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กองคลงั โดยงานจดัเกบ็รายได้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวับานต าบลหนองบวับาน   อ าเภอจตัรุสั    
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****************************************************************** 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 
             ตามพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง  พ.ศ.  2562 ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 เมื่อวนัที ่12  มนีาคม  2562  และใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใชจ้ดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งในปี  มกราคม  
2563 เป็นตน้ไป 

1.  การแจ้งประเมิน 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวับานจะแจง้ประเมนิภาษภีายในเดอืน  กมุภาพนัธ ์ ของทุกปี 

2. การช าระภาษี 
ช าระภาษภีายในเดอืน เมษายน  ของทุกปี 

                ตามมาตรา  37  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้จดัเกบ็ภาษีตามอตัรา ดงัน้ี  
1. ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีใ่ชป้ระโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  ใหม้อีตัราภาษไีม่เกนิรอ้ยละ 

ศูนยจุ์ดหนึ่งหา้ของฐานภาษ ี(0.15) 
2. ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีใ่ชป้ระโยชน์เป็นทีอ่ยู่อาศยั ใหม้อีตัราภาษไีม่เกนิรอ้ยละศูนยจุ์ดสามของ 

ฐานภาษ ี(0.3) 
3. ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีใ่ชป้ระโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรอื (2) ใหม้อีตัราภาษไีม่เกนิรอ้ยละ 

หนึ่งจุดสองของฐานภาษ ี (1.2) 
4. ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีท่ิง้ไวว้่างเปล่าหรอืไม่ไดท้ าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ใหม้อีตัราภาษี 

ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษ ี(1.2) 
                ตามมาตรา  39  
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศราคาประเมนิทุนทรพัยข์องทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็ ณ 
ส านกังานหรอืทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ก่อนวนัที ่ 
1 กุมภาพนัธข์องปีนัน้ ๆ  

งานจดัเกบ็รายได ้

http://www.n0ngbuaban.go.th/


     ตามมาตรา  40   
ในกรณีทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีเ่จา้ของซึง่เป็นบุคคลธรรมดาใชป้ระโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายใ
นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใด 
ใหไ้ดร้บัยกเวน้มลูค่าของฐานภาษขีองทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งภายในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้รวมกนั
ในการค านวณภาษไีม่เกนิ  
 หา้สบิลา้นบาท   
   ตามมาตรา  41  
ในกรณีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทีเ่จา้ของซึง่เป็นบุคคลธรรมดาใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัและมชีื่อในทะเบยีนบา้นตามกฎ
หมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎรในวนัที ่ 1  มกราคม  ของทุกปีนัน้ 
ใหไ้ดร้บัยกเวน้มลูค่าของฐานภาษใีนการค านวณภาษไีม่เกนิหา้สบิลา้นบาท 
          ในกรณทีีบุ่คคลธรรมดาเป็นเจา้ของสิง่ปลูกสรา้ง 
แต่ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งดงักล่าวเป็นทีอ่ยู่อาศยัและมชีื่อในทะเบยีนบา้นตามกฎหมายว่าดว้
ยการทะเบยีนราษฎรในวนัที ่1 มกราคมของปีนัน้ ๆ 
ใหไ้ดร้บัยกเวน้มลูค่าของฐานภาษใีนการค านวณภาษไีม่เกนิสบิลา้นบาท 
   ตามมาตรา 42  การค านวณภาษใีหใ้ชฐ้านภาษขีองทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งซึง่ค านวณไดต้ามมาตรา 35  
หกัดว้ยมลูค่าของฐานภาษทีีไ่ดร้บัยกเวน้ตามมาตรา  40 หรอืมาตรา 41 แลว้คณูดว้ยอตัราภาษตีามมาตรา  
37  ตามสดัสว่นทีก่ าหนดในมาตรา 38 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นจ านวนภาษทีีต่อ้งเสยี 

- หากไม่ช าระภาษีภายในเดือนเมษายน 
ต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละหน่ึงต่อเดือนของจ านวนภาษีท่ีค้างช าระ 
เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน 

- หากช าระภาษีหลงัเดือนเมษายน แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือนเสียเบีย้ปรบัร้อยละสิบ 
- ช าระภาษีภายในก าหนดของหนังสือแจ้งเตือนเสียเบีย้ปรบัร้อยละยี่สิบ 
- ครบก าหนดหนังสือแจ้งเตือนไม่มาช าระภาษีเสียเบีย้ปรบัร้อยละส่ีสิบ 
- แจ้งลูกหน้ีภาษีค้างช าระให้ส านักงานท่ีดินภายในเดือน มิถนุายน ของทุกปี 

การคดัค้าน  การอทุธรณ์ และการฟ้องคดีภาษี 

1. ยื่นค าคดัคา้นต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ (แบบคดัคา้น) ภายใน 30  วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้ 
การประเมนิ 

2. ไม่เหน็ดว้ยสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพจิารณาของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ต่อคณะกรรมการพจิารณาอุท
ธรณ์การประเมนิภาษภีายใน 30 วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้ผลการพจิารณา 

3. ไม่เหน็ดว้ยกบัค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการฯโดยฟ้องเป็นคดี 
ต่อศาล ภายใน 30  วนั นบัแต่ไดร้บัทราบผลค าวนิิจฉัย 

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

ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวับาน  เลขที ่๓33  หมูท่ี ่11 



อ าเภอจตัุรสัจงัหวดัชยัภูม ิ  โทร./โทรสาร.๐-440-56006,0-6007 ตอ่ ๑4 
งานจดัเกบ็รายได ้

ภาษีป้าย 
 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย 

1. เจา้ของป้าย 
2. ผูค้รอบครองป้ายหรอืเจา้ของป้ายหรอืเจา้ของทีด่นิทีป้่ายนัน้ตดิตัง้ 
    การค านวณพืน้ทีป้่ายอตัราค่าป้าย ป้ายทีม่ขีอบเขตค านวณดงันี้ สว่นกวา้งทีสุ่ด x 
สว่นยาวทีสุ่ดของป้ายนัน้ป้ายทีไ่ม่มขีอบเขตค านวณดงันี้ใหถ้อืตวัอกัษรภาพทีอ่ยู่รมิสุดเป็นขอบเขตเพือ่ก าหนดสว่นก
วา้งทีสุ่ดยาวทีสุ่ด อตัราภาษป้ีาย   แบ่งเป็น 3 อตัรา  

   ลกัษณะ     ราคา(บาท) 

1. อกัษรไทยล้วน                                                                              3 บาท/500 ตร.ซม. 

2.อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย                                                     20 บาท/500 ตร.ซม. 

3. ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยหรืออกัษรไทย 40 บาท/500 ตร.ซม. 

    อยู่ใต้หรือต า่กว่าอกัษรต่างประเทศ   

*** ป้ายใดท่ีเสียต า่กว่า 200 บาทให้เสีย  200 บาท ***  

 ขัน้ตอนการเสียภาษี 

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีาย (ภป.1) พรอ้มหลกัฐานภายในเดอืนมนีาคมของทุกปี 
2. พนกังานเจา้หน้าทีป่ระเมนิค่าภาษป้ีาย 
3. เสยีภาษป้ีายภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
4. ไม่เสยีภาษภีายในก าหนดเสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 2 ต่อเดอืนของค่าภาษป้ีาย 
บทก าหนดโทษ 

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีาย (ภป.1) ปรบัตัง้แต่ 5,000-10,000บาท (มาตรา 35) 
แจง้ขอ้ความเทจ็เพือ่หลกีเลีย่งการเสยีภาษตีอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปีหรอืปรบัตัง้แต่ 5,000-50,000 บาท 

หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

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

ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองบวับาน  เลขที ่๓33  หมูท่ี ่11 
อ าเภอจตัุรสัจงัหวดัชยัภูม ิ  โทร./โทรสาร.๐-440-56006,0-6007 ตอ่ ๑4 

งานจดัเกบ็รายได ้



 

   ลกัษณะ     ราคา(บาท) 

1. อกัษรไทยล้วน                                                                              30 บาท/500 ตร.ซม. 

2.อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย                                                     20 บาท/500 ตร.ซม. 
       

3. ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยหรืออกัษรไทย 40 บาท/500 ตร.ซม. 

    อยู่ใต้หรือต า่กว่าอกัษรต่างประเทศ     

*** ป้ายใดท่ีเสียต า่กว่า 200 บาทให้เสีย  200 บาท ***   

 ขัน้ตอนการเสียภาษี 

1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีาย (ภป.1) พรอ้มหลกัฐานภายในเดอืนมนีาคมของทุกปี 
2. พนกังานเจา้หน้าทีป่ระเมนิค่าภาษป้ีาย 
3. เสยีภาษป้ีายภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
4. ไม่เสยีภาษภีายในก าหนดเสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 2 ต่อเดอืนของค่าภาษป้ีาย 
บทก าหนดโทษ 

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีาย (ภป.1) ปรบัตัง้แต่ 5,000-10,000บาท (มาตรา 35) 
แจง้ขอ้ความเทจ็เพือ่หลกีเลีย่งการเสยีภาษตีอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปีหรอืปรบัตัง้แต่ 5,000-50,000 บาท 

หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 


