
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 
ภาษีปาย 

1.ปายที่มีอกัษรไทยลวน  คดิอตัรา 5 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
2.ปายที่มีอกัษรไทยปนอกัษรตางประเทศ หรอืปนภาพหรือเครือ่งหมาย  
   อื่น  คิดอตัรา  26 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
3.ปายดังตอไปนี้  คดิอตัรา 52 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
   (ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย  ไมวาจะเปนภาพหรือเครือ่งหมายใดๆ 
   (ข) ปายที่มีอักษรไทยบางสวน  หรือทั้งหมดอยูใตหรอืต่ํากวาอักษร 
        ตางประเทศ 
4.ปายที่คํานวณพืน้ที่และประเภทของปายแลว  เสียภาษตี่ํากวา 200  
   บาท  ใหเสียอัตรา  200 บาท 
 

ระยะเวลาย่ืนแบบและชําระภาษีปาย 
1.ยื่นแบบแสดงรายการใน  31 มีนาคม  โดยเสียเปนรายปยกเวนปาย 
   ที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรก  ใหยืน่แบบภายใน  15  วัน และให  
   เสียภาษตีั้งแตวนัเริ่มตดิตั้งหรือยืน่แบบจนถึงส้ินป 
2.ชําระภาษภีายใน 15 วัน นบัแตวันที่ไดรบัแจงการประเมิน 
3.ภาษีปาย เกนิ 3,000 บาท ผอนชําระเปนสามงวดเทาๆ กันได 
 

อัตราโทษและคาปรับ 
1.ไมยื่นแบบภายในเดือน  มีนาคม  หรือหลังตดิปาย 15 วัน เสียเงิน 
   เพิ่ม 10% ของคาภาษ ี
2.ยืน่แบบแสดงรายการไมถูกตอง  ทําใหเสียภาษนีอยลง ตองเสียเงิน 
   เพิ่ม 10 % ของคาภาษทีีป่ระเมินเพิ่มเติม 
3.ไมชําระภายใน 15 วนั นบัแตวนัที่ไดรบัแจงการประเมิน เสียเงินเพิ่ม  
   2% ของคาภาษี  เศษของเดอืนใหนบัเปน 1 เดือน 
4.ผูใดจงใจ ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษปีาย  ตองระวางโทษปรับตั้ง 
   แต 5,000 – 10,000 บาท 
5.ผูใดไมแจงรับโอนยาย ภายใน 30 วัน ตั้งแตวนัรบัโอน ตองระวาง 
   โทษปรบัตั้งแต 1,000 – 10,000 บาท 
6.ผูใดรูอยูแลว หรอืโดยจงใจแจงขอความเปนเท็จใหถอยคําเท็จตอบ 
   คําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อ 
   หลีกเล่ียงการเสียภาษปีาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ 1 ป หรือ   
   ปรับตั้งแต 5,000 – 50,000 บาท หรอืทั้งจําทั้งปรบั 

        

 
เอกสารแนะนํา 

ภาษทีีด่ินและสิง่ปลกูสราง 
ภาษปีาย 

โดย 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได 

เทศบาลตําบลทุงฝน 
อําเภอทุงฝน  จังหวัดอดุรธานี 

 
 

โทร. 042-219-284 
 

 
 



 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมือง
พัทยา และอปท.อื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ยกเวน อบจ. อปท. มี
อํานาจจัดเก็บภาษี จากท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ท่ีอยู ในเขต 

ทรัพยสินท่ีตองเสียภาษี (พ้ืนท่ีดิน พ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาและพ้ืนท่ีมีนํ้า)
ส่ิงปลูกสราง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นท่ี
บุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได หรือใชเปนท่ีเก็บสินคาหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และหองชุดหรือแพ  
ท่ีใชอยูอาศัยหรือมีไวเพ่ือหาผลประโยชนหองชุด (หองชุดท่ีไดออก
หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหองชุดแลว เชน คอนโด/อาคารชุด) อปท. 
ภาษีท่ีจัดเก็บไดใหเปนรายไดของ อปท. และกําหนดใหยกเลิก
กฎหมายท่ีเกี่ยวของดังน้ี พรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พรบ.ภาษี
บํารุงทองท่ี                 
ผูมีหนาที่เสียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง  
- ผูเปนเจาของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสราง 

 - ผูครอบครองหรือทําประโยชนในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสราง 
         อันเปนทรัพยสินของรัฐ 

ระยะเวลาการยื่นแบบและชําระภาษี 
(1) อปท.แจงประเมินภายในเดือน ก.พ. 
(2) ผูเสียภาษีชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
(๓) ไมชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพ่ิมรอยละ ๑ ตอเดือน) 
(๔) อปท.มีหนังสือแจงเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาใน             
หนังสือแจงเตือนไมนอยกวา ๑๕ วัน (ชําระภาษีหลังเดือน เม.ย. 
แตกอนมีหนังสือแจงเตือน เสียเบ้ียปรับรอยละ ๑๐) 
(๕) ผูเสียภาษีไดรับหนังสือแจงเตือน (ชําระภาษีภายในกําหนด
ของ หนังสือแจงเตือน เสียเบ้ียปรับรอยละ ๒๐) 
(๖) ครบกําหนด ๑๕ วัน ไมมาชําระภาษี เสียเบ้ียปรับรอยละ ๔๐ 
ของภาษีคางชําระ แจงลูกหน้ีภาษีคางชําระให สํานักงานท่ีดิน
ภายในเดือน มิ.ย. 
(7) ยึด อายัด เม่ือพนกําหนด ๙๐ วัน นับแตไดรับหนังสือแจง
เตือน 
 

 
 
 
 

 
 
 

อัตราภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสราง 
ท่ีดินท่ีท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ
ท่ีดิน 3 ป ติดตอกัน : ปท่ี 4 ใหเก็บเพ่ิมขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ป  
แตไมเกินรอยละ ๓ 

บทกําหนดโทษ 

(1) ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสํารวจตามมาตรา 
๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีซ่ึง
ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(2) ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผูบริหารทองถิ่น ตาม
มาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือ
หนังสือเรียกหรือคําส่ังของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีซ่ึง
ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
(3) ผูใดไมแจงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินหรือส่ิงปลูก
สรางตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หน่ึงหม่ืนบาท 
(4) ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบริหารทองถิ่นตาม
มาตรา ๖๒ หรือทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแก
บุคคลอื่นซ่ึงทรัพยสินท่ีผูบริหารทองถิ่นมีคําส่ังใหยึดหรืออายัด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 

 
 
 
(5) ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
การประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองพันบาท 
(6) ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเปนเท็จมา
แสดงเพ่ือหลีกเล่ียงการเสียภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(7) ในกรณท่ีีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน 
หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองส่ังการหรือกระทําการและละ
เวนไม ส่ังการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลน้ันกระทํา
ความผิด ผูน้ันตอง 
รับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย 
(8) ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗      
ให ผูบริหารทองถิ่นหรือผู ซ่ึงผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบไดเ ม่ือผูกระทําผิดได ชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ี
เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถาผูกระทําผิดไมยินยอมตามท่ี
เปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ใหดําเนินคดีตอไปเงินคาปรับท่ีไดจากการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติน้ีเกิดขึ้นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหตกเปน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
 
ตัวอยางการคํานวณ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


