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จดหมายข่ าวเทศบาลเมืองชะอา
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำง
ภำษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ ำง หมำยถึง เทศบำล อบต. กทม. เมืองพัทยำ และอปท.อื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง ยกเว้ น อบจ.
อปท. มีอำนำจจัดเก็บภำษี จำกที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสียภำษีที่ดิน (พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็ นภูเขำและพื้นที่
มีน้ำ)สิ่ งปลูกสร้ ำง (โรงเรื อน อำคำร ตึก หรื อสิ่ งปลูกสร้ ำงอย่ำงอื่นที่บุคคลอำจเข้ ำอยู่อำศัยหรื อใช้ สอยได้ หรื อใช้ เป็ นที่เก็บสิ นค้ำ
หรือประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือพำณิชยกรรม และห้ องชุดหรือแพ ที่ใช้ อยู่อำศัยหรือมีไว้ เพื่อหำผลประโยชน์ ห้องชุด (ห้ องชุ ด
ที่ได้ออกหนังสื อแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่ น คอนโด/อำคำรชุด) อปท. ภำษีที่จัดเก็บได้ให้ เป็ นรำยได้ของ อปท. และกำหนดให้
ยกเลิกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภำษีบำรุงท้องที่

ผู้มีหน้ ำที่เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำง
1. ผู้เป็ นเจ้ำของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ ำง
2. ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ ำงอันเป็ นทรัพย์สินของรัฐ

ระยะเวลำกำรยื่นแบบและชำระภำษี
1. อปท.แจ้งประเมินภำยในเดือน ก.พ.
2. ผู้เสียภำษีชำระภำษีภำยในเดือน เม.ย.
3. ไม่ชำระภำษีภำยในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้ อยละ 1 ต่อเดือน)
4. อปท.มีหนังสื อแจ้งเตือนภำยในเดือน พ.ค. ระยะเวลำในหนังสื อแจ้ งเตือนไม่ น้อยกว่ ำ 15 วัน (ชำระภำษีหลังเดือน เม.ย. แต่ ก่อนมีหนังสื อแจ้ง
เตือน เสียเบีย้ ปรับร้ อยละ 10)
5. ผู้เสียภำษีได้รับหนังสื อแจ้งเตือน (ชำระภำษีภำยในกำหนดของ หนังสื อแจ้งเตือน เสียเบีย้ ปรับร้ อยละ 20)
6. ครบกำหนด 15 วัน ไม่มำชำระภำษี เสียเบีย้ ปรับร้ อยละละ 40 ของภำษีค้ำงชำระ แจ้งลูกหนี้ภำษีค้ำงชำระให้ สำนักงำนที่ดินภำยในเดือน มิ.ย.
7. ยึด อำยัด เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสื อแจ้งเตือน

อัตรำภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำง
ที่ดินที่ที่ทงิ้ ไว้ ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์ ตำมควรแก่สภำพที่ดิน 3 ปี
ติดต่อกัน : ปี ที่ 4ให้ เก็บเพิ่มขึน้ อีก 0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้ อยละ 3

บทกำหนดโทษ
1 .ผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของพนักงำนสำรวจตำมมำตรำ 28 หรือมำตรำ 29 หรือของผู้บริหำรท้ องถิ่นหรือเจ้ ำหน้ ำที่ซึ่งผู้บริหำรท้ องถิ่น
มอบหมำยตำมมำตรำ 63 (3) หรือ (4) ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหนังสื อเรียกของผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมมำตรำ 29 หรือของพนักงำนประเมินตำมมำตรำ 45 หรือหนังสื อเรียกหรือคำสั่งของ
ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ ำที่ซึ่งผู้บริหำรท้องถิ่นมอบหมำยตำมมำตรำ 63 (1) หรือ (2) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท
3. ผู้ใดไม่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ ประโยชน์ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ ำงตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 33 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท
4. ผู้ใดขัดขวำงหรื อไม่ ปฏิบัติตำมคำสั่ ง ของผู้บริ หำรท้ องถิ่ นตำมมำตรำ 62 หรื อทำลำย ย้ ำยไปเสี ย ซ่ อนเร้ น หรื อโอนไปให้ แก่ บุคคลอื่นซึ่ ง
ทรัพย์สินที่ผ้บู ริหำรท้องถิ่นมีคำสั่งให้ ยึดหรืออำยัด ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรั บ
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหนังสื อเรียกของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์กำรประเมินภำษีตำมมำตรำ 80 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท
6. ผู้ใดแจ้งข้อควำมอันเป็ นเท็จหรือนำพยำนหลักฐำนอันเป็ นเท็จมำแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษี ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
7. ในกรณีที่ผู้กระทำควำมผิด เป็ นนิติบุคคล ถ้ ำกำรกระทำควำมผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำรสั่ งกำรหรื อกำ รกระทำของกรรมกำร หรื อ
ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระทำกำรและละ
เว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระทำกำรจนเป็ นเหตุให้ นิติบุคคลนั้นกระทำควำมผิด ผู้น้นั ต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้สำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย
8. ควำมผิดตำมมำตรำ 83 มำตรำ 84 มำตรำ 85 หรือมำตรำ 87 ให้ ผ้บู ริหำรท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหำรท้องถิ่นมอบหมำยมีอำนำจเปรียบเทียบได้
เมื่อผู้กระทำผิดได้ ชำระเงินค่ ำปรับตำมจำนวนที่เปรียบเทียบภำยในสำมสิ บวั น ให้ ถือว่ ำคดีเลิกกันตำมบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำถ้ำผู้กระทำผิดไม่ยินยอมตำมที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่ำปรับภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ ดำเนินคดี
ต่ อไปเงินค่ ำปรับที่ได้ จ ำกกำรเปรี ยบเทียบตำมพระรำชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่นใด ให้ ตกเป็ นรำยได้ ขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น

ตัวอย่ำงกำรคำนวณภำษี

ภำษีป้ำย

ป้ ำย หมำยควำมว่ำ ป้ำยแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยที่ใช้ ในกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอื่นเพื่อหำรำยได้
หรื อ โฆษณำกำรค้ ำ หรื อกิ จ กำรอื่น เพื่อหำรำยได้ ไม่ ว่ ำ จะได้ แสดงหรื อ โฆษณำไว้ ที่ วั ต ถุ ใ ด ๆ ด้ ว ยอั ก ษร ภำพ หรื อ
เครื่องหมำยที่เขียน แกะสลัก จำรึกหรือทำให้ ปรำกฏด้วยวิธีอื่น

ผู้มีหน้ ำที่เสียภำษีป้ำย คือ เจ้ำของป้ำย แต่ในกรณีที่ปรำกฏแก่พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ว่ำไม่ มีผ้ยู ื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) สำหรับ
ป้ ำยใด เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ไม่ อำจหำตัวเจ้ำของป้ ำยนั้นได้ ให้ ถือว่ ำ ผู้ครอบครองป้ ำยนั้ นเป็ นผู้มีหน้ ำที่เสี ยภำษีป้ำย ถ้ ำไม่ อำจหำตัว
ผู้ครอบครองป้ำยนั้นได้ให้ ถือว่ ำเจ้ำของหรื อผู้ครอบครองอำคำร หรื อสถำนที่ หรื อที่ดินที่ป้ำยนั้นติดตั้งหรื อแสดงอยู่เป็ นผู้มีหน้ ำที่ เสี ยภำษี
ป้ ำยตำมสำดับ และให้ พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่แจ้ งกำรประเมินภำณี เป็ นหนังสื อไปยังบุคคลดังกล่ ำวให้ เจ้ ำของป้ ำยมีหน้ ำที่เสี ยภำษีป้ำยโดยเสีย
เป็ นรำยปี ยกเว้ นป้ ำยที่เริ่มติดตั้งหรื อแสดงในปี แรกให้ เสี ยภำษีป้ำยตั้งแต่ วันเริ่มติดตั้งหรื อแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้ คิดภำษีป้ำ ยเป็ นรำย
งวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภำษีป้ำยตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ำยจนถึงงวดสุดท้ำยของปี
งวดที่ 1 มกรำคม – มีนำคม = 100%
งวดที่ 2 เมษำยน – มิถุนำยน = 75 %
งวดที่ 3 กรกฎำคม – กันยำยน = 50%
งวดที่ 4 ตุลำคม – ธันวำคม = 25 %

ประชำสั มพันธ์ ภำษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ ำง และภำษีป้ำย ประจำปี 2565

ประชำสัมพันธ์ อัตรำภำษีป้ำยใหม่ ตำมกฎกระทรวงกำหนดอัตรำภำษีป้ำย พ.ศ. 2563 ให้ ใช้ บังคับสำหรับ
ป้ำยที่ต้องเสียภำษีต้ังแต่ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไปติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ 032-471823
กองคลังเทศบำลเมืองชะอำ

