
ภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ประเภทรายได้ของท้องถิ่น 
รายได้ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีส าคัญ 

    1.   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
                      พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 เป็นภาษีท่ี
จัดเก็บจากฐานของทรัพย์สิน คือเก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับท่ีดินท่ีใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 
  ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
และท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น  และในปีท่ีผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นท่ีท าการค้าขาย ท่ีไว้สินค้าท่ีประกอบอุตสาหกรรม  ให้ญาติ บิดา 
มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตาม
กฎหมาย  เช่น  

- พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน  
- ทรัพย์สินของรัฐบาลท่ีใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สิน

ของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง 
- ทรัพย์สินท่ีเป็นศาสนาสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรือเป็นท่ี

อยู่ของสงฆ์   
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ท่ีปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของมิได้อยู่เอง

หรือให้ผู้อยู่ นอกจากคนเฝ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หรือท่ีดินท่ี
ใช้ต่อเน่ืองกัน 

- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เอง โดย
มิได้ใช้เป็นท่ีไว้สินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อ
หารายได้  

ฐานของภาษีโรงเรือนและที่ดิน จึงแยกได้เป็นสองประเภท 
ประเภทที่ 1  โรงเรือน หมายถึงโรงเรือนอันเป็นส่วนควบของท่ีดิน โดยปกติคน

สามารถเข้าอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์  ได้แก่  บ้าน  ตึกแถว  โรงงาน  โกดังเก็บสินค้า  
ห้างสรรพสินค้า  โรงภาพยนตร์ ฯลฯ  เป็นต้น  ส าหรับสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ  เช่น  ท่าเรือ  
สะพาน  ถังน้ ามันขนาดใหญ่  ฯลฯ เป็นต้น 

ประเภทที่ 2  ท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นท่ีต้องเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 

   ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี เจ้าของทรัพย์สิน
ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ณ ส านักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และผู้ใดละเลยไม่
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แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

การค านวณภาษี คิดจากค่ารายปีของทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่า
รายปี  เช่น บ้านให้เช่า ค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท  มีค่ารายปี 12,000 บาท ค านวณค่าภาษีจะ
เท่ากับ 12,000 X 12.5 / 100 เป็นเงิน 1,500 บาท ค่ารายปีของทรัพย์สิน หมายถึง จ านวนเงินซึ่ง
ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ  

การประเมินค่ารายปี หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ก าหนดไว้ว่าทรัพย์สินนั้น
สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ  ดังนี้ 

1. กรณีท่ีทรัพย์สินนั้นมีการให้เช่าและค่าเช่าสมควร ให้น าค่าเช่ามาคิดเป็นราย
ปี 

2. กรณีทรัพย์สินให้เช่าและค่าเช่าไม่สมควร  หรือหาค่าเช่าไม่ได้    เนื่องจาก
เจ้าของทรัพย์สินประกอบกิจการเอง ให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินใน
ปีท่ีผ่านมา หรือเทียบเคียงกับค่ารายปีของ ทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกันท่ีมีลักษณะของทรัพย์สิน 
ขนาด พื้นท่ี ท าเล ท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือนตามท าเลใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประเภทของทรัพย์สิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินมีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และเสนอข้อคิดเห็นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการประเมินค่ารายปีทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
       3. กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตามข้อ 2 ได้อาจประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน
จากมูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมินได้พิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่น เช่น ดรรชนีราคา
ผู้บริโภคของทางราชการ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงภาระภาษีของประชาชนเป็น
ประการส าคัญ      

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว จะต้องน าเงินค่า
ภาษีไปช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม 
ดังนี้ 

1. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของ     ค่า
ภาษีที่ค้าง 

2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจตามกฎหมายออกค าสั่ง

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีท าการสืบทรัพย์ และพนักงานเจ้าเจ้าหน้าท่ีเข้ายึด หรืออายัดทรัพย์สิน 
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แล้วขายทอดตลาดเพื่อน าเงินไปช าระค่าภาษี  เงินเพิ่ม  ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 

การอุทธรณ์การประเมินภาษีเมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว    ไม่พอใจใน
การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมิน     ไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิ
ยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบท่ีก าหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
และเมื่อได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นท่ีพอใจก็มีสิทธิน าเรื่องร้องต่อศาลได้ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 

       2.  ภาษีบ ารุงท้องที่ 
  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2508  ภาษีบ ารุงท้องท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บ
จากเจ้าของทีด่ิน  ตามราคาปานกลางท่ีดินและบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
  ท่ีดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ได้แก่ ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ ในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็น
กรรมสิทธิข์องเอกชน ท่ีดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ได้แก่ พื้นท่ีดิน และพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ า
ด้วย โดยไม่เป็นท่ีดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 

ท่ีดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี    ได้แก่          
- ท่ีดินที่เป็นท่ีตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน    
- ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใช้ในกิจการของรัฐหรือ

สาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน ์  
- ท่ีดินของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ

สาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน ์  
- ท่ีดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ   
- ท่ีดินท่ีใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ไม่

ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือท่ีศาลเจ้า โดยมิได้
หาผลประโยชน์    

- ท่ีดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็น
สนามบินของรัฐ 

- ท่ีดินท่ีใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือน ท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
- ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจ้าของท่ีดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อ

สาธารณะประโยชน์ โดยเจ้าของท่ีดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในท่ีดินเฉพาะ
ส่วนนั้น   

- ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งท าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของ
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพัน
ให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
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- ท่ีดินท่ีตั้งสถานฑูต หรือสถานกงสุล ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ต่อกัน 

- และตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี คือ ผู้ท่ีเป็นเจ้าของที่ดินในวันท่ี 1 มกราคมของ ปีใด มี

หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปีนั้น โดยให้เจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเดือน
มกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน แบบแสดงรายการท่ีได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีใน
รอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 

การตีราคาปานกลางของท่ีดิน ให้น าเอาราคาท่ีดินในหน่วยท่ีจะท าการตีราคา ซึ่งซื้อ
ขายกันโดยสุจริตครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าสามรายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันตีราคามาค านวณ
ถัวเฉลี่ยเป็นราคาปานกลาง โดยมิให้ค านวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกเข้าด้ วย  
การตีราคาปานกลางของท่ีดินให้ตีราคาเป็นหน่วยต าบล แต่ถ้าราคาท่ีดินในต าบลใดแตกต่างกันมาก 
ให้พิจารณาตีราคาโดยก าหนดเขตในต าบลนั้นแยกเป็นหน่วยๆ เพื่อให้การตีราคาปานกลางเป็นไป
โดยเท่ียงธรรม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งให้มีหน้าท่ีพิจารณาการ
ตีราคาปานกลางทุกรอบระยะเวลา 4 ปี และให้ประกาศราคาปานกลางนั้นภายในเดือนตุลาคมของ
ปีท่ีจะครบรอบ  

การอุทธรณ์ ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางของที่ดิน เจ้าของท่ีดิน
มีสิทธิอุทธรณ์การตีราคาปานกลางของท่ีดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายใน          30 วัน นับแต่
วันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดิน 

การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินและการส ารวจ  ให้เจ้าของท่ีดินซึ่งมีหน้าท่ีเสียภาษี
บ ารุงท้องท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดินเป็นรายแปลงตามแบบท่ีก าหนด (ภ.บ.ท.5 ) ยื่นต่อเจ้า
พนักงานประเมิน ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของ
ปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน กรณีท่ีดินอยู่นอกเขตเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
เห็นสมควรจะก าหนดให้เจ้าพนักงานส ารวจท าการส ารวจแล้วยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินแทน
เจ้าของที่ดินเป็นรายแปลงท่ีท าการส ารวจก็ได้   

การแจ้งการประเมิน ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปีแรกของการตีราคา
ปานกลางของท่ีดิน ให้เจ้าพนักงานประเมินค านวณภาษีบ ารุงท้องท่ีและแจ้งการประเมินภายใน
เดือนมีนาคมแรกหลักจากการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีน าเงินไป
ช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน 30 วัน ส าหรับในปีต่อไปให้ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีภายในเดือน
เมษายนของทุกป ี

อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับราคาปานกลางท่ีดิน เช่น  ชั้นท่ี 34 ก าหนดราคาปานกลางไร่ละเกินกว่า 30,000 บาท ให้
เสียภาษีไร่ละดังนี้ ส าหรับราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก ให้เสียภาษี 70 บาท ส าหรับ
ราคาปานกลางของท่ีดินส่วนท่ีเกิน ให้เสียทุกๆ 10,000 บาท ต่อ 25 บาท เศษของ 10,000 บาท 
ถ้าถึง 5,000 บาท ให้ถือเป็น 10,000 บาท ถ้าไม่ถึงให้ปัดทิ้ง 
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ส าหรับผู้ประกอบกสิกรรมให้เสียกึ่งอัตรา หากปลูกประเภทไม้ล้มลุกด้วยตนเองให้
เสียไม่เกินไร่ละ 5 บาท ท่ีดินว่างเปล่าให้เสียเพิ่มอีก 1 เท่าของภาษี และกรณีไม่ช าระภาษีบ ารุง
ท้องท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

        3. ภาษีป้าย 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510   ป้ายท่ีต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ 

หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง 
หรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ  และไม่เป็นป้ายท่ีได้รับการยกเว้นภาษีป้าย แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์  
      เจ้าของป้ายมีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย  ในกรณีท่ีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  
หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีป้าย  ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือ          ผู้ครอบครอง
อาคารหรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าท่ีเสีย ภาษีป้ายตามล าดับ 
  ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย 

1. ป้ายท่ีแสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
2. ป้ายท่ีแสดงไว้ท่ีสินค้าหรือท่ีสิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
3. ป้ายท่ีแสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
4. ป้ายท่ีแสดงไว้ท่ีคนหรือสัตว์ 
5. ป้ายท่ีแสดงไว้ภายในอาคารท่ีใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือ

ภายในอาคารซึ่งเป็นท่ีรโหฐาน ท้ังนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นท่ีไม่เกิน
ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายได้ด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
(กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
พ.ศ.2510   ก าหนดไว้ว่าต้องเป็นป้ายท่ีมีพื้นท่ีไม่เกิน 3 ตารางเมตร) 

6. ป้ายราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

7. ป้ายขององค์กร ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 
หรือกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานท่ีน ารายได้ส่งรัฐ 

8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

9. ป้ายของโรง เรียนเอกชนตามกฎหมายว่ าด้ วย โรง เรียนเอกชน หรื อ
สถาบันการศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดง
ไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
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10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
11. ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศล

สาธารณะโดยเฉพาะ 
12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธ ิ
13. ป้ายตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535) ออก

ตามในพระราชบัญญัติป้าย พ.ศ.2510   ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย
ส าหรับ  

1) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไว้ท่ีรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน 
หรือรถแท็คเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   

2) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไว้ท่ีล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
(ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน ยกเลิกแล้ว)   

3) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไว้ท่ียานพาหนะนอกเหนือจาก 1) และ 2) โดยมี
พื้นท่ีไม่เกินห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  ให้เจ้าของป้ายยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุกป ี
           วิธีการค านวณพื้นที่ป้าย  ให้ค านวณเป็นตารางเซนติเมตร 
       1. ป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดได้ ส่วนกว้างท่ีสุด X ส่วนยาวท่ีสุดของขอบเขตป้าย 
     2. ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตก าหนดได้ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยู่ริมสุดเป็น
ขอบเขตเพื่อก าหนดส่วนกว้างท่ีสุด ยาวท่ีสุด 
   อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้ 

 
ลักษณะ บาท 

1) อักษรไทยล้วน 
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 
3) ป้ายดังต่อไปนี ้
    ก. ไม่มีอักษรไทย 
    ข. อักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้ หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
4) ป้ายท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนใน
ป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตรา ตาม 1) 
2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพิ่มขึ้น 
5) ป้ายใดเสยีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 

3 
20 
40 

อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 
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 การค านวณภาษีป้าย  ให้ค านวณโดยน าพื้นท่ีป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้าย
ท่ีต้องเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทท่ี 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้  
                    10,000 หาร 500 คูณ 20      เท่ากับ      400 บาท         
  10,000 / 500 X 20                 =            400 

ผู้เสียภาษีป้ายต้องมาช าระเงินเพิ่มนอกจากค่าภาษีป้ายแล้วในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนดภายในเดือน 

มีนาคมของปีภาษี ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่เจ้าของป้าย
จะยื่นก่อนพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของ
จ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย 

2. ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้อง 
เสียภาษีป้ายลดลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่ม เว้น
แต่เจ้าของป้ายจะยื่นก่อนพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อย
ละ 5 ของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย 

3. ไม่ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินใหเ้สียเงิน 
เพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีค่าภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไม่เอา 
ข้อ 1 และ ข้อ 2  มาค านวณ 
   เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง  มีสิทธิ
อุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย  โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาล
ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

       4. ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535  
          1. การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นหน้าที่ อปท.ท่ีจะด าเนินการ  

     - อปท. อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการแทนได้ ภายใต้การควบคุมของ อปท. 
     - อปท. ออกใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ค่าใบอนุญาตท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยการคิดค่าบริการ 
ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาท และมีอ านาจออกข้อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมท้ังอัตราค่าบริการขั้นสูงท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตจะเรียกเก็บ 

 
     2. กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (มาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 33) 

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มี 13 กลุ่มกิจการ 130 กว่าประเภท อปท. จะออกข้อก าหนด
ประเภทกิจการบางกิจการหรือทุกกิจการ และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้ด าเนินกิจการต้อง
ปฏิบัติได้ 
                  - ผู้ด าเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องได้รับใบอนุญาตจาก อปท. 

- ค่าใบอนุญาต ฉบับละไมเ่กิน 10,000 บาท 
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      3. ตลาดของเอกชน (มาตรา 34 – มาตรา 37) 
- ผู้ใดจะจัดตั้งตลาดต้องไดร้ับใบอนุญาตจาก อปท. 

                  - อปท. มีอ านาจออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด เช่น ท่ีตั้ง เนื้อท่ี แผนผัง การ
จัดสถานท่ี การวางส่ิงของ เวลาในการเปิดปิดตลาด และอื่นๆ รวมท้ังออกข้อก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ผู้ขายของในตลาดต้องปฏิบัติ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไม่เกิน 2,000 บาท 

     4. สถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ซึ่งมิใช่การขายของในตลาด        
(มาตรา 38 – มาตรา 40) 
                   -กรณีสถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร มีพื้นท่ีเกิน  2,000 ตรม.  
ค่าใบอนุญาต ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาท ต้องได้รับ ใบอนุญาต 
                   - กรณีสถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร มีพื้นท่ีไม่เกิน  2,000 ตรม.           
ค่าใบอนุญาต ฉบับละไม่เกิน 1,000 บาท ต้องได้รับ หนังสือรับรอง 

      5. การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  (มาตรา 41 – มาตรา 43) 
- ห้ามจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ เว้นได้รับใบอนุญาตจาก อปท. 

         - อปท. ร่วมกับ จพง.จราจร อาจก าหนดบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะซึ่ง                                               
ห้ามจ าหน่ายสินค้า หรือห้ามจ าหน่ายสินค้าบางประเภท หรือก าหนดเวลา ห้ามจ าหน่ายสินค้า หรือ
ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้าก็ได้ 

 - ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า กรณีวางขาย ฉบับละไม่เกิน 500 บาท  
 - กรณีเร่ขาย ฉบับละไม่เกิน 50 บาท 

ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. นี้ มีอายุ 1 ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และต้องขอตอ่ใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมท้ังเสียค่าใบอนุญาต (มาตรา 55) 
 

 
 

ขอให้ท่านไปติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี  
ณ  งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว     

โทร. 0–3273-0172     


