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องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดนิ ฯ อีก 2 เดือน

รมว.มท.เห็นชอบขยายกาหนดเวลาดาเนินการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 2 เดือน ขณะที่
ครม.มีมติลดภาษีที่ดินฯ 90% บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนช่วง COVID-19
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ลดภาษีท่ ดี นิ สิ่งปลูกสร้ าง 90%
ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90%
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
วันที่ 31 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษี
สาหรับที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 175 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและมาตรา 55 แห่ ง
พระราชบั ญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบาง
ประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ ห้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ลดจานวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจานวนภาษีที่คานวณได้ ตามมาตรา
42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สาหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2564 สาหรับที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
(2) ที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
(3) ที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่นื นอกจากตาม (1) และ (2)
(4) ที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ท้ิงไว้วา่ งเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
มาตรา 4 การลดจานวนภาษีตามมาตรา 3 ไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามาตรา 96
และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัตภิ าษี่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้

ภาษีป้าย
อั(กฎกระทรวงก
ตราภาษี
ป้าย
าหนดอัตราภาษี ป้าย พ.ศ. 2563)
อัตราค่าภาษี คานวณตามพื้นที่ป้าย (กว้าง x ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร

ประเภทป้าย
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ
หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
(3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือมี
เครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย
บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษร
ต่างประเทศ

*

แบบ (ก)* แบบ (ข)*
10 บาท

5 บาท
26 บาท

52 บาท

(ก) ป้ายที่มขี ้อความ เครื่องหมาย หรือภาพทีเ่ คลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็น
ข้อความเครือ่ งหมาย หรือภาพอื่นได้
(ข) ป้ายนอกจาก (ก)
ถ้าค่านวณพื้นที่ของป้ายแล้ว มีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ากว่าป้ายละ 200บาท
ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

50 บาท

อัตราภาษีป้าย
อัตราภาษีแยกตามประเภทป้าย

ถ้าค่านวณพื้นที่ของป้ายแล้ว
มีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ากว่าป้ายละ 200บาท
ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

เคลื่อนที่ หมายถึง ลักษณะของป้ายมีการเปลี่ยน
ต่าแหน่ง หรือทิศทางของข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพ
จากทิศหนึ่งไปยังอีกทิศหนึ่ง
เปลี่ยนได้ หมายถึง ลักษณะของป้ายมีการเปลีย่ นข้อความ
เครื่องหมายหรือภาพ เป็นข้อความ เครื่องหมายหรือภาพ
ได้มากกว่าหนึ่งข้อความ เครื่องหมายหรือภาพ

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย

การยื่นแบบ
ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ดังนี้
• กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน
• กรณีป้ายที่ช่าระค่าภาษีป้ายต่อเนือ่ งทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ได้ตั้งแต่ เดือน
มกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
• ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่
แทนป้ายเดิม หรือเปลีย่ นแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิม่ ขึ้น ให้
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดง
ป้าย หรือนับแต่วันเปลีย่ นแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
• หากท่านปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการ ต้องแจ้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การชาระภาษี
- ให้เจ้าของป้ายช่าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงงวด
สุดท้ายของปี
(คิดภาษีป้าย เป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน)
งวด 1
มกราคม – มีนาคม
= 100 %
งวด 2
เมษายน – มิถุนายน
= 75 %
งวด 3
กรกฎาคม – กันยายน = 50 %
งวด 4
ตุลาคม – ธันวาคม
= 25 %

