ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจาปี 2563
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและพื้นที่ที่มีน้า สิ่งปลูกสร้าง
หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ และห้องชุดหรือแพ ที่ใช้อยู่อาศัย
หรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ ห้องชุด หมายถึง ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว
เช่น คอนโด/อาคารชุด และก้าหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
พระราชบัญญัติภาษีบ้ารุงท้องที่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
2. ผู้ครอบครองหรือท้าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
ขั้นตอนการชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. จัดท้าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ภายใน พฤศจิกายน
2. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จ้าเป็น ภายใน มกราคม
3. แจ้งประเมินภายในเดือน กุมภาพันธ์
4. ผู้เสียภาษีช้าระภาษีภายในเดือน เมษายน
5. ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาช้าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก้าหนด (เมษายน) จะต้องเสีย
ภาษีค้างช้าระรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้
- ผู้เสียภาษีไม่มาช้าระภาษีภายในเวลาที่ก้าหนด แต่ต่อมาได้มาช้าระภาษีก่อน
ที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจ้านวนเงินภาษี
ค้างช้าระ
- ถ้าผู้เสียภาษีมาช้าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิด
เบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจ้านวนภาษีค้างช้าระ
- ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายหลังจากที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ย
ปรับร้อยละ 40 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
- ผู้เสียภาษีที่มิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อ
เดือนของจํานวนภาษีค้างชําระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่ม
นับเมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มีการชําระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่า
จํานวนภาษีที่ต้องชําระ
6. ภายในเดือนมิถุนายน แจ้งรายการภาษีค้างช้าระให้ส้านักงานที่ดินจังหวัดหรือ

ส้านักงานที่ดินสาขาทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
อัตราภาษี
1. เพดานอัตราภาษี แยกตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้
1.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษี
ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี
1.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ
0.3 ของฐานภาษี
1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจา (1) หรือ (2) อัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท้าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
2. อัตราที่ใช้จัดเก็บจริงใน 2 ปีแรก คือปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 จะ
ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังนี้
ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เกษตรกรรม
(บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ)

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 75
เกิน 75 - 100
เกิน 100- 500
เกิน 500 – 1,000
เกิน 1,000 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.01
0.03
0.05
0.07
0.10

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เกษตรกรรม
(นิติบุคคลเป็นเจ้าของ)

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 75
เกิน 75 - 100
เกิน 100- 500
เกิน 500 – 1,000
เกิน 1,000 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.01
0.03
0.05
0.07
0.10

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่อาศัยหลังหลัก
(กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรในวันที่ 1 มกราคม ของ
ปีภาษีนั้น

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 25
เกิน 25 - 50
เกิน 50 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.03
0.05
0.1

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่อาศัยหลังอื่นๆ

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 50
เกิน 50 - 75
เกิน 75 - 100
เกิน 100 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.02
0.03
0.05
0.10

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. อืน่ ๆ
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท้าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ (เสียเพิ่ม
0.3 % ทุก 3 ปี แต่รวมแล้วไม่
เกิน 3 %)

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 50
เกิน 50 - 200
เกิน 200 – 1,000
เกิน 1,000 – 5,000
เกิน 5,000 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

2. ภาษีป้าย
ภาษีป้ายเป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ
การค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่
วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท้าให้ปรากฏด้วยวิธี
อืน่
การยื่นแบบประเมินและการชาระภาษีป้าย
1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก
ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือน
ของปี
2. ช้าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน จาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
3. ภาษีป้ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนช้าระได้ 3 งวด ๆ ละ
เท่าๆ กัน
อัตราภาษีป้าย
1. ป้ายประเภทที่ 1 คือ ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตาราง ซม.
2. ป้ายประเภทที่ 2 คือ ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่อง
หมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตาราง ซม.
3. ป้ายประเภทที่ 3 คือ ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง ซม.
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่้ากว่าอักษรต่างประเทศ

****ป้ายที่คานวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว ถ้าเสียภาษีต่า
กว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท
การอุทธรณ์
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ยื่นค้าร้อง
อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน
เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท้าให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม
10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม
3. ไม่ช้าระเงินภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อ

เดือน ของค่าภาษี เศษของเดือนให้เป็นหนึ่งเดือน

