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เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ช าระภาษ ีณ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
- ช าระผ่านโอนผ่านบัญชี อบต.คูบัว 

 
 
 
 
 

 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
 

อัตราภาษีป้าย(อัตราใหม่)  
ประเภทป้าย 

ลักษณะป้าย
แบบเคลื่อนท่ี/

เปลี่ยนข้อความ/
ภาพได้(ก) 

ลักษณะป้ายแบบ
คงท่ี/ไม่เปลี่ยน

ข้อความหรือภาพ
(ข) 

(1)ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 
 

10 
 

5 
 

(2)ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับ
อักษร ต่างประเทศหรือปนกับ
ภาพและเครื่องหมายอื่น ๆ  
 

52 26 
 
 
 

(3)ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่า
จะมีภาพหรือเครื่องหมายใด 
ๆ  ห รื อ ไ ม่  แ ล ะ ป้ า ย ที่ มี
อั กษร ไทยบางส่ วน  ห รื อ
ทั้ งหมดอยู่ ใ ต้ ห รื อต่่ า กว่ า
อักษรต่างประเทศ 

52 50 

**อัตราภาษีป้าย(บาทต่อหน่วย : 500 ตารางเซนติเมตร** 
 

ระยะเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ 
HTTPS://WWW.KUBUA.GO.TH 

 

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และ อปท.อื่นท่ีมีกฎหมาย
จัดต้ัง ยกเว้น อบจ. อปท. มีอ่านาจจัดเก็บภาษี จากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ี
อยู่ในเขต ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีท่ีดิน (พื้นท่ีดิน พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาและพื้นท่ี
มีน่้า)สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นท่ีบุคคล
อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าหรือประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และห้องชุดหรือแพ  ท่ีใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้
เพื่อหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดท่ีได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
แล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีท่ีจัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. 
และก่าหนดให้ยกเลิกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี พรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
พรบ.ภาษีบ่ารุงท้องท่ี   

               

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ผู้เป็นเจ้าของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือท่าประโยชน์ในท่ีดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
 

มาตรา 68 ในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเบี้ย
ปรับร้อยละ 40 ของภาษีท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระก่อนจะได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
 

มาตรา 69 ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ต่อมา
ได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา 61 ให้
เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของค่าภาษีท่ีค้าง  
 

มาตรา 70 หากมิได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อย
ละ 1 ต่อเดือน ของค่าภาษีท่ีค้างช าระ 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง : พฤศจิกายน–มกราคม 2566 

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์           : มกราคม 2566 

แจ้งการประเมินภาษี                       : เมษายน 2566 

ช่าระภาษี                                    : ภายใน มิถุนายน 2566 

ผ่อนช่าระภาษี ยอดเกิน 3,000 บาท   : มิถุนายน – สิงหาคม 2566 

ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ราคาประเมินทุนทรัพย)์ 

เบี้ยปรับ : 10% ของค่าภาษี มาช่าระก่อนออกหนังสือแจ้งทวงถาม 

           : 20% ของค่าภาษี มาชา่ระภายในวันท่ีก่าหนดไว้ในหนังสอื 
             ทวงถาม     

บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพยส์ินและขายทอดตลาดระงับ 
               การท่านิติกรรมที่ดิน         

           : 40% ของค่าภาษี มาช่าระเกินวันที่ก่าหนดไว้ในหนังสือ 
             ทวงถาม     
 
เงินเพิ่ม  : 1% ของค่าภาษี ต่อเดอืนที่ค้างช่าระ 

ยื่นแบบ    : ภายในเดือนมีนาคม 2566 

ช่าระภาษี  : ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รบัแจ้งผลการประเมิน 

ค่าปรับ     : ไม่มายื่นแบบตามก่าหนด ปรับ 5,000 – 50,000 

เงินเพิ่ม     : ไม่ช่าระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน    
                คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน 

ผู้เสยีภาษี  : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย 



 
 

 
 

ท่ีดินท่ีท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท่าประโยชน์ตามควรแก่สภาพท่ีดิน 3 ปี 
ติดต่อกัน : ปีท่ี 4 ให้เก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3  ทุก 3  ปีแต่ไม่เกินร้อยละ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทก าหนดโทษ 

(1).ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่ารวจตามมาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๒๙หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจาท้ังปรับ 
(2).ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือ
ของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือคาสั่งของ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ 
(๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
(3).ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามท่ี
ก่าหนดไว้ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 
(4).ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ 
หรือทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซ่ึงทรัพย์สินท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ่าท้ังปรับ 
 

 
 
 
 
(5).ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองพันบาท 
(6).ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเป็น
เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาท้ังปรับ 
(7) .ในกรณีท่ีผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของ
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดาเนิน
งานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องสั่ง
การหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทาความผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตามท่ี
บัญญัติไว้สาหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย 
(8).ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา 
๘๗ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ ซ่ึงผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมี
อ่านาจเปรียบเทียบได้เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตาม
จานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้
กระทาผิดไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่
ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีก่าหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป
เงินค่าปรับท่ีได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดขึ้น
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

โทรศัพท์.0-3273-0172  ต่อ 101 
 
 
 

ภาษีของทา่นน ามา  พัฒนาท้องถิ่น

ต าบล “คูบัว” 


