ระยะเวลาการชำระภาษี
1.

องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น แจ้งแบบประเมินแก่ผู้เสียภาษี
ภายในเดือน กุมภาพนธ์
2. ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือน
เมษายนของทุกปี
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนงสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มี
ภาษีค้างชาระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาชาระ
ภาษี ค้างชาระพร้อมท้งเบี้ยปรบและเงินเพิ่ม

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
๑. ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนดให้เสีย
เบี้ยปรบร้อยละ ๔๐ ของจานวนภาษีที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้เสีย
ภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รบหนงสือแจ้งเตือนให้เสียเบี้ยปรบ
ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนภาษีค้างชาระ
๒. ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนดแต่ต่อมา
ได้ ช ำระภาษีภ ายในเวลาที ่ก าหนดไว้ใ นหน งสือ แจ้ง เตือ น
ให้เสียเบี้ยปรบร้อยละ ๒๐ ของจำ นวนภาษีค้างชำระ
๓. ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงิน
เพิ่มอีกร้อยละ ๑ ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชาระเศษของ
เดือนให้นบเป็นหนึ่งเดือน ท้งนี้ มิให้นำ เบี้ยปรบมารวมคำนวณ
เพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย
ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรบและเงินเพิ่ม
ภายในเวลาที่กาหนดไว้ในหนงสือแจ้งเตื อ น เมื่อพ้นกำหนด ๙๐
วนนบแต่ได้รบหนงสือแจ้งเตือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมี อานาจออก
คำส่ง เป็นหนงสือ ยึด อายดและขายทอดตลาดทรพย์สินของผู้ มี
หน้าที่เสียภาษี เพื่อนำมาชำระภาษี เบี้ยปรบและเงินเพิ่ม

1. ผู้ใดขดขวางการปฏิบติห น้าที่ของพนกงานสำรวจหรือของ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ เจ้าหน้า ที่ซึ่งผู้บ ริห ารท้องถิ่นมอบหมาย
ต้อ งระวางโทษจำคุก ไม่เ กิน 6 เดือ น หรือ ปร บไม่เ กิน
10,000 บาท หรือท้งจำท้งปรบ
2. ผู้ใดไม่ป ฏิบ ติตามหนงสือ เรียกของผู้บ ริห ารท้อ งถิ่นหรือของ
พน กงานประเมิ น หรื อ หน งสื อ เรี ย กหรื อ ค าส่ ง ของผู้ บ ริ ห าร
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า หน้ า ท ี่ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น มอบหมาย
ต้องระวางโทษปรบไม่เกิน 2,๐00 บาท
3. ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดินหรือ สิ่งปลูก
สร้าง ต้องระวางโทษปรบไม่เกิน 10,000 บาท
4. ผู้ใดขดขวางหรือไม่ปฏิบติตามคำส่งของผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ทำลาย ย้ า ยไปเสี ย ซ่ อ นเร้ น หรื อ โอนไปให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง
ทรพย์สิน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค ำ ส่งให้ยึดหรืออายด ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่ เกินหนึ่งปี หรือปรบไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ท้งจาท้งปรบ
5. ผู้ใ ดไม่ป ฏิบ ติต ามหน งสือ เรีย กของคณะกรรมการพิจ ารณา
อุท ธรณ์การประเมินภาษี ต้อ งระวางโทษปรบไม่เกิน 2,000
บาท
6. ผู้ใดแจ้งข้อความอนเป็นเท็จหรือนำ พยานหลกฐานอนเป็นเท็จ
มาแสดง เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเสี ย ภาษี ต้ อ งระวางโทษจำคุ ก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรบไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้งจำท้งปรบ

เอกสารแนะนำ

งานจดเก็บรายได้ กองคลง
โทร. ๐๗5-291012

พระราชบญญติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
หรือ สิ่งปลูก สร้า ง หรือ เป็น ผู้ครอบครองหรือ ทำ ประโยชน์ใ น
ที่ ด ิน หรือ สิ ่ง ปลูก สร้า งอ นเป็น ทร พย์ส ิน ของร ฐ และให้
หมายความ รวมถึงผู้มีหน้าที่ชำ ระภาษีแทนผู้เสียภาษีด้วย

ที่ดิน
หมายถึง พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้น ที่ที่เป็นภูเขา
หรือที่มีน้าด้วย

สิ่งปลูกสร้าง
หมายถึง โรงเรือ น อาคาร ตึก หรื อสิ่งปลู กสร้างอย่างอื่ น
ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศยหรือใช้สอยได ้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้า
หรื อ ประกอบการ อุต สาหกรรมหรือ พาณิ ช ยกรรม และให้
หมายความ รวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศยได้หรือ
ที่มีไว้เพื่อหา ผลประโยชน์ด้วย

“ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้า้ ง้
อยูใ่ นวันที้่ ๑้มกราคมของปีใด้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
สาหรับปีนั้น”

