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

ภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสราง
ตามพระราชบัญญตัิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ.  2562 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 เมื่อวันที ่12  มีนาคม  2562  และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรางในป

มกราคม  2563 เปนตนไป

1. การแจงประเมนิ

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบานจะแจงประเมนิภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ  ของทุกป

2. การชําระภาษี

ชําระภาษีภายในเดือน เมษายน  ของทุกป

ตามมาตรา  37  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง ใหจัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังนี้

1. ที่ดินหรือสิง่ปลูกสรางทีใ่ชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม  ใหมีอัตราภาษีไมเกินรอยละ

ศูนยจุดหนึง่หาของฐานภาษ ี(0.15)

2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนเปนที่อยูอาศัย ใหมอัีตราภาษีไมเกินรอยละศูนยจุดสามของ

ฐานภาษี (0.3)

3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนอื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ใหมีอัตราภาษีไมเกินรอยละ

หนึ่งจดุสองของฐานภาษี  (1.2)

4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ ใหมีอัตราภาษี

ไมเกินรอยละหนึง่จุดสองของฐานภาษ ี(1.2)

ตามมาตรา  39 องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูก

สราง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ณ สํานักงานหรือที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนวันที่

1 กุมภาพันธของปนั้น ๆ

งานจัดเก็บรายได
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ตามมาตรา  40 ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เจาของซึ่งเปนบุคคลธรรมดาใชประโยชนในการ

ประกอบเกษตรกรรมอยูภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหไดรับยกเวนมูลคาของฐานภาษีของ

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นรวมกันในการคํานวณภาษีไมเกิน

 หาสิบลานบาท

 ตามมาตรา  41 ในกรณีที่ดนิและสิ่งปลูกสรางที่เจาของซึ่งเปนบุคคลธรรมดาใชเปนที่อยูอาศัยและมี

ชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในวันที ่ 1  มกราคม  ของทุกปนั้น ใหไดรับ

ยกเวนมูลคาของฐานภาษีในการคํานวณภาษีไมเกินหาสบิลานบาท

          ในกรณีทีบุ่คคลธรรมดาเปนเจาของสิ่งปลกูสราง แตไมไดเปนเจาของทีด่ินและสิ่งปลกูสรางดังกลาว

เปนที่อยูอาศัยและมชีื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปนั้น

ๆ ใหไดรับยกเวนมูลคาของฐานภาษีในการคํานวณภาษีไมเกินสิบลานบาท

ตามมาตรา 42  การคํานวณภาษีใหใชฐานภาษีของท่ีดนิหรือสิง่ปลูกสรางซ่ึงคํานวณไดตามมาตรา

35  หักดวยมูลคาของฐานภาษีที่ไดรบัยกเวนตามมาตรา  40 หรือมาตรา 41 แลวคูณดวยอัตราภาษตีาม

มาตรา  37  ตามสัดสวนทีก่ําหนดในมาตรา 38 ผลลัพธที่ไดเปนจํานวนภาษีทีต่องเสยี

- หากไมชําระภาษีภายในเดือนเมษายน ตองเสยีเงินเพิ่มรอยละหนึ่งตอเดือนของจํานวน

ภาษีที่คางชําระ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน

- หากชําระภาษีหลังเดือนเมษายน แตกอนมีหนังสือแจงเตือนเสียเบี้ยปรับรอยละสิบ

- ชําระภาษีภายในกาํหนดของหนังสอืแจงเตือนเสียเบี้ยปรับรอยละยี่สิบ

- ครบกําหนดหนังสือแจงเตือนไมมาชําระภาษีเสียเบี้ยปรับรอยละสี่สิบ

- แจงลูกหนี้ภาษีคางชําระใหสํานักงานที่ดนิภายในเดอืน มิถุนายน ของทุกป

การคัดคาน  การอุทธรณ และการฟองคดีภาษี

1. ยื่นคําคัดคานตอผูบรหิารทองถิ่น (แบบคัดคาน) ภายใน 30  วัน นับแตไดรบัแจง

การประเมิน

2. ไมเห็นดวยสามารถยื่นอุทธรณผลการพิจารณาของผูบริหารทองถิน่ตอคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณการประเมนิภาษภีายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงผลการพจิารณา

3. ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯโดยฟองเปนคดี

ตอศาล ภายใน 30  วัน นับแตไดรับทราบผลคําวินิจฉัย

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

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน  เลขที่ ๓33  หมูที่ 11

อําเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ   โทร./โทรสาร.๐-440-56006,0-6007 ตอ ๑4

งานจัดเก็บรายได



ภาษีปาย
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย

1. เจาของปาย

2. ผูครอบครองปายหรือเจาของปายหรือเจาของที่ดินที่ปายน้ันตดิต้ัง

    การคํานวณพื้นที่ปายอัตราคาปาย ปายที่มีขอบเขตคํานวณดังนี้ สวนกวางที่สุด x สวนยาวที่สุดของปายน้ันปายที่

ไมมีขอบเขตคํานวณดังนี้ใหถือตัวอักษรภาพทีอ่ยูริมสุดเปนขอบเขตเพื่อกําหนดสวนกวางที่สุดยาวที่สุด อัตราภาษี

ปาย   แบงเปน 3 อัตรา

ลักษณะ ราคา(บาท)

1. อักษรไทยลวน 5 บาท/500 ตร.ซม.

2.อักษรไทยปนอักษรตางประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมาย 26 บาท/500 ตร.ซม.

3. ปายที่ไมมอีกัษรไทยหรืออกัษรไทย 50 บาท/500 ตร.ซม.

อยูใตหรือตํ่ากวาอักษรตางประเทศ

*** ปายใดที่เสียตํ่ากวา 200 บาทใหเสีย 200 บาท ***

ข้ันตอนการเสียภาษี

1. ย่ืนแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภป.1) พรอมหลกัฐานภายในเดอืนมนีาคมของทุกป

2. พนักงานเจาหนาที่ประเมินคาภาษีปาย

3. เสียภาษีปายภายใน 15 วันนับแตวันทีไ่ดรบัแจง

4. ไมเสียภาษีภายในกําหนดเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของคาภาษีปาย

บทกาํหนดโทษ

ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) ปรับตัง้แต 5,000-10,000บาท (มาตรา 35) แจงขอความเท็จเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเสียภาษีตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับต้ังแต 5,000-50,000 บาท

หรือทั้งจําทัง้ปรับ
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ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวบาน  เลขที่ ๓33  หมูที่ 11

อําเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ   โทร./โทรสาร.๐-440-56006,0-6007 ตอ ๑4

งานจัดเก็บรายได

























































ลักษณะ ราคา(บาท)

1. อักษรไทยลวน 30 บาท/500 ตร.ซม.

2.อักษรไทยปนอักษรตางประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมาย 20 บาท/500 ตร.ซม.

3. ปายที่ไมมอีกัษรไทยหรืออกัษรไทย 40 บาท/500 ตร.ซม.

อยูใตหรือตํ่ากวาอักษรตางประเทศ

*** ปายใดที่เสียตํ่ากวา 200 บาทใหเสีย 200 บาท ***

ข้ันตอนการเสียภาษี

1. ย่ืนแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภป.1) พรอมหลกัฐานภายในเดอืนมนีาคมของทุกป

2. พนักงานเจาหนาที่ประเมินคาภาษีปาย

3. เสียภาษีปายภายใน 15 วันนับแตวันทีไ่ดรบัแจง

4. ไมเสียภาษีภายในกําหนดเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของคาภาษีปาย

บทกาํหนดโทษ

ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) ปรับตัง้แต 5,000-10,000บาท (มาตรา 35) แจงขอความเท็จเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเสียภาษีตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับต้ังแต 5,000-50,000 บาท

หรือทั้งจําทัง้ปรับ
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