
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

ค่าปรับ   :ไม่มายื่นแบบตามก าหนด  

  ปรับ 5,000 – 50,000 บาท 

 

  

  

 
 

  

 
 

 

 เจ้าของปา้ยยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป.1) 

ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  

 ในกรณีท่ีติดต้ังหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมนีาคม

หรือติดต้ังหรือแสดงป้ายใหมแ่ทนป้ายเดิม หรือ 

เปลี่ยนแปลงแก้ไขปา้ยอนัเปน็เหตุให้ต้องเสียภาษีปา้ย

เพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษี

ป้ายภายใน 15 วนั นับแต่วนัติดต้ังหรือแสดงป้าย 

หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี  

ก าหนดการช าระภาษีป้าย ดังนี้ 

เอกสารหลักฐานที่น ามาใช้ในการติดต่อ  

ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปา้ย  

  

ภาษที  ี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ภาษปี  ้าย
  พ.ศ.2565

งานแผนที่ภาษแี ละจดั เกบ็ รายได้
กองคลัง

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

49130
โทรศัพท์ 042-681065

1. ส าเนาทะเบียนบา้  น บัตรประจ าตัวประชาชน
2. ส าเนาหนังสือรับรองส านักทะเบียนหนุ้ ส่วนบริษัท
3. รายละเอยี  ดเก่ียวกับป้าย ท้ังลักษณะข้อความ ภาพ

ขนาดรูปรา่  ง และรูปตัวของปา้  ย (ถา้  ม)ี
4. สถานที่ติดต้ังหรือแสดงป้าย

5. หนังสือมอบอา  นาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบ
อ านาจ)



      ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เทศบาล อบต. กทม. 

เมืองพัทยา และ อปท.อื่นที่มีกฎหมาย   จัดตั้ง ยกเว้น อบจ. 

อปท. มีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ( พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและพื้นที่มี

น้ า )      สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้าง

อย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บ

สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม และห้อง

ชุดหรือแพที่ใช้อยู่อาศัย หรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ห้องชุด(ห้อง

ชุดที่ได้ออก หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/

อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท.และ

ก าหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่   

- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

- ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

(1) แจ้งประเมินภายในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

(2) ช าระภาษีภายในเดือน เมษายน พ.ศ.2565 

(3) ไม่ช าระภาษีภายในเดือน เมษายน พ.ศ.2565 (เงินเพิ่ม
ร้อยละ 1 ต่อเดือน) 

(4) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พฤษภาคม 
พ.ศ.2565 ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า 
15 วัน (ช าระภาษีหลังเดือน เมษายน พ.ศ.2565 แต่
ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10) 

(5) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ช าระภาษีภายใน
ก าหนดของ หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20) 

(6) ครบก าหนด 15 วัน ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อย
ละ 40 ของภาษีค้างช าระ แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างช าระให้ 
ส านักงานที่ดินภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 

(7) ยึดอายัด เมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง
เตือน 

สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวด  

งวดที่1 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 

งวดที่2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

งวดที่3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 

***หากมียอดภาษีตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษ ี

ผ่อนช าระ 

ลดหย่อน 

1. กิจการสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงผลิตไฟฟ้า สถานีรถไฟ       

ที่จอดรถโดยสาธารณะ เป็นต้น 

2. ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างพัฒนาเพื่อท าโครงการพักอาศัยและนคิม

อุตสาหกรรม (3ปี ตั้งแต่ยื่นขออนุญาต) 

3. ทรัพย์สินที่เปน็ NPA ของสถาบนัการเงิน (5ปี) 

4. บ้านพักอาศัยซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดกก่อนที่ พ.ร.บ. 

ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้งมีผลบังคบัใช้ 

=[มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 

 
มูลค่าทีด่ิน 

 ยกเว้น 50 ล้านบาท] 

  
อัตราภาษี(อัตราภาษีเกษตรกรรม) 

 =[มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 

 มูลค่าทีด่ิน 

 ยกเว้น 50 ล้านบาท] 

 อัตราภาษี(อัตราภาษีท่ีอยู่อาศัย) 

 = มูลค่าสิ่งปลกูสร้าง 
 

มูลค่าทีด่ิน 

 
อัตราภาษี(อัตราภาษีอื่น ๆ) 

 
การแบ่งฐานภาษีในการค านวณ  

กรณีใช้ประโยชน์ร่วมหลายประเภท 

 
รวมมูลค่าทีด่ิน 

60 ล้านบาท  
ได้รับยกเว้น 

 เสียภาษีอัตรา 0.01%  

 
เสียภาระภาษ ี

ให้แก่  อปท. ก  

1,000 บาท 

 รวมมูลค่าทีด่ิน 

60 ล้านบาท 
 
ได้รับยกเว้น 

 เสียภาษีอัตรา 0.01%  ภาระภาษีรวม  

1,000 บาท 

ภาระภาษีรวม  

1,000 บาท 

 เสียภาระภาษ ี

ให้แก่  อปท. ข  

1,000 บาท 

 
เสียภาษีอัตรา 0.03% 

 เสียภาษีอัตรา 0.02% 

 เสียภาษีอัตรา 0.03%  
เสียภาษีอัตรา 0.02%  

บ้านหลังอื่นๆ

(มูลค่า 60 ลบ.) 

 
บ้านหลังหลกัปลกูบนที่ดินคนอื่น

(มูลค่า 60 ลบ.) 

 
บ้านหลังหลกัเป็นเจ้าของบ้าน

และที่ดิน (มูลค่า 60 ลบ.)  เสียภาษีอัตรา 0.03%  ได้รับยกเว้น 

 ได้รับยกเว้น 

 
ภาระภาษีรวม

3,000 บาท 

 
ภาระภาษีรวม

2,000 บาท 

 
ภาระภาษีรวม

13,000 บาท 

 0-50 ลบ. 
 

ส่วนเกิน 10 ลบ. 

 
0-10 ลบ. 

 ส่วนเกิน 10 ลบ. 

 
0-50 ลบ. 

 
ส่วนเกิน 10 ลบ. 

บ้านบิดา บ้านบุตรคนที่1 บ้านบุตรคนที่2  บ้านบุตรคนที่3 

 การแบ่งฐานภาษคี านวณ กรณปีลูกบ้านในที่ดนิของบิดา 

บิดา 

บุตรคนที่ 1 

บุตรคนที่ 2 

บุตรคนที่ 3 

ยกเว้น 10 ล้านบาท 

ยกเว้น 10 ล้านบาท 

ยกเว้น 10 ล้านบาท 

ยกเว้น 50 ล้านบาท 

 
หมายเหตุ :  1. บ้านทั้ง 3 หลังมีทะเบียนบ้านแยกกนั 

                  2. บิดาและบุตรใช้ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านหลังหลกัและมีชือ่อยู่ในทะเบียนบ้านแต่ละหลัง 


