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ค้าน้า 
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบนน  าหาาน เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่าีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บ
รายได้ ซึ่งจะต้องจัดเก็บเองประกอบด้วย ภาษีป้าย แนะภาษีที่ดินแนะสิ่งปนูกสร้าง โดยการจัดเก็บรายได้ทุก
ประเภทจะาีประสิทธิภาพได้นั น จะต้องครอบคนุาถึงขั นตอนกิจกรราที่จะด าเนินการจัดเก็บรายได้ด้วย  
คู่าือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ าีสาระส าคัญของควาาเป็นาาแนะควาาส าคัญในการจัดท าคู่าือวัตถุประสงค์ 
ขั นตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ควาารับผิดชอบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยควาา
เรียบร้อย ถูกต้อง ทันตาาก าหนดระยะเวนา แนะาีประสิทธิภาพดียิ่งขึ นต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่าือนี จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ผู้รับบริการ ผู้าีส่วนได้เสีย ให้สาาารถเพ่ิาควาารู้ควาา
เข้าใจ แนะเพ่ิาประสิทธิภาพของงานได้เป็นอย่างดี  
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1. ความเป็นมาและความส้าคัญในการจัดท้าคู่มือ  

                      ดว้ยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบนน  าหาาน าีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้  
ให้ทั่วถึงแนะเป็นธรราโดยค านึงถึงสภาวะด้านสังคา เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในปัจจุบันาาเป็น
แนวทางในการจัดเก็บภาษี โดยาิให้เกิดผนกระทบต่อการช าระภาษีของประชาชนในต าบนน  าหาาน  
                      ดังนั นเพื่อให้สอดคนองกับนโยบายแนะแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ คณะท างานจึงได้จัดท้า
คู่าือปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายไดขึ น เพ่ือเพ่ิาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยน าคู่าือปฏิบัติงาน 
ไปเป็นเครื่องาือหนึ่งในการพัฒนาบุคนากรของฝายพัฒนาจัดเก็บรายได้ เพ่ือใช้เป็นแหน่งขอาูนในการศึกษาหา
ควาารู้ แนะแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สาาารถนดการตอบค าถาา นดเวนาการสอนงาน นดเวนา
การ ท างาน แนะนดขอผิดพนาดในการทดนองปฏิบัติงาน หรือเป็นแหน่งขอาูนให้บุคคนภายนอก ได้ทราบ 
กระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งคู่าือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ปัจจุบันได้าีการปรับปรุงระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ
แนะาีระบบสารสนเทศเข้าาาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ิาขึ น จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่าือปฏิบัติงานขึ น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน       
 
2. วัตถุประสงค์  

                    2.1 เพ่ือให้าีคู่าือการปฏิบัติงาน ที่เป็นาาตรฐานาุ่งไปสู่การบริการอย่างาีประสิทธิภาพ  
                    2.2 เพ่ือเป็นเครื่องาือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้ที่เขาาาปฏิบัติงานสาาารถปฏิบัติงานได้โดย
นด การตอบค าถาา นดเวนาในการสอนงาน นดขอผิดพนาดหรือควาาขัดแย้งที่อาจจะเกิดในการท างานแนะ
สาาารถพัฒนาการท้างานให้เป็นาืออาชีพได้  
                    2.3 เพ่ือเป็นแหน่งขอาูนให้บุคคนภายนอก สาาารถเข้าใจ แนะใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่
าีอยู่เพ่ือขอรับบริการที่ตรงกับควาาต้องการได้  
 

3. ขอบเขต  

                 การจัดท าคู่าือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้รายได้ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะฝ่ายพัฒนาจัดเก็บ
รายได้ คือ กระบวนการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ดังตอไปนี   
 

4 .กระบวนการจัดเก็บภาษี ซึ่งแบงออกเปน็การจัดเก็บภาษีทั ง 2 ประเภท ดังนี  

               ภาษีป้าย หาายถึง ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหาายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไา่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณา
ไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหาายที่เขียน แกะสนัก จารึก หรือท้าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  
 
 
 
 
 



2 
                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  
                 1. เจ้าของป้าย  
                2. ในกรณีท่ีไา่าีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเาื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไา่อาจหาตัวเจ้าของ
ป้ายนั นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั นเป็นผู้เสียภาษีป้ายถ้าไา่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั นได้ให้ถือว่า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้าย  
 

                ก้าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช้าระภาษีป้าย  
                1. ให้เจ้าของหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
กองคนัง องค์การบริหารส่วนต าบนน  าหาาน อ าเภอเาืองเนย จังหวัดเนย ภายในเดือนากราคา - าีนาคา ของ
ทุกปี  
                2. ผู้ใดติดตั งป้ายอันต้องเสียภาษีหนังเดือนาีนาคาหรือติดตั งป้ายใหา่แทนป้ายเดิาหรือ
เปนี่ยนแปนงแก้ไขพื นที่ป้าย ข้อควาา ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพ่ิาขึ นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายใหา่ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที่ติดตั งหรือเปนี่ยนแปนงแก้ไข  
                3. ในกรณีท่ีาีการโอนย้าย (เปนี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบนน  าหาาน  อ าเภอเาืองเนย  จังหวัดเนย ภายใน 30 วัน นับตั งแต่วันรับโอน  
 

                หลักฐานที่ต้องน้าไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย  
                1. บัตรประจ าตัวประชาชน  
                2. ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์  
                3. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านาา (ในกรณีที่ได้ช าระภาษีป้ายาาแน้ว)  
                4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
                5. ทะเบียนภาษีาูนค่าเพ่ิา  
                6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท  
                7. ใบอนุญาตติดตั งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท้าป้าย  
 

               ขั นตอนการช้าระภาษีป้าย  
               1. ผู้าีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)พร้อาหนักฐาน  
               2. ผู้เสียภาษีต้องาาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเาินาิฉะนั น  
ต้องเสียเงินเพ่ิา  
 

              อัตราภาษีป้าย  
              1. ป้ายอักษรไทยน้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตารางเซนติเาตร  
              2. ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหาายอื่น ให้คิดอัตรา  
20 บาท : 500 ตารางเซนติเาตร  
              3. ป้ายต่อไปนี ให้คิดอัตรา 40 บาท: 500 ตารางเซนติเาตร  
              - ป้ายที่ไา่าีอักษรไทย ไา่ว่าจะาีภาพเครื่องหาายใดๆ หรือไา่  
              - ป้ายที่าีอักษรไทยบางส่วน หรือทั งหาดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  
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                  4. ป้ายตาา 1 , 2 , 3 เาื่อค านวณพื นที่ของป้ายแน้วถ้าาีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้าย  
นะ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายนะ 200 บาท  
                  5. กรณีป้ายท่ีติดตั งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด งวดนะ 3 เดือน  
                  - งวดที่ 1 เริ่าตั งแต่เดือน ากราคา - าีนาคา คิดภาษี 100%  
                  - งวดที่ 1 เริ่าตั งแต่เดือน เาษายน - าิถุนายน คิดภาษี 75%  
                  - งวดที่ 1 เริ่าตั งแต่เดือน กรกฎาคา – กันยายน คิดภาษี 50%  
                  - งวดที่ 1 เริ่าตั งแต่เดือน ตุนาคา – ธันวาคา คิดภาษี 25%  
 

                 เงินเพิ่ม  
 

ผู้าีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิาในกรณีแนะอัตราดังต่อไปนี   
                  1. ไา่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวนาที่ก าหนดให้เสียเงินเพ่ิา ร้อยนะสิบของค่าภาษี
ป้ายเว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึง
การนะเว้นนั น ให้เสียเงินเพ่ิาร้อยนะห้าของค่าภาษี  
                  2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไา่ถูกต้องต้องตาาจ้านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายนด
น้อยนงให้เสียเงินเพ่ิาร้อยนะสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเาินเพ่ิาเติา เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้าาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเาิน  
                  3.ไา่ช าระภาษีป้ายภายในเวนาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิาร้อยนะสองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษ
ของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั งนี ไา่ให้น้าเงินเพ่ิาตาาข้อ 1 แนะ ข้อ 2 าาค านวณเป็นเงินเพ่ิาตาาข้อนี ด้วย  
 

                 บทก้าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย  
 

                  ผู้ใดแจ้งข้อควาาอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถาาด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า
พยานหนักฐานเท็จาาแสดงเพ่ือหนีกเนี่ยงหรือพยายาาหนีกเนี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไา่เกิน 
1 ป ีหรือ ปรับตั งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ  
                   1. ผู้ใดจงใจไา่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั งแต่ 5,000 บาท ถึง 
50,000 บาท  
                   2. ผู้ใดไา่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไา่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่
ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท  
                   3. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไา่ปฏิบัติตาาค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้าาให้ถ้อยค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายาาตรวจสอบภายในก าหนดเวนาอัน
สาควรต้องระวางโทษจ้าคุกไา่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั งจ าทั งปรับ  
 

                    การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย  
 

                     เาื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเาิน (ภ.ป.3) แน้วเห็นว่าการประเาินนั นไา่ถูกต้องาีสิทธิอุทธรณ์
การประเาินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับาอบหาาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์าีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศานภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้ง
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์  



4  
                  การขอคืนเงินภาษีป้าย  
 

                   ผู้เสียภาษีป้ายโดยไา่าีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั นาีสิทธิขอรับ
เงินคืนได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย  
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แผนภูมิการจัดเก็บภาษีป้าย 
 

ภาษีป้าย 
 

ส่งแบบให้ผู้ม ี
หน้าที่เสียภาษี 

 
รับและตรวจแบบ 

3 นาท ี/ ราย 
 

ประเมินค่าภาษี 
1 นาท ี/ ราย 

 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินพร้อม 

ออกใบเสร็จรับเงิน 
1 นาท ี/ ราย 
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                  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

                      ภาษีท่ีดินแนะสิ่งปนูกสร้าง หรือท่ีเรียกกันยอ่ๆ ว่าภาษีท่ีดิน เป็นภาษี  ่ ที่จัดเก็บเปน็รายปี 
ตาาาูนค่าที่ดินแนะสิ่งปนูกสร้าง (เช่น บ้าน อาคาร) ที่ครอบครอง โดยาีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
เทศบาน, องค์การบริหารส่วนต าบน (อบต.), กรุงเทพาหานคร, เาืองพัทยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
จัดเก็บ เริ่าใช้บังคับตั งแต่ 13 าีนาคา 2562 แนะจะเริ่าเก็บภาษี ตั งแต่1 ากราคา 2563 เป็นต้นไป โดยอัตรา
ภาษีจะค านวณตาา ประเภทการใช้ประโยชน์ ซึ่งอัตราสูงสุดที่เป็นไปได้อยู่ที่ปี นะ  ่ 3% ของาูนค่าที่ดินแนะสิ่ง
ปนูกสร้าง ภาษีท่ีดินแนะสิ่งปนูกสร้างท าให้ต้องยกเนิกการเก็บภาษีโรงเรือนแนะ ที่ดินกบั ภาษีบ ารุงท้องที่ด้วย
เนื่องจากซ  าซ้อนกนั ผู้เสียภาษี  ู ผู้เสียภาษีท่ีดินแนะสิ่งปนูกสร้าง คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปนูกสร้าง หรือผู้
ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปนูก สร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยจะเป็นบุคคนธรราดาหรือ
เป็นนิติ บุคคนก็ได้ ถ้าใครเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปนูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 า.ค. ของปี ไหน ก็ให้
เป็นผู้าีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปี นั นไป ถ้าเจ้าของที่ดินแนะเจ้าของสิ่งปนูกสร้างบนที่ดินนั นเป็นคนนะคนกัน  
ก็ให้เจ้าของที่ดินเสียภาษีเฉพาะส่วนของาูนค่าที่ดิน ส่วนเจ้าของ สิ่งปนูกสร้างก็เสียภาษีเฉพาะส่วนของาูนค่า
สิ่งปนูกสร้างนั น ที่ดินหรือสิ่งปนูกสร้างที่ต้องเสียภาษีโดยทั่วไป ที่ดินหรือสิ่งปนูก สร้าง (เช่น บ้าน อาคาร) 
จะต้องเสียภาษีโดยใช้าูนค่าทั งหาดของที่ดิน หรือสิ่งปนูกสร้างเป็นฐานในการค านวณภาษี โดยแยกตาา
รายการ ดังนี               

                         ที่ดิน – ใช้ราคาประเาินทุนทรัพย์ที่ดิน  
                         สิ่งปนูกสร้าง - ใช้ราคาประเาินทุนทรัพย์สิ่งปนูกสร้าง  
                         สิ่งปนูกสร้างที่เป็นห้องชุด(คอนโด) ใช้ราคาประเาินทุนทรัพย์ของห้องชุด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่จะเป็นผู้ประกาศราคาประเาิน ทุนทรัพย์ของที่ดินแนะสิ่งปนูกสร้าง อัตราภาษีท่ีจัดเก็บแนะ 
รายนะเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่นะปี ณ ส านักงาน หรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุาภาพันธ์ ของปี นั น ซ่ึงราคาประเาินทุนทรัพย์นี จะเป็นราคาเดียวกบราคาประเาินทุน
ทรัพย์ของกราท่ีดิน แต่ถ้าไาาีราคาประเาินทุนทรัพย์ จะาี  กฎกระทรวงก าหนดหนักเกณฑ์ วิธีการ แนะ
เงื่อนไขการค านวณาูนค่า ซึ่งขณะนี ยังรอการประกาศอยู่ อนึ่ง ภาษีท่ีดินแนะสิ่งปนูกสร้างจะคิดภาษีเฉพาะ
ที่ดินแนะสิ่งปนูกสร้างเท่านั น ไา่คิดจากทรัพย์สินอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นโรงงาน ก็น าเฉพาะที่ดินแนะสิ่ง
ปนูกสร้างาาค านวณภาษีโดยไา่รวา เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ  

                         วิธีค้านวณภาษี การค านวณภาษีที่ดินแนะสิ่งปนูกสร้างจะใช้ค านวณแบบขั นบันได ตาา
าูนค่าของฐานภาษีแต่นะขั น โดยใช้สูตรเบื องต้น คือ าูนค่าที่ดินแนะสิ่งปนูกสร้าง - าูนค่าของฐานภาษีที่ได้รับ
ยกเว้น = าูนค่าของฐานภาษี าูนค่าของฐานภาษี × อัตราภาษี = ค่าภาษีที่ดินแนะสิ่งปนูกสร้าง อนึ่ง กรณีท่ีดิน
หนายแปนงาีอาณาเขตติดต่อกันแนะเปน็ของเจ้าของเดียวกัน ให้ค านวณาูนค่าที่ดินทั งหาดรวากันเป็นฐาน
ภาษี การหักาูนค่าของฐานภาษีท่ีได้รับยกเว้น การหักาูนค่าของฐานภาษีเป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคน
ธรราดา เท่านั น ซึ่งจะได้รับเฉพาะกรณีต่อไปนี เท่านั น  
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1. ถ้าบุคคนธรราดาเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปนูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ 
เกษตรกรรา –ได้สิทธิยกเว้นภาษี  3 ปี 

                 2. ถ้าบุคคนธรราดาเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปนูกสร้างที่ใช้ ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย แนะาีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้าน ในวันที่ 1 ากราคาของปี ภาษีนั น -ไดส้ิทธิหักาูนค่าฐานภาษีได้ 50 น้านบาท  

                  3. บุคคนธรราดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปนูกสร้างที่ใช้ ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย แนะาีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้าน  ในวันที่ 1 ากราคาของปี ภาษีนั น -ได้สิทธิหักาูนค่าฐานภาษีได้ 10 น้านบาท  

                  วิธีเสียภาษี ภาษีท่ีดินแนะสิ่งปนูกสร้างใช้วิธีประเาินภาษีโดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ประเาินให้ แนะจะส่งแบบประเาินภาษีให้แก่ผู้เสีย ภาษีภายในเดือนกุาภาพันธ์ของแต่นะปี แนะต้องช าระ
ภาษีภายใน 30 เาษายน ของปี นั น ซึ่งค่าภาษีหากเป็นเงินผ่อน สาาารถขอผ่อนช าระได้ตาาท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวง แบบประเาินภาษีจะประกอบด้วยรายการที่ดินหรือสิ่งปนูกสร้าง ราคาประเาินทุนทรัพย์ อัตรา
ภาษี แนะจ านวณภาษีท่ีต้องช าระ สถานที่ช าระภาษีแนะการช าระภาษี สาาารถช าระภาษีได้ที่ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบน ที่ทรัพย์สินนั นตั งอยู่ อย่างไรกด็ี ผู้บริหารท้องถิ่นอาจก าหนดให้ใช้สถานที่อ่ืนภายใน
เขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นเป็นสถานที่ส าหรับช าระภาษีได้ ตาาท่ีเห็นสาควร วันที่ช าระภาษีโดยปกติ
จะให้ถือเอาตาาวันที่พนักงานเก็บภาษีนง นายาือชื่อในใบเสร็จรับเงิน แต่ถ้าช าระโดยวิธีอ่ืน เช่น ช าระโดยผ่าน
ทางธนาคารให้ถือว่าวันที่  ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีเป็นวันที่ช าระภาษี  

                  การขอเงินคืนภาษี ในกรณีที่เสียภาษีท่ีดินแนะสิ่งปนูกสร้างเกินกว่าจ านวนที่ ต้องเสีย ไา่วา
โดยควาาผิดพนาดของตนเองหรือจากการประเาินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เสียภาษีาีสิทธิขอเงินคืน
ได้ภายใน 3 ปี นับแต่ วันที่ช าระภาษีโดยยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ประเาินภาษีผิดพนาด ผู้เสียภาษี าีสิทธิได้รับดอกเบี ยในอัตรา 1% ต่อเดือน (เศษของเดือนของเงินปัด เป็น 1 
เดือน) ของเงินภาษีท่ีได้รับคืนโดยไาคิดทบต้นนับแต่วันที่ยื่น ค าร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน ทั งนี  
กฎหาายก าหนดเพดานดอกเบี ยไว้สูงสุดไา่เกินจ านวนเงินภาษีท่ีจะได้รับคืน อัตราภาษี ที่ดินหรือสิ่งปนูกสร้าง
ก าหนดอัตราภาษีจ าแนกตาาประเภทการใช้    ประโยชน์แนะตัวผู้เสียภาษีทั งนี  อัตราภาษีจะใช้ค านวณแบบ 
ขั นบันไดตาาาูนค่าของฐานภาษีแต่นะขั น อนึ่ง หากท่ีดินหรือสิ่งปนูก สร้างาีการใช้ประโยชน์หนายประเภท 
ภาษีจะค านวณตาาสัดส่วน ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปนูกสร้างแต่นะประเภท บทนงโทษ  

                เบี ยปรับ คือ ค่าปรับที่เกิดจากการช าระภาษีไา่ครบถ้วนภายในเวนา ที่ก าหนดซึ่งแบ่งกรณีได้
ดังนี   
                  1. ไาไ่ด้ช าระภาษีภายในเวนาที่กาหนด  แนะได้รับหนังสือแจ้งเตือน - เสียเบี ยปรับ 40% ของ
จ านวนภาษีค้างช าระ  
                  2. ไาไ่ด้ช าระภาษีภายในเวนาที่กาหนด  แต่ช าระภาษีตาาเวนาที่แจ้งไว้ ตาาหนังสือแจ้งเตือน - 
เสียเบี ยปรับ 20% ของจ านวนภาษีค้างช าระ     
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                   3. ไา่ได้ช าระภาษีภายในเวนาที่กาหนด แต่ช าระภาษีก่อนจะได้รับ หนังสือแจ้งเตือน - เสียเบี ย
ปรับ 10% ของจ านวนภาษีค้างช าระ เงินเพ่ิา เงินเพ่ิา คือ ดอกเบี ยที่เกิดจากการช าระภาษีน่าช้ากวาเวนาที่
ก าหนดโดยจะคิดในอัตรา 1% ต่อเดือน (เศษของเดือนของเงินปัดเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีท่ีค้างช าระโดยไา่
คิดทบต้น โดยเริ่านับเาื่อพ้นก าหนดเวนาช าระภาษีจนถึงวันที่ช าระภาษี ทั งนี  กฎหาายก าหนดเพดานดอกเบี ย
ไว้สูงสุดไา่ เกินจ านวนเงินภาษีท่ีจะช าระ (แต่ถ้าได้รับการขยายก าหนดเวนาช าระภาษี แนะช าระภาษีภายใน
ก าหนดนั น อัตราเงินเพ่ิาจะนดนงเหนือ 0.5% ต่อเดือน) โทษทางอาญา การแจ้งข้อควาาอันเป็นเท็จหรือน า
พยานหนักฐานอันเป็นเท็จาา แสดงเพื่อหนีกเนี่ยงการเสียภาษี อาจต้องรับโทษจ าคุกสูงสุด 2 ปี ปรับ สูงสุด 
40,000 บาท แนะในกรณีนิติบุคคนเป็นผู้กระท าควาาผิดก็อาจส่งผนให้กรราการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคนที่
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคน นั นต้องรับโทษทางอาญาเช่นเดียวกนด้วย  ั การอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้
เสียภาษีไา่ เห็นด้วยกบการ  ั ประเาินภาษี สาาารถยื่น อุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง การประเาินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีเทศบาน ยื่นต่อนายกเทศานตรี อบต. ยื่นต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบน กทา. ยื่นต่อผู้วาราชการกรุงเทพาหานคร  เาืองพัทยา ยื่นต่อนายกเาืองพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
 


