 เท่า 

 

 

ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ที่มูลค่า 0-10 ลบ. จะถูกยกเว้นภาษี, มูลค่า 10-50 ลบ. ถูกเก็บ 0.02%, มูลค่า 50-

40 ลบ. ถูกเก็บ 0.03%  และมูลค่า 100 ลบ. ขึ้นไป ถูกเก็บ 0.1% หากเป็นบ้านหลักและเป็นทั้งเจ้าของบ้านและ

ที่ดิน จะยกเว้นภาษี 50 ลบ. แรก แต่ถ้าเป็นบ้านหลักแต่เป็นเจ้าของเฉพาะตัวบ้านอย่างเดียวจะได้รับยกเว้นภาษี 10 

ลบ. แรก 

 



 

 

 

 

 

 

ที่ดินเกษตรกรรม มีมูลค่าที่ดิน 0-75 ลบ. ถูกเก็บ 0.01%, มูลค่าที่ดิน 75-100 ลบ. ถูกเก็บ 0.03%, 

มูลค่าที่ดิน 100-500 ลบ. ถกูเก็บ 0.05%, มูลค่าที่ดิน 500-1,000 ลบ. ถูกเก็บ 0.07% และมูลค่าที่ดิน 1,000 

ลบ. ขึ้นไป ถูกเก็บ 0.1% ส่วนบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้น อปท. ไม่เกิน 50 ลบ. 

ที่ดินต้องเป็นการท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์และกิจการอ่ืน ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

 

 



ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ดินที่มีมูลค่าการประเมิน 0-50 ลบ.ถูกเก็บ 0.3%, ที่ดินมูลค่า 50-200 ลบ. ถูก

เก็บ 0.4%, ที่ดินมูลค่า 200-1,000 ลบ. ถูกเก็บ 0.5%, ที่ดินมูลค่า 1,000-5,000 ลบ. ถูกเก็บ 0.6% และท่ีดิน

มูลค่า 5,000 ลบ. ขึ้นไป ถูกเก็บ 0.7% ส่วนที่ดินที่มีการทิ้งร้างแบบที่เจ้าของไม่ท าประโยชน์จะมีการเพ่ิมอัตราเก็บ 

0.3% ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีรวมจะไม่เกิน 3% นั่นเอง 

ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการท าพาณิชยกรรม มูลค่าการประเมิน 

0-50 ลบ.ถูกเก็บ 0.3%, ที่ดินมูลค่า 50-200 ลบ. ถูกเก็บ 0.4%, ที่ดินมูลค่า 200-1,000 ลบ. ถูกเก็บ 0.5%, 

ที่ดินมูลค่า 1,000-5,000 ลบ. ถูกเก็บ 0.6% และท่ีดินมูลค่า 5,000 ลบ. ขึ้นไป ถูกเก็บ 0.7% 

ร้านค้าโชว์ห่วย, ปั๊มน้ ามัน, อพาร์เมนต์, บ้านและคอนโดที่ปล่อยช่า ก็เป็นพาณิชยกรรม 

 

 

 

 

 



ถ้ามีเอกสารแจ้งข้อมูลส่งมาถึงเจ้าของทรัพย์สิน แล้วลงข้อมูลคอนโดที่ใช้อยู่อาศัยโดยไม่ได้ท าการปล่อยเช่า
ให้เป็นอื่นๆ แทน หากเจ้าของห้องต้องการแก้ไขข้อมูลเพ่ือยกเว้นการเรียกเก็บภาษี ก็สามารถเข้าแจ้งความประสงค์
ขอเปลี่ยนข้อมูลได้ที่ส านักงานเขตที่ข้ึนตรงกับคอนโด โดยเอาส าเนาโฉนด ส าเนาทะเบียนบ้าน สัญญาซื้อขาย ใบมอบ
อ านาจ ไปที่เขตได้ หรือบางเขตอาจมีให้กรอกค าร้องขอแก้ไขข้อมูลไปทางเมล์ได้ สามารถโทรสอบถามไปยังเขตนั้นๆ 
ได้ และแว่วมาว่ามีบาร์โค้ดท่ีเข้าไปแก้ในออนไลน์ได้ แต่ก็ไม่รู้ระบบจะมีความเสถียรมากแค่ไหน โดยการขอแจ้ง
เปลี่ยนข้อมูลสามารถท าได้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับเอกสารประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาษีป้าย 
 

ภาษีป้าย เรื่องที่ผู้เสียภาษีป้ายควรท าความเข้าใจ เสียภาษีป้ายแบบต่าง ๆ พร้อม ขั้นตอน วิธีคิดและการจัดเก็บ
ภาษีป้าย 
 

 

            การติดตั้งป้ายหน้าร้านนั้นเป็นเรื่องปกติท่ีร้านค้ามักจะมีไว้เพ่ือโฆษณาและแสดงชื่อร้าน แต่ส าหรับนักธุรกิจ
มือใหม่หลายรายคงยังไม่ทราบว่า การติดป้ายดังกล่าวท าให้เราต้องเสียภาษีในส่วนนี้ด้วย และบางรายอาจโดนตาม
ปรับย้อนหลังทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะเลี่ยงภาษี 
 
            และส าหรับภาษีป้ายก็เป็นอีกภาษีรูปแบบหนึ่งที่คนส่วนมากมักไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไร และในวันนี้ กระปุก
ดอทคอม ก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีชนิดนี้มาฝากนักธุรกิจมือใหม่กันค่ะ ว่า ภาษีป้ายคืออะไร และเราต้องเสียหรือไม่ 
 
            ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น 
ๆเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร 
ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
 
 
ติดป้ายแบบไหน ต้องเสียภาษีป้าย 
 
            ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็น
บนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา ล้วนต้อง
เสียภาษีป้ายทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้าเราเปิดร้านกาแฟที่ตึกแถวชื่อร้านว่า "A Coffee" ที่มีป้ายร้านเป็นแผ่นไม้หน้าร้านหนึ่ง
อัน และเป็นในรูปแบบผ้าใบอันใหญ่อีกหนึ่งอันก็ต้องเสียภาษีท้ังหมด 2 ป้าย ด้วยอัตราภาษีที่ข้ึนอยู่กับรูปแบบและ
ขนาดที่ก าหนด 
 
 



ติดป้ายแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษีป้าย 
 
            ตามกฎหมายแล้วป้ายที่ต้องเสียภาษี คือ ป้ายใด ๆ ที่แสดงชื่อยี่ห้อที่ใช้ในการโฆษณาหรือหารายได้บนวัตถุ
ต่าง ๆ แต่ว่ากฎหมายยังมีข้อยกเว้นหลายข้อ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้วิธีเหล่านี้ในการติดป้ายแทนป้ายแบบปกติ
ทั่วไปได้ โดยไม่ต้องเสียภาษีด้วยวิธีดังนี้ 
 
            1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
 
            2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือท่ีสิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
 
            3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
 
            4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
 
            5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่
รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
 
            6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
 
            7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตาม กฎหมายว่าด้วย
การนั้น ๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ (ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
            8. ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชนนั้น 
 
            9. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
 
            10. ป้ายของวัดหรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
 
            11. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
 
            12. ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ให้เจ้าของ
ป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย ส าหรับ 
 
             (ก) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 



 
             (ข) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
 
             (ค) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร 
 
 

 

ขั้นตอนในการขออนุญาตและติดตั้งป้าย 
 
            1. ตรวจสอบความปลอดภัยของการติดตั้งป้าย 
 
            หลังจากท่ีได้ป้ายมาจากร้านรับท าป้ายเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะน าป้ายไปติดตั้งเราควรแจ้งขนาดของป้าย 
รวมถึงภาพถ่ายหรือภาพสเก็ตของป้าย พร้อมด้วยแผนผังที่ตั้งของบริเวณท่ีเราต้องการจะติดตั้งป้ายนั้น เพ่ือน ามาขอ
ค าอนุญาตติดตั้งกับทางส านักงานเขต เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่เราอาศัยอยู่เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบ
ก่อนว่าลักษณะป้ายของเรานั้น สร้างความเดือดร้อนที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือไม่ 
เช่น บริเวณท่ีคร่อมถนน บริเวณเสาไฟฟ้า ถนน ต้นไม้ และอ่ืน ๆ ที่อยู่บริเวณสาธารณะ ซึ่งโดยปกติแล้วหากใช้บริการ
จากร้านท าป้ายส่วนมากนั้น ทางร้านจะด าเนินการขอใบอนุญาตให้กับเราได้ด้วย 
 
            2. ยื่นเอกสารประกอบเพื่อยื่นช าระภาษี 
 
            หลังจากได้รับอนุญาตติดป้ายก็ให้เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการเสียภาษีป้ายต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เพ่ือ
เตรียมน าไปยืน่ช าระภาษี 
 
             - บัตรประจ าตัวประชาชน 
             - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
             - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
             - หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน 



             - ใบอนุญาตติดตั้งป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 
             - ถ้าในกรณีท่ีเคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรน าใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายจากปีก่อน
มาแสดงด้วย 
 
            เมื่อได้เอกสารทั้งหมดพร้อมตามนี้แล้ว เจ้าของป้ายนั้นจะต้องไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
พร้อมด้วยหลักฐานทั้งหมด (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายต้องท าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพ่ือท าการประเมิน
ภาษีป้ายใหม่ทุกครั้ง) และด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษี พนักงานจะด าเนินการได้ 2 กรณี คือ 
 
             - กรณีแรกคือเมื่อเราพร้อมช าระภาษีป้ายได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ท าการประเมินภาษีท้ังหมดให้กับเรา
แล้ว 
 
             - กรณีท่ีสองจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่พร้อมช าระภาษีเม่ือได้รับการประเมินภาษีป้ายทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่จะมี
หนังสือแจ้งการประเมินและแจ้งหนี้ทั้งหมดท่ีเราต้องช าระในภายหลัง ซึ่งเราจะมีเวลาเพียง 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับ
การประเมินในการช าระภาษีป้ายนี้ 
 
            ซึ่งการช าระหนี้นั้นถ้าป้ายเราเป็นป้ายที่เพ่ิงยื่นภาษีเป็นปีแรก และได้รับการประเมินจากทางเจ้าหน้าที่ว่ามี
ภาษีป้ายเกิน 3,000 บาทข้ึนไป ก็สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวด งวดละ 3 เดือน ในอัตราเท่า ๆ กัน 
 
            3. การช าระภาษีป้ายจะต้องช าระเป็นประจ าทุกปี โดยช าระช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี 
 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
 
            ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายคือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ส าหรับป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครอง
ป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
 
            ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่ป้าย
นั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือ
ไปยังบุคคลดังกล่าว 
 
 
ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
 
1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
 
            การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่หรือเปลี่ยนแปลงข้อความของป้าย จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่ หรือที่เปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายใหม่ 
 



          - ดาวน์โหลดแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
 
2. การช าระเงินค่าภาษ ี
 
             2.1 ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายต้องช าระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน 
             2.2 กรณีท่ีเจ้าของป้ายยื่นแบบ (ภ.ป.1) แสดงรายการไว้ถูกต้องครบถ้วนและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จะแจ้งการประเมินและช าระภาษีในวันที่ยื่นแบบฯ ได้ 
 
3. อัตราค่าภาษีป้าย 
       
            ป้ายประเภทท่ี 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 
            ป้ายประเภทท่ี 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอ่ืน 
ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 
            ป้ายประเภทท่ี 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ามีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ (ข) 
ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตรเมื่อค านวณพ้ืนที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียค่าภาษีป้ายละ 200 บาท 
 
            ป้ายประเภทท่ี 4 หมายถึง ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนใน
ป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้
เสียเฉพาะจ านวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
            ป้ายทุกประเภทเมื่อค านวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสีย
ภาษีป้ายละ 200 บาท 
 
4. การไม่ยื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนด 
 
             - ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
 
             - ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ช าระเงินค่าภาษีภายในก าหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี 
 
             - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานประกอบการค้า หรือ
ประกอบกิจการ 
 

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000058/Service/Raidai/1.pdf


 

การขอผ่อนผันช าระภาษี 
 
            ถ้าภาษีป้ายที่ต้องช าระมีจ านวนตั้งแต่สามพันบาทข้ึนไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะขอผ่อนช าระเป็นสามงวด
งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี และ
ให้ช าระงวดที่หนึ่งก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่หนึ่ง
และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่สอง 
 
 
การเสียเงินเพิ่ม 
 
            การเสียเงินเพิ่ม คือ ไม่ได้ช าระภาษีป้ายตามก าหนดที่ควรเสีย ท าให้ต้องเสียเงินเพ่ิมด้วย โดยให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีป้าย เสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังนี้ 
 
             (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจ านวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึง
การละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 
 
             (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงิน
เพ่ิมร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติมเว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้
ถูกต้องก่อนที่ พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
 
             (3) ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี
ป้ายเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็นเงินเพิ่ม 
 
การอุทธรณ์ 
 
            เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว หากเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมินต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่ายรายได้ส านักงานเขตท้องที่ซึ่ง



ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่น
อุทธรณ์ภายใน 30 วันหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายมีอ านาจยก
อุทธรณ์นั้นเสียได้ 
 
            เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จและแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไป
ยังผู้อุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยกับค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค า
วินิจฉัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นการยกอุทธรณ์ดังได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามการอุทธรณ์นั้นไม่เป็นการทุเลาการเสีย
ภาษีป้าย 
 
            เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครว่าให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาล
เสียก่อน 
 
 
การขอคืนเงินค่าภาษี 
 
            ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้มีการลดจ านวนเงินที่ได้ประเมินไว้ให้แจ้ง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่
ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียมีสิทธิได้รับเงินคืนโดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปีนบัแต่วันที่ได้ช าระเงิน
ค่าภาษี 
 
 
ข้อกฎหมายและบทลงโทษ 
 
             1. หากผู้ประกอบการจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 
50,000 บาท 
 
             2. ถ้าผู้ประกอบการจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 
 
             3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาที ต่อรายไม่รวม
ขั้นตอนการตรวจสอบสวน 


