
 

สาระส าคญัพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

1. เหตุผลท่ีมีการประกาศใช้  
 โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรอืนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานาน
แลว้ การจดัเกบ็ภาษตีามกฎหมายทัง้สองฉบบัไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น มฐีานภาษซี ้าซ้อนกบัภาษเีงนิได้ 
อตัราภาษีสูง และมกีารใช้ดุลยพนิิจค่อนข้างสูง จงึสมควรยกเลิกกฎหมายทัง้สองฉบบัดงักล่าว และให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งแทน โดยมอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูร้บัผดิชอบการจดัเกบ็ภาษดีงักล่าว  

2. เร่ิมบงัคบัใช้  
 ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป  

3. ใครเป็นผู้เสียภาษี  
 บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของทีด่ินหรอืสิง่ปลูกสรา้ง หรอืเป็น ผูค้รอบครองหรอืท าประโยชน์ในทีด่ิน
หรอืสิง่ปลูกสรา้งอนัเป็นทรพัยส์นิของรฐั และใหห้มายความรวมถงึผูม้หีน้าทีช่ าระภาษแีทนผูเ้สยีภาษตีามพระราชบญัญตัิน้ี
ดว้ย (เป็นเจา้ของหรอืครอบครองทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งอยู่ในวนัที่ 1 มกราคมของปีใด เป็นผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษสี าหรบัปีนัน้  

4. ทรพัยสิ์นท่ีจะต้องเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างได้แก่  
 ท่ีดิน หมายความว่า พืน้ดนิ และใหห้มายความรวมถึงพืน้ทีท่ีเ่ป็นภูเขาหรอืทีม่นี ้าดว้ย  
 ส่ิงปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรอืน อาคารตึก หรอืสิง่ปลูกสร้างอย่างอื่นทีบุ่คคลอาจเขา้อยู่อาศยั หรอืใชส้อย
ได้ หรอือาจใช้เป็นที่เก็บสนิค้า หรอืประกอบการอุตสาหกรรม หรอืพาณิชกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่ได้ออกหนังสอืแสดงกรรมสทิธิ ์ห้องชุดแล้ว และแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศยัได้หรอืที่มไีว้เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ดว้ย  

5. ฐานภาษี อตัราภาษี และการค านวณภาษี  
 ฐานภาษี ทีด่ิน สิง่ปลูกสร้าง สิง่ปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใชร้าคาประเมนิทุนทรพัย์ เพื่อเรยีกเกบ็คาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิแ์ละนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  และ ได้มีการก าหนดโดยการแบ่ง
ประเภทที่ดิน และสิง่ปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิ โดยตามพระราชบญัญัติจะก าหนดให้เก็บภาษีในอตัรา
ต่างกนัซึ่งการเกบ็ภาษอีตัราเท่าใดเป็นอตัราเดียวหรอืหลายอตัรา หรอืได้รบัการยกเวน้ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดย
แบ่งเป็น  
 1. ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีใ่ชป้ระโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  

 2. ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีใ่ชป้ระโยชน์ เป็นทีอ่ยู่อาศยั  

 3. ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีใ่ชป้ระโยชน์อื่น จากขา้งต้น เช่นพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  

 4. ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งทีท่ิ้งไวว้่างเปล่าหรอืไม่ไดท้ าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  

  - ในกรณีทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งใดมกีารใชป้ระโยชน์หลายประเภทใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
      จดัเกบ็ภาษ ีตามสดัส่วนของการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้ง  

6. ระยะเวลา ขัน้ตอนในการจดัเกบ็ภาษีตามพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
  - มผีลบงัคบัใช ้1 มกราคม 2563  
 6.1 ระยะเร่ิมแรก  

  1. ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ส ารวจทีด่นิ และสิง่ปลูกสรา้งภายในเขตเทศบาลทัง้หมด แลว้
จดัท าบญัช ีรายการที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง พรอ้มรายละเอยีดทีจ่ าเป็นการประเมนิภาษี และประกอบบญัชดีงักล่าว ณ 
เทศบาลต าบลแม่ปัง๋ และจดัส่งขอ้มูลของผูเ้สยีภาษใีหผู้เ้สยีภาษแีต่ละรายทราบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั (พ.ร.บ. 
มผีลบงัคบัใช ้1 มกราคม 2563 ดงันัน้ต้องประกาศก่อนวนัที ่30 พฤศจกิายน)  
  2. ผูเ้สยีภาษดี าเนินการตรวจสอบรายละเอยีดหากเหน็ว่าไม่ถูกต้องใหย้ื่นค ารอ้งขอแกไ้ข และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องด าเนินการตรวจสอบแกไ้ขภายใน 30 วนั  



6.2 ระยะเวลาหลงัการส ารวจและประกาศบญัชี  

-ก่อนวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์ของแต่ละปี เทศบาลต าบลแม่ปัง๋ ต้องประกาศราคาประเมนิทุนทรพัยข์องทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง
อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็พรอ้มรายละเอยีดอื่นทีจ่ าเป็นในการจดัเกบ็ภาษี แจง้ใหผู้เ้สยีภาษทีราบ ณ เทศบาลต าบลแม่ปัง๋  
-ภายในเดอืนกุมภาพนัธ์ของแต่ละปี เทศบาลต าบลแม่ปัง๋ จะตอ้งแจง้การประเมนิภาษ ีโดยส่งแบบประเมนิใหแ้ก่ผูเ้สยีภาษ ี 
-ผูเ้สยีภาษ ีเหน็ว่าการประเมนิไม่ถูกต้องใหม้สีทิธคิดัคา้น และขอใหพ้จิารราทบทวนการประเมนิหรอืการเรยีกเกบ็ภาษไีด้ 
ทัง้ปีภายใน 30 วนันับแต่ไดร้บัแจง้  
-ภายในเดอืน เมษายน ผูเ้สยีภาษจีะตอ้งช าระภาษตีามแบบประเมนิ  
7. บทก าหนดโทษ  
1. ไม่ช าระภาษ ีหรอืช าระภายในก าหนด ถอืเป็นภาษคีา้งช าระจะท าใหก้ารจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมโอนกรรมสทิธิห์รอื
สทิธคิรอบครองทีด่นิ หรอืสิง่ปลูกสรา้งจะกระท ามไิด ้โดยทีเ่ทศบาลต าบลแม่ปัง๋ จะด าเนินการแจง้ใหส้ านักงานทีด่ินทราบ
ถงึการคา้งช าระภาษภีายในเดอืนมถิุนายน  
-ภายในเดอืนพฤษภาคม เทศบาลต าบลแม่ปัง๋ จะมหีนังสอืแจง้เตอืน ผูค้า้งช าระใหม้าช าระภาษ ีพรอ้มทัง้เบี้ยปรบั และเงนิ
เพิม่  
-ภายในเดอืนมถิุนายน เทศบาลต าบลแม่ปัง๋ แจง้รายการภาษคีา้งช าระใหแ้ก่ส านักงานที่ดนิ หรอืส านักงานที่ดนิสาขาพรา้ว
ทราบ เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม โอนสทิธิ ์หรอืสทิธคิรอบครอง  
-ผูเ้สยีภาษมีไิดช้ าระภาษภีายในก าหนด ใหเ้สยีเบี้ยปรบัรอ้ยละ 40 ของจ านวนภาษทีีค่า้งช าระ แต่ถ้าเสยีภายในเวลาที่
ก าหนดในใบแจง้เตอืนใหเ้สยี เบีย้ปรบัรอ้ยละ 20 ของภาษทีีค่า้งช าระ  
-ผูเ้สยีภาษผีูใ้ดมไิดช้ าระภาษภีายในก าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่อกีรอ้ยละ 1 ต่อเดอืนของจ านวนภาษทีีค่า้งช าระ ทัง้น้ีมใิหน้ า
เบี้ยปรบัมารวมค านวณ  
มาตรา 83 ผูใ้ดขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานส ารวจตามมาตรา 28หรอืมาตรา 29 หรอืของผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอื
เจา้หน้าทีซ่ึ่งผูบ้รหิารทอ้งถิน่มอบหมายตามมาตรา 63 (3) หรอื (4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิ
หน่ึงหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  
มาตรา 85 ผูใ้ดไม่แจง้การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งตามทีก่ าหนดไว้ ในมาตรา 33 (กรณีการใช้
ประโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งเปลีย่นแปลงไป) ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหน่ึงหมื่นบาท  
มาตรา 88 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอืน าพยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็มาแสดง เพื่อหลกีเลีย่งการเสยีภาษ ีต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 
 



 
ภาษีป้าย เป็น ภาษีที่จดัเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรอืเครื่องหมายการค้า หรอื โฆษณาหรอืกิจการอื่น 
เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรอืโฆษณาไวท้ี่วตัถุใด ๆ ด้วยอกัษร ภาพ หรอืเครื่องหมายที่เขยีน แกะสลกั 
จารกึหรอืทาใหป้รากฏดว้ยวธิอีื่น  

อตัราภาษี  
1. ป้ายทีม่อีกัษรไทยลว้น คดิอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนตเิมตร  
2. ป้ายทีม่อีกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรอืปนกบัภาพและหรอืเครื่องหมายอื่น คดิอตัรา 20 บาท ต่อ 
500 ตารางเซนตเิมตร  
3. ป้ายดงัต่อไปนี้ คดิอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร * ป้ายที่ไม่มอีกัษรไทยไม่ว่าจะมภีาพหรอื
เครื่องหมายใด ๆ หรอืไม่ * ป้ายทีม่อีกัษรไทยบางส่วน หรอืทัง้หมดอยู่ใตห้รอืต ่ากว่า อกัษรต่างประเทศ  
4. ป้ายทีค่ านวณพืน้ทีแ่ละประเภทของป้ายแลว้เสยีภาษตี ่ากว่า 200 บาทใหเ้สยีในอตัรา 200 บาท  

การย่ืนแบบประเมินและการช าระภาษี  
1. เจา้ของป้ายซึง่ตอ้งเสยีภาษป้ีาย ยื่นแสดงแบบรายการภาษป้ีาย ตัง้แต่ 2 มกราคม – 31 มนีาคม ของทุก
ปี โดยเสยีเป็นรายปียกเวน้ป้ายทีเ่ริม่ติดตัง้หรอืแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดง รายการภาษป้ีายภายใน 15 
วนั และใหเ้สยีภาษป้ีายตัง้แต่วนัเริม่ตดิตัง้หรอืแสดงจนถงึสิน้ปี และเสยีภาษป้ีายเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดอืน
ของปี  
2. ชาระภาษป้ีายภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้การประเมนิจากพนักงานเจา้หน้าที่  
3. ถา้ภาษป้ีายเกนิ 3,000 บาท จะขอผ่อนชาระเป็นสามงวดเท่า ๆ กนักไ็ด ้ 

การอทุธรณ์  
ถ้า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รบัแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่น  คาร้องอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจา้หน้าที ่ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้การประเมนิ  

อตัราโทษและค่าปรบั  
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีายภายในเดอืนมนีาคมหรอืหลงั ตดิตัง้ป้าย 15 วนั เสยีเงนิเพิม่ 10% ของค่า
ภาษ ี 
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีายโดยไม่ถูกตอ้ง ทาใหค้่าภาษนี้อยลงตอ้งเสยีเงนิเพิม่ 10%  
3. ไม่ชาระเงนิภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้การประเมนิเสยีเงนิเพิม่ 2 % ต่อเดอืนของค่าภาษี เศษของ
เดอืนใหน้ับเป็นหนึ่ง เดอืน  
4. ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีาย ตอ้งระวางโทษ ปรบัตัง้แต่ 5,000 – 50,000 บาท  
5. ผู้ใดไม่แจง้การรบัโอนป้าย ภายใน 30 วนั ตัง้แต่วนัรบัโอนต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่ 1,000 – 10,000 บาท 
6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชดัเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย  ซึ่งติดตัง้บน 
อสงัหารมิทรพัย์ของผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรบัวนัละ 100 บาทเรยีงรายวนั 
ตลอดระยะเวลาทีก่ระท าความผดิ  
7. ผูใ้ดโดยรูอ้ยู่แลว้หรอืโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ใหถ้อ้ยคาเทจ็ ตอบคาถามดว้ยถอ้ยคาอนัเป็นเท็จ 
หรอืนาพยาน หลกัฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลกีเลีย่งหรอืพยายามหลกีเลี่ยงการเสยีภาษป้ีาย ตอ้งระวางโทษ 
จาคุกไม่เกนิ 1 ปี หรอืปรบัตัง้แต่ 5,000 – 50,000 บาท หรอืทัง้จาทัง้ปรบั 
 
สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ และตดิต่อช าระภาษไีดท้ี ่ 
งานจดัเกบ็รายได ้เทศบาลต าบลแม่ปัง๋ 
โทรศพัท ์053-257336 
โทรสาร 053-257336 


