
 
 
 

        
                         ฉบบัที ่1/2564 

 

  

ภาษีภาษีทีด่ินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ.2562ทีด่ินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ.2562          

  
ที่ดิน  หมายความว่า  พ้ืนดิน  และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้้าด้วย(แม่น้้า และทะเล)ไม่ถือ
เป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้ 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษ ี ได้แก่ 
 1.  ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้ท้า
ประโยชน์  

 2.  ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล เช่น นส.3 นส.3ก นส.3ขสปก. 4, ก.ส.น., ส.ค.1 , นค.1, นค.3, ส.ท.ก.1 ก, ส.ท.ก.2 ก, นส.2     
(ใบจอง) และท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือท้าประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น 

สิ่งปลูกสร้าง  หมายความว่า  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้
สอยได้ หรือท่ีใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้วหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่
มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  คือ 
1.  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ทรัพย์สินของบริษัท  ห้างหุ้นส่วน

จ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด เป็นต้น 
2.  ผู้ครอบครองหรือท้าประโยชน์ในทีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐไม่ว่าจะเป็นการเข้าไป

ท้าประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  เช่น กรมธนารักษ์น้าทรัพย์สินไปใช้เช่าผู้เช่าในฐานะผู้
ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

3.  ผู้มีหน้าที่ช้าระภาษีแทน ได้แก่  ผู้จัดการมรดกหรือทายาท , ผู้จัดการทรัพย์สิน , ผู้แทนด้วยชอบธรรม 
ผู้แทนนิติบุคคล ,ผู้ช้าระบัญชี , เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง 

 
 
 

   ข้อแนะน าเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง,ภาษีป้าย 

   จดหมายข่าว เทศบาล

ต าบลบ้านธิ 



การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว  ผู้เสีย

ภาษีต้องน้าเงินมาช้าระต่อพนักงานเก็บภาษี  ภายในเดือนเมษายน  ณ  องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่คะ  โดยให้
ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช้าระภาษี 

การผ่อนช าระ 
ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนช้าระภาษีก็ได้  โดยวงเงินที่จะขอผ่อนช้าระจะต้องมีจ้านวนตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป  

และต้องท้าเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน ซึ่งก้าหนดเวลาในการผ่อนช้าระให้
แบ่งได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละเท่าๆ กัน ดังนี้ 

1.  งวดที่  1  ช้าระภายในเดือนเมษายน 
2.  งวดที่  2  ช้าระภายในเดือนพฤษภาคม 
3.  งวดที่  3  ช้าระภายในเดือนมิถุนายน 

  

บทก าหนดโทษ 
 

โทษทางอาญา 
 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน  หรือของผู้บริหารท้องถิ่น   ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน    

6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  10,000  บาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 
 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น หรือของพนักงานประเมิน ต้องระวางโทษปรับไม่

เกิน 10,000  บาท 
 ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก้าหนดไว้ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกิน 10,000  บาท 
 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น หรือท้าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไป

ให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค้าสั่งให้ยึด อายัด ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน  1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000  บาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตาม มาตรา 80  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  2,000  บาท 

 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน้าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้อง
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000  บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ  

 



 
  
 
 
 
          

 
 

      
 
 
 
 

 

ภาษีป้ายภาษีป้าย   

ความหมาย ป้ายแสดง ชื่อ  ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายในการประกอบการค้าเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา 
ไว้ทีว่ัตถใุด ๆ  ด้วยอักษร ภาพ เครื่องหมาย  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คือ  
1. เจ้าของป้าย 
2. ผู้ครอบครองป้าย  หรือ  เจ้าของที่ดิน  ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่   

การค้านวณพ้ืนที่ป้าย  อัตราค่าภาษีป้าย   
 

ป้ายที่มีขอบเขต  ค้านวณดังนี้  
ส่วนกว้างที่สุด  x    ส่วนยาวที่สุดของป้ายนั้น 
ป้ายที่ไม่มีขอบเขต ค้านวณดังนี้  ให้ถือตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก้าหนดส่วนกว้างที่สุด  ยาวที่สุด    
อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา   

ลักษณะ ราคา  (บาท) 

1. อักษรไทยล้วน 
2. อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/

เครื่องหมาย 
3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทยอยู่ใต้

หรือต่้ากว่าอักษรต่างประเทศ  
 

   ***  ป้ายใดทีเ่สียต่ ากว่า  200  บาท  ให้เสยี  200  บาท 

3/500    ตร.ซม. 
20/500  ตร. ซม. 
 
40/500  ตร.ซม. 

ขั้นตอนการเสียภาษี 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2. ผู้เสียภาษีต้องมาช้าระค่าภาษีภายในเดือนเมษายน ณ ส้านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ผู้เสียภาษีอาจช้าระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการช้าระผ่านธนาคาร หรือโดย

วิธีการอื่นใด เช่น ช้าระภาษีผ่านจุดบริการ  เป็นต้น 
4. ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาช้าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก้าหนดจะต้องเสียภาษีค้างช้าระรวมทั้งเบี้ยปรับและ

เงินเพิม่ดังนี ้
4.1 ผู้เสียภาษีมิได้มาช้าระภาษีภายในเวลาที่ก้าหนด แต่ต่อมาได้มาช้าระภาษีก่อนที่จะได้รับ

หนังสือแจ้งเตือน  ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจ้านวนภาษีค้างช้าระ 
4.2 ผู้เสียภาษีมาช้าระภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 

ของจ้านวนภาษีค้างช้าระ 
4.3 ผู้เสียภาษีมาช้าระภาษีภายหลังจากท่ีก้าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 

ของจ้านวนภาษีค้างช้าระ 
4.4 ผู้เสียภาษีที่มิได้ช้าระภาษีภายในเวลาที่ก้าหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ

ภาษีค้างช้าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 
 
 



 
       การค้านวณภาษีป้าย ให้ค้านวณโดยน้าพื้นที่ป้าย  คูณด้วยอัตราภาษีป้าย  เช่น   ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพ้ืนที่ 
10,000  ตร.ซม.        เป็นป้าย  ประเภทที่ 2  เสียภาษี  ดังนี้   
 10,000 / 500 x 20 =  400  บาท  

ขั้นตอนการช าระภาษี 
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภป.1)  พร้อมหลักฐานภายใน  เดือนมีนาคม ของทุกปี  
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษีป้าย 
3. เสียภาษีป้ายภายใน  15   วนั  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
4. ไม่เสียภาษีภายในก้าหนด  เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2  ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 

 
 

บทก าหนดโทษ 
   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000  บาท  (มาตรา35) 
แจ้งข้อความเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 1  ปี   หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000  
บาทหรือท้ังจ้าทั้งปรับ  (มาตรา 34) 

 

************************* 

 

ผูช้ าระภาษีขอช าระภาษีไดท้ี ่ >>> เทศบาลต าบลบา้นธ ิฝา่ยพฒันารายได ้ 

เลขที ่152  หมูท่ี ่ 15  ต าบลบา้นธ ิ อ าเภอบา้นธ ิ จงัหวดัล าพนู โทรศพัท ์0-5203-

9561 ตอ่ 019  หรอืสามารถดรูายละเอยีดไดท้ี ่  http://www.banthi.go.th 

ฉบบัที ่1 ประจ าปงีบประมาณ 2564 
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