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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



1.การคำานวณภาษี ประเภทเกษตรกรรม
   - นาย ก เป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อการทำานาจำานวน 1 แปลง ขนาด 300 ตารางวา
   - ที่ดินตั้งอยู่บนถนนลูกรังเลียบคลองชลประทาน
   - มีมูลค่า ราคาประเมินที่ดิน 28,000 บาท ต่อตารางวา

คำานวณมูลค่าที่ดิน = 300 x 28,000 = 8,400,000 บาท
***ดังนั้น นาย ก ได้รับการยกเว้นภาษีในฐานภาษีไม่เกิน 50 ลบ.***

2. การคำานวณภาษี ประเภทที่อยู่อาศัย
     2.1 ประเภท เป็นเจ้าของที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
   -  นาย ก เป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวครึ่งตึกครึ่งไม้ ตั้งอยู่บนถนนสายอุทิศสร้างมาแล้ว 10 ป ี
      เพื่อใช้อยู่อาศัย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน   
   -  ที่ดินมีขนาดพื้นที่ 300 ตร.วราคาประเมินตร.วละ 94,500 บาท  
   -  บ้านมีขนาดพื้นที่รวม 80 ตร.ม. ราคาประเมินตร.มละ 6,400บาท

คำานวณมูลค่าที่ดิน 300 ตร.ว x 94,500 บาท = 28,350,000 บาท
คำานวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 80 ตร.ม x 6,400บาท = 512,000 บาท
หัก ค่าเสื่อมราคา* ร้อยละ 30 ต่อปี (512,000 x 30%) = 153,600

คิดเป็นมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง (512,000 –153,600) = 358,400
รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (28,350,000 + 358,400) = 28,708,400บาท

***ดังนั้น นาย ก ได้รับการยกเว้นภาษีในฐานภาษีไม่เกิน 50 ลบ.***
     2.2 ประเภท เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
   - นาย ก เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่บนถนนพานพร้าว
     ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว   ครึ่งตึกครึ่งไม้ ซึ่งสร้างมาแล้ว 10ปี เพื่อใช้อยู่อาศัย 
     และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ถือเป็นบ้านหลังอื่น)
  - ที่ดิน 1 แปลง มีขนาดพื้นที่ 300 ตร.วราคาประเมิน ตร.วละ 75,500 บ.
  - บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ขนาดพื้นที่รวม 100 ตร.ม. ราคาประเมิน ตร.มละ 6,400บ.

คำานวณมูลค่าที่ดิน 300 x 75,500 บาท = 22,650,000 บาท
คำานวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 100 x 6,400บาท= 640,000 บาท

หัก ค่าเสื่อมราคา x ร้อยละ 30 ต่อปี (640,000 x 30% = 192,000)
คิดเป็นมูลค่าสิ่งปลูกสร้างได้ (640,000 – 192,000 = 448,000)

รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (22,650,000 + 448,000)= 23,098,000 บาท
ดังน้ันฐานภาษี 0-50 ลบ. เสียภาษีอัตราร้อยละ 0.02% = 23,098,000 x 0.02% = 4,620 บาท 

***ดังนั้น นาย ก เสียภาษีจำานวน 4,620 บาท***

*ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราค่าเสื่อมราคา เป็นอัตราจากกรมธนารักษ์กำาหนด

(อ่านต่อหน้าท้ายเล่ม)

ตัวอย่างการคำานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



3คู่มือการชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  เทศบาลเมืองบางกรวย

1. ความหมายของภาษีในพระราชบัญญัตินี้
 1.1 ภาษี หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 1.2 ผู้เสียภาษี หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ
 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำาประโยชน์ ในที่ดินหรือ            
สิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้           
และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ชำาระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

2. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 2.1 ที่ดิน หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา
หรือที่มีน้ำาด้วย (แม่น้ำาและทะเลไม่ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้)
 ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่
  (1) ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด
ตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้ทำาประโยชน์ นส.3, นส.3 ก และ นส.3 ข
  (2) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่         
ในความครอบครองของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 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) และที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ         
ซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทำาประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น

ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินรกร้�งไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่ดินที่ใช้ทำ�กสิกรรม
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ประเภทเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรประเภทเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน มีจำานวน 9 กลุ่ม 22 แบบ
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 2.2 ส่ิงปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน      
ท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือท่ีใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม
หรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดท่ีได้      
ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุดแล้ว หรือแพท่ีบุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือท่ีมีไว้เพ่ือ            
หาผลประโยชน์ด้วย
 นิยามคำาว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจาก
นิยามของคำาว่า “โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และทีด่นิ พทุธศกัราช 2475” ดงันัน้ การพจิารณาวา่อะไรเปน็สิง่ปลกูสรา้งจงึไมพ่จิารณา
รวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด
 กรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้จะไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้

ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี

บ้านเดียว

บ้านแพ

บ้านประกอบเสร็จ

บ้านแถว

ตึกแถว

ห้องแถว
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3. ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้กำาหนดรายละเอียด
ของทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8 ดังนี้
 
 3.1 ทรพัยส์นิของรฐั หรอืหนว่ยงานของรฐั ซึง่ใช้ในกจิการของรฐัหรอืของหนว่ย
งานของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินของมหาวิทยาลัย
ซึ่งได้รับการบริจาคแต่ยังมิได้ ใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย หรือที่ดินของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของหน่วยงาน เป็นต้น
 3.2 ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำาการองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำานัญพิเศษ
ขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่
ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญาหรือความตกลงอื่นใด เช่น ที่ดินและอาคารที่ทำาการ
องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
 3.3 ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำาการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน เช่น ที่ดินและอาคารที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตต่างๆ
เป็นต้น
 3.4 ทรพัยส์นิของสภากาชาดไทย เชน่ ทีด่นิและอาคารของสถานเสาวภาเปน็ตน้
 3.5 ทรพัยส์นิทีเ่ปน็ศาสนสมบตัิไมว่า่ของศาสนาใดทีใ่ชเ้ฉพาะเพือ่การประกอบ
ศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวชหรือ
บาทหลวง ไม่ว่าศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้าที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างภายในวัดซึ่งใช้ประกอบศาสนกิจ เป็นต้น
 3.6 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน เช่น ที่ฝังศพที่ไม่คิดค่าบริการ เป็นต้น
 3.7 ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำาหนด เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์จึงจะได้
รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมูลนิธิหรือสมาคม 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง กำาหนดให้ทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การ หรือสถาน
สาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มที่      
ออกตามความในมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
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 3.8 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ ใช้                       
เพื่อสาธารณประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศกำาหนด เช่น ทรัพย์สินที่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดทำาข้อตกลงให้
ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย และยินยอมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี รวมทั้งต้องปิด
ประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ ณ ที่ทำาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และในที่ซึ่งทรัพย์สินนี้ตั้งอยู่
 3.9 ทรัพยส์ว่นกลางที่มีไวเ้พือ่ใชห้รอืเพือ่ประโยชนร์ว่มกนัสำาหรบัเจา้ของรว่ม
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เช่น สระว่ายน้ำา ห้องฟิตเนส และสวนสาธารณะ ในพื้นที่
ส่วนกลางของอาคารชุด เป็นต้น
 3.10 ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เช่น          
ถนน สวน หรือสนามเด็กเล่น เป็นต้น
 3.11 ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่น ถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
 3.12 ทรพัยส์นิอืน่ตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง เชน่ ทรพัยส์นิพระมหากษตัรยิ์
เฉพาะที่ไม่ได้ ใช้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และ             
ยังไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำาหนดให้ยกเว้น
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ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี tax-exempt

ตู้ฝากถอนเงินสด

เครื่องเล่นในสวนสนุก

ทางรถไฟ

เสาส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต

สวนหย่อม บ่อบำาบัดน้ำาเสีย

ถนน
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ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทอื่นOther types of buildings 

ลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล)

สระว่ายน้ำา

สถานศึกษา

สำานักงาน

โรงพยาบาล

ปั้มน้ำามัน

คลังสินค้า
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บัญชีเปรียบเทียบ
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์



11คู่มือการชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  เทศบาลเมืองบางกรวย



12 คู่มือการชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  เทศบาลเมืองบางกรวย



13คู่มือการชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  เทศบาลเมืองบางกรวย



14 คู่มือการชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  เทศบาลเมืองบางกรวย

บัญชีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้
จากบัญชีกำาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์
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4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ
 4.1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น
ทรัพย์สินของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ทรัพย์สินของบริษัทจำากัด ห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือ
บริษัทมหาชนจำากัด เป็นต้น
 4.2 ผู้ครอบครองหรือทำาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สิน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปทำาประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
เช่น กรมธนารักษ์นำาทรัพย์สินไปให้เช่า ผู้เช่าในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 4.3 ผู้มีหน้าที่ชำาระภาษีแทน ได้แก่
 (1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
 (2) ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยสาบสูญ
 (3) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์ 
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 (4) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ท้ังน้ีจะต้องมีหนังสือ          
มอบอำานาจเป็นหลักฐานมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
 (5) ผู้ชำาระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชำาระบัญชี
 (6) เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคล
หลายคนรวมกัน
 4.4 กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าของ
ที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็น
เจ้าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของสำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อปลูกสร้างบ้าน
อยู่อาศัยบนที่ดินของสำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำานักงานทรัพย์สินพระมหา
กษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดิน และเอกชนเป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของ
สิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ
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5. ฐานภาษี
 คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคำานวณมูลค่าของที่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการ
ประจำาจงัหวดักำาหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกำาหนดราคาประเมนิทนุทรพัย ์
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (มาตรา 32)
 (1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ
 (2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการ
คำานวณ
 (3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์      
ในการคำานวณ

6. การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
 ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หกัมลูคา่ของฐานภาษอีอกกอ่นทีจ่ะนำาไปคำานวณ
ภาษี หากเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ ในการ
ประกอบเกษตรกรรมอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ ได้รับยกเว้นมูลค่า          
ของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท
 โดยมีวิธีการคำานวณ ดังนี้
 (1.1) กรณีเป็นเจ้าของแปลงเดียว ให้นำามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหัก
ด้วย 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีที่คำานวณ
ได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
 (1.2) กรณีเป็นเจ้าของมากกว่า 1 แปลง ให้นำามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น        
หักด้วย 50 ล้านบาท โดยให้หักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่าสูงสุด
ก่อนแล้วหักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงในลำาดับรองลงมาตามลำาดับ    
เมื่อหักครบ 50 ล้านบาทแล้ว มูลค่าทรัพย์สินที่เหลือแต่ละแปลงคือมูลค่าของฐานภาษี 
หากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษี
ดังกล่าวเท่ากับศูนย์
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 2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ        
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐาน
ภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการคำานวณ คือ ให้นำามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หกัดว้ย 50 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืคอืมลูคา่ของฐานภาษ ีหากมลูคา่ของฐานภาษทีีค่ำานวณ
ได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
 3. กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินและใช้
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ ได้รับยกเว้นมูลค่าของ
ฐานภาษไีมเ่กนิ 10 ลา้นบาท โดยมวีธิกีารคำานวณ คอื ใหน้ำามลูคา่ของสิง่ปลกูสรา้งนัน้หกั
ด้วย 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีที่คำานวณ
ได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์

ข้อสังเกต
 (1) ใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษี คือ ปี 2563 – 2565 ที่ดินของบุคคลธรรมดา
ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้ ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี
 (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของนิติบุคคลไม่ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
 (3) กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องย้ายชื่อออก
จากทะเบียนบ้านของตนเพราะเหตุจำาเป็นทางราชการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังคงได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โดยผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่ง
ปลูกสร้างต้องนำาหนังสือรับรองเหตุจำาเป็นทางราชการในการย้ายชื่อออกจากทะเบียน 
ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำาให้ต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านนั้นมาแสดงต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น แต่การย้ายชื่อนั้น
ต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่ง
บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ
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7. อัตราภาษี
 1. เพดานอัตราภาษีแยกตามการใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้
 1.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอัตราภาษี
ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี
 1.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 
0.3 ของฐานภาษี
 1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก 1.1 หรือ 1.2 อัตราภาษี     
ไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
 1.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำาประโยชน์ตามควร              
แก่สภาพอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
 2. อัตราที่ใช้จัดเก็บจริง ใน 2 ปีแรก คือปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564  จะใช้
อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังนี้

ใช้ประโยชน์เกษตรกรรม
(อัตราเพดาน 0.15%)

เกษตรกรรม
(บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ)

เกษตรกรรม
(นิติบุคคลเป็นเจ้าของ)

1.ยกเว้นมูลค่�ฐ�นภ�ษี 50 ล้�นบ�ท 
   เฉพ�ะบุคคลธรรมด�
2.ยกเว้นภ�ษีทั้งหมด 3 ปีแรก 
   เฉพ�ะบุคคลธรรมด�

1

 มูลค่า (ลบ.)       อัตรา (ร้อยละ)

    ไม่เกิน 75   = 0.01 %

   >75 – 100 =  0.03 %

   >100 – 500 =  0.05 %

   >500 – 1,000 =  0.07 %

   >1,000 ขึ้นไป =  0.10 %

 มูลค่า (ลบ.)       อัตรา (ร้อยละ)

    ไม่เกิน 75   = 0.01 %

   >75 – 100 =  0.03 %

   >100 – 500 =  0.05 %

   >500 – 1,000 =  0.07 %

   >1,000 ขึ้นไป =  0.10 %
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ใช้เป็นบ้านพักอาศัย
(อัตราเพดาน 0.3%)

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก
(กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น)

1. อื่นๆ
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
 ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำาประโยชน์
 ตามควรแก่สภาพ 
 (เสียเพิ่ม 0.3%ทุก 3 ปี 

 แต่รวมแล้วไม่เกิน 3%)

ที่อยู่อาศัยหลังอื่นๆ

2

3

 มูลค่า (ลบ.)       อัตรา (ร้อยละ)

    ไม่เกิน 25   = 0.03 %

   >25 – 50 =  0.05 %

   >50 ขึ้นไป =  0.10 %

 มูลค่า (ลบ.)       อัตรา (ร้อยละ)

    ไม่เกิน 50   = 0.02 %

  >50-75 = 0.03%

 >75-100 = 0.05%

 >100 ขึ้นไป = 0.10%

 มูลค่า (ลบ.)       อัตรา (ร้อยละ)

    ไม่เกิน 50     = 0.3%

    >50-200     = 0.4%

    >200-1,000     = 0.5%

    >1,000-5,000    = 0.6%

    >5,000 ขึ้นไป     = 0.7%

อื่นๆ/ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า
(อัตราเพดาน 1.2%)

กรณีไม่มีรูปแปลงที่ดิน
ให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
ประกอบการสำารวจ
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8. การลดและการยกเว้นภาษี
 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหากเข้าหลักเกณฑ์                        
ดังต่อไปนี้
 1. ลดภาษีสำาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภทตามที่กำาหนดในพระราช
กฤษฎีกา ดังนี้
 1.1  ลดภาษีให้ร้อยละ 50 ของจำานวนภาษีที่จะต้องเสียสำาหรับที่ดินและ              
สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่
อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ที่ได้โอนสิทธิในหนังสือ
แสดงสิทธิหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นรับเป็นมรดก ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2562 แต่ไม่ใช้           
บังคับกับผู้รับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในทอดต่อๆ ไป
 1.2  ลดภาษีร้อยละ 90 ของจำานวนภาษทีีจ่ะต้องเสยีของทรพัย์สนิดงัตอ่ไปนี้
 1.2.1  อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่
ได้กรรมสิทธิ์
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 1.2.2  อสังหาริมทรัพย์รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี
นับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์

 1.2.3 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
เป็นเวลาไม่เกิน5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์

 1.2.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นำามาพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพื่อ
อยู่อาศัย หรืออุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ที่ดิน เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ทำาการ
จัดสรรที่ดินดังกล่าว

 1.2.5  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นำามาพัฒนาเป็นอาคารชุดเพื่ออยู่
อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับ
จากวันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว

 1.2.6  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นำามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ ได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมดังกล่าว

 1.2.7  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างรอการขาย เป็นเวลา
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ 13 มีนาคม 2562

 1.3  ลดภาษีร้อยละ 90 ของจำานวนภาษีที่จะต้องเสียสำาหรับที่ดินและ             
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของสถานอุดมศึกษา และโรงเรียนดังต่อไปนี้
 1.3.1  สถานอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 1.3.2  โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ได้แก่โรงเรียน

ในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา ศูนย์การ
ศึกษาอิสลามประจำามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ

 1.4  ลดภาษีร้อยละ 90 ของจำานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่ใช้เป็น
สถานที่เล่นกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุก หรือที่จอดรถสาธารณะ 
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 1.5  ลดภาษีร้อยละ 90 ของจำานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ดังต่อไปนี้
 1.5.1  อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทาง

อากาศ เฉพาะส่วนของที่ดินที่ใช้เป็นทางขึ้นลงอากาศยาน      
ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และหลุมจอดอากาศยานระยะไกล

 1.5.2 อสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม             
ทางบก ที่เป็นทางพิเศษและทางพิเศษระหว่างเมือง เฉพาะส่วน                               
ดังต่อไปนี้

   (ก)  ทางยกระดับ
   (ข)  ที่ดินที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ
   (ค) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่ง
                                             ผู้โดยสาร
 1.5.3 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางราง 

เฉพาะส่วนดังต่อไปนี้
  (ก) สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้า
  (ข) ที่ดินที่ตั้งของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน
  (ค) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์
        สำาหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า

สนามกอล์ฟ 
จัดเป็นธุรกิจการกีฬา จึงได้รับการลดภาษี
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 1.6 ลดภาษีร้อยละ 50 ของจำานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ดังต่อไปนี้
 1.6.1  อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเฉพาะ

ส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นโรงผลิตไฟฟ้า
 1.6.2  อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเฉพาะ

ส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อน 
 2. ลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างได้รับความเสียหายมากหรือ
ถูกทำาลายให้เส่ือมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยท่ีจะป้องกันได้โดยท่ัวไป โดยมีแนวทางดังน้ี
 2.1 ต้องปรากฏว่าในปีที่ล่วงมาแล้ว ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น
ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำาลายให้เสื่อมสภาพอันเนื่องมาจาก “เหตุอันพ้นวิสัย” 
ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง
 2.2 “เหตุอันพ้นวิสัย” หมายความว่า เหตุที่เกิดจากสาธารณภัยอันได้แก่ 
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิด
จากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาว
จัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทำาของผู้ก่อการร้ายกองกำาลัง
จากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำาให้                        
เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 2.3  หลักเกณฑ์ในการลดหรือยกเว้นภาษี
 2.3.1 เสียหายไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำานวนเนื้อที่ทั้งหมดให้ลดภาษีตาม

ส่วนที่เสียหาย
 2.3.2  เสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนเน้ือท่ีท้ังหมดให้ได้รับยกเว้นภาษี
 2.4  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำาเนินการสำารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่ได้รับความ
เสียหายมากหรือถูกทำาลาย โดยให้ทำาบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำานวน
เนือ้ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งที่ไดร้บัความเสยีหายมากหรอืถกูทำาลายแตล่ะราย แลว้รายงาน
พร้อมส่งบัญชีดังกล่าวไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำาจังหวัดหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี
 2.5  คณะกรรมการภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจำาจงัหวดัหรอืรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี จะออกไปตรวจสอบด้วยตนเองหรือจะมอบหมาย
ให้ข้าราชการผู้ ใดออกไปตรวจสอบแทนก็ได้
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 2.6  เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำาจังหวัดหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ ใดแล้ว ให้ส่ง
บัญชีรายชื่อผู้ ได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังผู้บริหารท้องถิ่น           
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
 2.7  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี            
ได้รับแจ้งตามข้อ 2.6 แล้ว ให้ดำาเนินการดังนี้
 2.7.1  ในกรณลีดภาษใีหเ้กบ็เงนิภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งตามจำานวน

ที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำาจังหวัดหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้วในปี
ต่อไป

 2.7.2  ในกรณียกเว้นภาษีให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี
ต่อไป

9. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด
 คือ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม         
จดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิทีค่ณะอนกุรรมการประจำาจงัหวดั
กำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และเป็น
บัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือสำานักงานธนารักษ์
พื้นที่แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 36 (ม�ตร� 38 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รประเมินร�ค�
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 กำ�หนดให้บรรด�บทบัญญัติแห่งกฎหม�ย                               
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้�งถึงร�ค�ประเมินทุน
ทรัพย์ คณะกรรมก�รกำ�หนดร�ค�ประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมก�รประจำ�
จงัหวดั ต�มประมวลกฎหม�ยทีด่นิ ใหถ้อืว�่บทบญัญตัแิหง่กฎหม�ย กฎ ระเบยีบขอ้บงัคบั 
ประก�ศ คำ�สั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้�งถึง ร�ค�ประเมินทรัพย์สินคณะกรรมก�ร                     
และคณะกรรมก�รประจำ�จังหวัดต�มพระร�ชบัญญัติก�รประเมินร�ค�ทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562)

10. การคำานวณภาษี
 1. การคำานวณภาษีสำาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร
 1.1 ให้คำานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง
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 1.2  นำามูลค่าทุกแปลงมารวมกันเป็นฐานภาษี
 1.3  นำาฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีที่ 50 ล้านบาทโดยหักจากแปลงที่มี

ราคาสูงสุดตามลำาดับ
 1.4  หลังจากหักฐานภาษี 50 ล้านบาทแล้ว คำานวณแยกเป็นรายแปลง แปลง

ใดมีพื้นที่ดินต่อกันให้นามูลค่าฐานภาษีมารวมกันเพื่อคำานวณภาษี
 2. การคำานวณภาษีสำาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย
 2.1  ให้คำานวณมูลค่าของที่ดิน
 2.2  คำานวณมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างและหักค่าเส่ือมตามตารางการหักค่าเส่ือม
 2.3  นำามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือ

เป็นฐานภาษี
 2.4  นำามูลค่าฐานภาษีที่ได้ตามข้อ 2.3 มาหักฐานมูลค่าฐานภาษีที่ยกเว้น

ตามเกณฑ์ ดังนี้
 2.4.1  กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของตัวเอง     

บ้านเป็นของตัวเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 
2562 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิด           
ในอัตราร้อยละ 0.03

 2.4.2  กรณีบ้านหลังแรก มีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของคนอื่นบ้านเป็น
ของตนเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 
ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินให้คิดอัตรา      
ร้อยละ 0.02

 2.4.3  กรณีบ้านหลังอื่นๆ  หมายถึงไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่เป็น  
เจา้ของบา้น ไมม่กีารยกเว้นฐานภาษ ีใหค้ดิในอตัรารอ้ยละ 0.02

 3. การคำานวณภาษีสำาหรับห้องชุด
 3.1 คำานวณหามูลค่าของห้องชุด โดยนำาจำานวนเน้ือท่ีห้องชุดไปคูณกับ            

ราคาประเมินของห้องชุด (ไม่ต้องหักค่าเส่ือมของห้องชุด) มูลค่าท่ีได้                 
ถือเป็นฐานภาษี

 3.2  นำามลูค่าฐานภาษไีปหกัฐานภาษีที่ไดร้บัยกเวน้ กรณีบา้นหลงัแรกจะต้อง
มเีอกสารสทิธ ิทีด่นิเปน็ของตัวเอง บา้นเปน็ของตัวเอง และมชีือ่ในทะเบยีน
บ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท             
ส่วนที่เกินคิดในอัตราร้อยละ 0.03
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 4. การคำานวณภาษีสำาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น
 4.1  ให้คำานวณมูลค่าของที่ดิน
 4.2  คำานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการหัก         

ค่าเสื่อม
 4.3  นำามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือ

เป็นฐานภาษี
 4.4  นำามูลค่าฐานภาษีที่ได้ตามข้อ 4.3. มาคำานวณภาษีตามอัตราภาษี        

ที่กำาหนด
 5. การคำานวณภาษีสำาหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำาประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ
 5.1  ให้คำานวณมูลค่าของที่ดิน
 5.2  นำามูลค่าของที่ดินที่คำานวณได้ตามข้อ 5.1 มาคำานวณภาษีตามอัตรา

ภาษีที่กำาหนด

11. การบรรเทาการชำาระหนี้ในสามปีแรก
 มาตรา 97 เพื่อเป็นการบรรเทาการชำาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมิน
ภาษีในจำานวนที่สูงกว่าจำานวนภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือ                
พึงชำาระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผล          
ใช้บังคับให้ผู้เสียภาษีชำาระภาษีตามจำานวนที่ต้องเสียหรือพึงชำาระในปีก่อน เหลือจำานวน
เท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชำาระภาษี ดังนี้
 (1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจำานวนภาษีที่เหลือ
 (2) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจำานวนภาษีที่เหลือ
 (3) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำานวนภาษีที่เหลือ
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12. การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี ทั้งนี้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่ได้
กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ ได้         
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรระมัดระวังแจ้งการประเมินให้ทันภายในระยะ
เวลาที่กำาหนด โดยหนังสือแจ้งประเมินให้เป็นไปตามแบบที่กำาหนด พร้อมส่งรายละเอียด
การคำานวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย
 2. การสง่หนงัสอืแจง้ประเมนิ ใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่ใหแ้กผู่เ้สยีภาษโีดยตรง หรอืสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำาการของ
บุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำาการของบุคคล
นั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำาการของผู้เสียภาษีจะส่ง
ให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำาการ
ที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ ได้
 3. ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ ให้ปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำาเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำาการของผู้เสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์
ก็ ได้ เมื่อเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่ได้ดำาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่า                   
ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว
 4. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ
ไม่ครบถ้วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตาม
ที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้ โดยทบทวนได้เพียง 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำาหนด
เวลาการชำาระภาษี โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 (1)  กรณทีีต้่องชำาระเพ่ิมเติม ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แจง้การประเมนิ

ให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีชำาระภาษีที่ต้องเสียเพ่ิมเติมโดยไม่ต้อง
เสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 (2)  กรณีทีม่กีารชำาระภาษไีว้เกินกวา่จำานวนทีจ่ะต้องเสยี ใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ตรวจสอบพบวา่มกีารประเมนิภาษผีดิพลาด เพ่ือใหม้ารับเงนิทีช่ำาระเกิน
คืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
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13. การผ่อนชำาระภาษี 
 ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชำาระภาษีก็ ได้ โดยวงเงินที่จะขอผ่อนชำาระจะต้องมีจำานวน
ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และต้องทำาเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
เดือนเมษายน ซึ่งกำาหนดเวลาในการผ่อนชำาระให้แบ่งได้ ไม่เกิน 3 งวดๆ ละเท่าๆ กัน ดังนี้
 งวดที่ 1  ชำาระภายในเดือนเมษายน
 งวดที่ 2  ชำาระภายในเดือนพฤษภาคม
 งวดที่ 3  ชำาระภายในเดือนมิถุนายน

14. การรับชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายใน
เดือนกุมภาพันธ์แล้ว ผู้เสียภาษีต้องนำาเงินมาชำาระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในเดือน
เมษายน ณ สำานักงานเทศบาล ที่ทำาการขององค์การบริหารส่วนตำาบล สำานักงานเขต
ศาลาว่าการเมืองพัทยา ที่ทำาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกฎหมายกำาหนด
หรือสถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำาหนด โดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อ
ในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชำาระภาษี
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการรับชำาระภาษีแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ ได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำาความตกลงเป็นหนังสือ
กับส่วนราชการนั้น และให้ส่วนราชการที่รับชำาระภาษีแทน สามารถหักค่าใช้จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 3 ของภาษีที่รับชำาระไว้แทนได้ โดยให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชำาระภาษี
 3. ผูเ้สยีภาษอีาจชำาระภาษโีดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั หรอืโดยการชำาระ
ผ่านธนาคาร หรือโดยวิธีการอื่นใด เช่น ชำาระภาษีผ่านจุดบริการ เป็นต้น
 กรณีชำาระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน
ไปรษณีย์ เช็คธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วน           
ทอ้งถิน่ใหถ้อืวา่วนัทีห่นว่ยงานใหบ้รกิารไปรษณยีป์ระทบัตราลงทะเบยีนเปน็วนัทีช่ำาระภาษี
 กรณชีำาระโดยผา่นทางธนาคารหรอืวธิกีารอืน่ใด ใหถ้อืวา่วนัทีธ่นาคารไดร้บัเงนิ
ค่าภาษีหรือวันที่มีการชำาระเงินค่าภาษีผ่านจัดบริการ เป็นวันที่ชำาระภาษี
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15. การเร่งรัดภาษีค้างชำาระ
 ถ้าผู้เสียภาษีไม่ชำาระภาษีภายในเดือนเมษายน หรือไม่ชำาระภาษีภายในระยะเวลา
ที่ขอผ่อนชำาระ หรือไม่ชำาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเพิ่มเติม ให้
ถอืเปน็ภาษคีา้งชำาระ ทีจ่ะตอ้งตดิตามเรง่รดัภาษคีา้งชำาระดงักลา่ว โดยใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำาเนินการ ดังนี้
 1. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำาระภายในเดือนพฤษภาคมของปี
เพื่อให้มาชำาระภาษีค้างชำาระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
 2. ถา้ผูเ้สยีภาษไีมม่าชำาระภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดในหนงัสอืแจง้เตอืนใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างชำาระให้สำานักงานที่ดินหรือสำานักงานที่ดิน
สาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของสำานักงานที่ดินหรือสำานักงานที่สาขา
นั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ           
ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
 3. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้จะทำาไม่ได้ หากปรากฏหลักฐานจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษีค้างชำาระสำาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้น หาก
ต่อมาผู้เสียภาษีได้มาชำาระภาษีค้างชำาระพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้ว องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบดำาเนินการแจ้งให้สำานักงานที่ดินหรือสำานักงานที่ดินสาขาทราบ 
เพื่อถอนการอายัดดังกล่าวต่อไป
16. การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
 ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชำาระภาษีภายในระยะเวลาที่กำาหนด จะต้องเสียภาษีค้างชำาระ
รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้
 1. ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชำาระภาษีภายในเวลาที่กำาหนด แต่ต่อมาได้มาชำาระภาษี
ก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจำานวนภาษีค้างชำาระ
 2. ถ้าผู้เสียภาษีมาชำาระภาษีภายในระยะเวลาที่กำาหนดในหนังสือแจ้งเตือนให้คิด
เบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจำานวนภาษีค้างชำาระ
 3. ถา้ผูเ้สยีภาษมีาชำาระภาษภีายหลงัจากทีก่ำาหนดในหนงัสอืแจง้เตอืน ใหค้ดิเบีย้
ปรับร้อยละ 40 ของจำานวนภาษีค้างชำาระ
 4. ผู้เสียภาษีที่มิได้ชำาระภาษีภายในเวลาที่กำาหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 
ต่อเดือนของจำานวนภาษีค้างชำาระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้น          
กำาหนดเวลาชำาระภาษีจนถึงวันที่มีการชำาระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจำานวนภาษีที่ต้องชำาระ
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 5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกำาหนดเวลาชำาระภาษี และได้มีการชำาระภาษี
ภายในกำาหนดเวลาที่ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพิ่มลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือนหรือเศษ
ของเดือน
 6. เบี้ยปรับอาจงดได้ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตาม
กฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องยื่นคำาร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ   
ของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างชำาระ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำานาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วัน
ที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจตามกฎหมายมีคำาสั่งให้ยึด อายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
แล้วแต่กรณี
17. การขอรับเงินคืน
 กรณีที่ผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียภาษีเกินกว่าจำานวน
ที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยดำาเนินการ ดังนี้
 1. ผู้เสียภาษียื่นคำาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ชำาระภาษี  
พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน หรือคำาชี้แจงใด ๆ ประกอบคำาร้องด้วย
 2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาคำาร้อง               
ให้ผู้ยื่นคำาร้องทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำาร้อง
 3. ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นคำาร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
มีคำาสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นคำาร้อง โดยแจ้งให้ผู้ยื่นคำาร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้
มีคำาสั่ง
 4. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษี        
ผิดพลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคำาร้องขอรับคืนเงิน
จนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจำานวนเงินที่ได้รับคืน
 5. ถ้าผู้ยื่นคำาร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้น          
ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18. บทกำาหนดโทษ
 1. ผู้ ใดขดัขวางการปฏบิตัหินา้ทีข่องพนกังานสำารวจตามมาตรา 28 หรอืมาตรา 
29 หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63 
(3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำา
ทั้งปรับ



 2. ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือของ
พนักงานประเมินตามมาตรา 45 หรือหนังสือเรียกหรือคำาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือ   
เจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท
 3. ผู้ ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่
กำาหนดไว้ใน มาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 4. ผู้ ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 62 
หรือทำาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหาร                           
ท้องถิ่นมีคำาสั่งให้ยึด หรืออายัด ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ
 5. ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีตาม มาตรา 80 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 6. ผู้ ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนำาพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ
 7. ในกรณีที่ผู้กระทำาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำาความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคล
ใดซึ่งรับผิดชอบในการดำานินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องสั่งการหรือกระทำาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคล
นั้นกระทำาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำาหรับความผิดนั้นๆ ด้วย 
 ความผิดตามข้อ 1 , 2 , 3 และ 5 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายมีอำานาจเปรียบเทียบกำาหนดค่าปรับได้ และเมื่อผู้กระทำาความผิดชำาระเงินค่า
ปรบัตามจำานวนทีเ่ปรยีบเทยีบภายใน 30 วนั ใหถ้อืวา่คดเีลกิกนั ถา้ผูก้ระทำาผดิไมย่นิยอม
ตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำาหนด               
ให้ดำาเนินคดีต่อไป
 เงินค่าปรับที่ ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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1. ป้ายที่ต้องเสียภาษี
ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการ
ค้าหรือประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน 
แกะสลัก จารึก หรือทำาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
 หากในกรณีที่ไม่มีผู้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ติดต่อหรือหาตัวเจ้าของป้ายได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้าย แต่ถ้า        
หาตัวผู้ครอบครองป้ายไม่ได้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ติดตั้งป้ายจะต้องเป็น                  
ผู้เสียภาษีป้ายแทน ตามลำาดับที่กล่าวมา

2. ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี
 1. ปา้ยทีแ่สดงไว ้ณ โรงมหรสพ และบรเิวณของโรงมหรสพนัน้เพือ่โฆษณามหรสพ
 2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือสิ่งหุ้มห่อ หรือบรรจุสินค้า
 3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
 4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
 5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นหรือ
ภายในอาคารซึ่งเป็นรโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร
ที่กำาหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
 6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของ
รัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำารายได้ส่งรัฐ
 8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

ภาษีป้าย
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 9. ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ตามด้วยกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แสดงไว้ ณ          
อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษานั้น
 10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
 11 ป้ายของวัด หรือผู้ดำาเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาหรือการกุศล
สาธารณะโดยเฉพาะ
 12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
 13. ป้ายตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวง ฉบับที ่
2 (พ.ศ. 2535) ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย สำาหรับ
 13.1  ป้ายที่ติดต้ัง หรือแสดงไว้ ในที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์            

รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 13.2  ป้ายที่ติดตั้ง หรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
 13.3  ป้ายที่ติดต้ังหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก 13.1, 13.2       

โดยมีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร

3. กำาหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ำาย
 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ี ในกรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือ
ติดตั้ง หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสีย
ภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ติดตั้ง หรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ ไข แล้วแต่กรณี
 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง
หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิด
ภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้าย
จนถึงงวดสุดท้ายของปี 
 ในกรณีท่ีเจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศ มีหน้าท่ี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ ไม่อยู่ เป็นคน
สาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก 
ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ไม่ว่าจะเป็นทายาท หรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาล 
หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย
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 หมายเหตุ : เจ้าของป้ายผู้ ใดติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมให้          
เสียภาษีเป็นรายงวด

4. อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตราดังนี้

500

 การคำานวณภาษีป้ำาย ให้คำานวณโดยนำาพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้ายเช่น 
ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร ถ้าเป็นป้ายประเภทที่ 2 คำานวณ
การเสียภาษีดังนี้ 10,000 x 20 = 400 บาท เท่านั้นเอง

เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่ม
 1. ป้ายใด มีติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมที่ชำารุด ซึ่งมีพื้นที่ ข้อความ
ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีไว้แล้ว เจ้าของป้ายไม่ต้องเสีย
ภาษีป้ายเพิ่ม
 2. ป้ายใด มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย   
บางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีไปแล้ว ป้ายที่เพิ่มข้อความ ชำาระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วน
ที่เพิ่ม ป้ายที่ลดขนาดไม่ต้องคืนเงินภาษีในส่วนที่ลด ถ้าเปลี่ยนขนาดต้องชำาระใหม่
ฐานภาษี และอัตราภาษี
 ฐานภาษี และอัตราภาษี คือ เนื้อที่ของป้าย และประเภทของป้ายรวมกัน

ชนิดของป้าย

อักษรไทยล้วน

อัตราภาษีป้าย
ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

3 บาท1 

3

4

5

2 20 บาท

40 บาท

อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น

- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย

- ป้ายที่ตัวอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำากว่า

   อักษรต่างประเทศ

ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีแล้ว 

อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม1, 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะ

เงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 

ป้ายใดเมื่อคำานวณแล้วจำานวนเงินต่ำากว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท
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ป้ายที่มีขอบเขต กำาหนดให้การคำานวณพื้นที่ป้าย ดังนี้
 ส่วนที่กว้างที่สุด X ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย
ป้ายที่ไม่มีขอบเขต กำาหนดให้การคำานวณพื้นที่ป้าย ดังนี้
 ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขต เพื่อกำาหนดส่วน
ที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วคำานวณตามข้างต้น

5. ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีป้ำาย
 อันดับแรก ต้องมาขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้ายหรือ ภ.ป.1 แล้วกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน ที่สำาคัญ ต้องลงลายมือชื่อ พร้อมวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน จะมากรอกข้อมูลที่
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ หรือส่งไปรษณีย์มาก็ ได้ แล้วแต่ความสะดวก 
 เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้ามายื่นแบบภาษีป้ายต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะออกไป
สำารวจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ป้ายที่ติดตั้งอยู่นั้น มีข้อความ รูปภาพ ขนาดพื้นที่
ป้ายตรงกับที่แจ้งยื่นแบบไว้หรือไม่ พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน
 การชำาระภาษีป้าย
 ผู้รับประเมินได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ป.3) ให้ชำาระเงินภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยชำาระภาษีได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาล
เมืองบางกรวย การชำาระภาษีป้ายจะกระทำาโดยส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคาร   
ที่สั่งจ่ายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ ได้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และให้ถือว่า
วันที่ได้ทำาการส่งดังกล่าวเป็นวันชำาระภาษีป้าย

6. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบฯ
 กรณีป้ายใหม่ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมสำาเนาหลักฐาน และลายมือ
ชื่อรับรองข้อความถูกต้อง ได้แก่
 • ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทำาป้าย
 • สำาเนาทะเบียนบ้าน
 • บตัรประจำาตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ/บตัรประจำา
ตัวผู้เสียภาษี
 • กรณเีจา้ของปา้ยเปน็นติบิคุคล ใหแ้นบหนงัสอืรบัรองสำานกังานทะเบยีนหุน้สว่น
บริษัท, ทะเบียนพาณิชย์ และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 01, ภ.พ.09,ภ.พ.20
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 • หนงัสอืมอบอำานาจ (กรณไีมส่ามารถยืน่แบบไดด้ว้ยตนเองพรอ้มอากรแสตมป)์
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ให้คำาแนะนำา
 กรณีป้ายเก่า ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครั้งสุดท้าย กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมยื่นแบบ ภ.ป.1
 ในกรณตีดิตัง้หรอืแสดงปา้ยภายหลงัเดอืนมนีาคม หรอืตดิตัง้ หรอืแสดงปา้ยใหม่
แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้เจ้าของ
ป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับ
แต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ ไข แล้วแต่กรณี
 ถ้าผู้ขอผ่อนชำาระภาษีไม่ชำาระภาษีป้ายงวดหนึ่งงวดใดภายในกำาหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้หมดสิทธิ์จะขอผ่อนชำาระภาษี และให้นำามาตรา 25 (3) มาบังคับใช้สำาหรับงวด
ที่ยังไม่ได้ชำาระ

7. เงินเพิ่ม
 มาตรา 25 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
 1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ
สิบของจำานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ
ห้าของจำานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 10%
 2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำาให้จำานวนเงินที่จะต้องเสีย
ภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติมเว้นแต่กรณี
ทีเ่จา้ของปา้ยไดม้าขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษปีา้ยใหถ้กูตอ้งกอ่นทีพ่นกังานเจา้หนา้ที่
แจ้งการประเมิน 10%
 3. ไม่ชำาระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำาหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของ
จำานวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือนท้ังน้ี ไม่ให้นำาเงินเพ่ิมตาม (1) 
และ (2) มาคำานวณเป็นเงินเพ่ิมตามอนุมาตราน้ีด้วย (ย่ืนแบบแล้วไม่ชำาระภายในกำาหนดเพ่ิม 2%)
 มาตรา 26 เงินเพิ่มมาตรา 25 ให้ถือว่าเป็นภาษีป้าย

8. บทกำาหนดโทษ
 มาตรา 34 ผู้ ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำาเท็จ
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ตอบคำาถามด้วยถ้อยคำาอันเป็นเท็จ หรือนำาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง   
หรอืพยายามหลกีเลีย่งการเสยีภาษปีา้ย ตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิหนึง่ป ีหรอืปรบัตัง้แต่
ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 มาตรา 35 ผู้ ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
 มาตรา 35 ทวิ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับวันละ
หนึ่งร้อยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำาความผิด
 มาตรา 36 ผู้ ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงการเสียภาษี
ป้ายตามมาตรา 19 ตรี ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
 มาตรา 37 ผู้ ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 27 
(1) หรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 27 (2) ต้องระวาง
โทษ จำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 มาตรา 38 ในกรณีมีผู้กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้บริหาร       
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าเป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือมีโทษจำาคุกหรือปรับและโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำานาจ         
เปรียบเทียบสถานเดียวได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ซึ่ง                                
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นผู้มีอำานาจเปรียบเทียบ
 (2) ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ยกเว้น เขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้บริหาร         
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งบริหารท้องถิ่นมอบหมายของแต่ละเขต เป็นผู้มีอำานาจเปรียบเทียบ
 เมื่อผู้ต้องหาได้ชำาระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 ถา้ผูต้อ้งหาไมย่นิยอมตามทีเ่ปรยีบเทยีบ หรอืเมือ่ยนิยอมแลว้ไมช่ำาระเงนิคา่ปรบั
ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดำาเนินคดีต่อไป
 มาตรา 39 เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของราชการส่วน   
ท้องถิ่นนั้น
 มาตรา 39 ทวิ ในกรณีที่ผู้กระทำาความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ     
ตามทีบ่ญัญตัไิวส้ำาหรบัความผดินัน้ๆดว้ย เวน้แตจ่ะพสิจูน์ไดว้า่ตนมไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอม
ในการกระทำาความผิดของนิติบุคคลนั้น



3. การคำานวณภาษี ประเภทพาณิชยกรรม   
   - นาย ก เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นจำานวน 1คูหา สร้างมาแล้ว 5ปี
     ตั้งอยู่บนถนนอธิบดี ใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้าขาย   
   - ที่ดินมีขนาด 50 ตารางวา ราคาประเมินที่ดินตารางวาละ 62,000 บาท
   - อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีเนื้อที่รวม 240 ตารางเมตร ราคาประเมิน ตร.ม.ละ 8,100 บาท

คำานวณมูลค่าที่ดิน 50 x 62,000 บาท = 3,100,000 บาท
คำานวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 240 x 8,100บาท = 1,944,000 บาท
หักค่าเสื่อมราคา x ร้อยละ 5 ต่อปี (1,944,000 x 5% = 97,200)

คิดเป็นมูลค่าสิ่งปลูกสร้างได้ (1,944,000 – 97,200 = 1,846,800)
รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (3,100,000 + 1,846,800) = 4,946,800 บาท

ดังนั้นฐานภาษี 0-50 ลบ. เสียภาษีอัตราร้อยละ 0.3% 
= 4,946,800 x 0.03% = 14,840 บาท

***ดังนั้น นาย ก เสียภาษีจำานวน 14,840 บาท***

*ราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
อัตราค่าเสื่อมราคา 
เป็นอัตราจาก
กรมธนารักษ์กำาหนด

หมายเหตุ:หากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำาประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลา
ติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษีอีกร้อยละ 0.3 ในทุกสามปี แต่ไม่เกินร้อยละ 3

ตัวอย่างการคำานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4. การคำานวณภาษี ประเภทว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำาประโยชน ์   
    - นาย ก เป็นเจ้าของที่ดิน จำานวน 1 แปลง ตั้งอยู่บนถนนเทศา ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่า
    - ที่ดินมีขนาด 300 ตารางวา ที่ดินมีราคาประเมินตารางวาละ 52,500 บาท

มูลค่าที่ดิน 300 x 52,500 = 15,750,000 บาท
ดังนั้น ต้องเสียภาษี (15,750,000 x 0.3%) = 47,250 บาท

และปล่อยทิ้งว่างเกิน 3 ปี เสียภาษีเพิ่มอีกร้อยละ 0.3
ดังนั้น ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก (15,750,000 x 0.3%) = 47,250 บาท

***ดังนั้น นาย ก เสียภาษีจำานวน 94,500 บาท***
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