
 

 

 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
เรื่อง การยื่นแบบและช าระเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี  ภาษีป้าย  ประจ าปี ๒๕59 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 
  
 ด้วยบัดนี้ ถึงก าหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน  คือ  โรงเรือน
และที่ดิน  ที่ดิน  ป้ายที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  จักต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระเงิน
ค่าภาษีประจ าปี ๒๕59  ดังนี้ 

๑.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ก าหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ( ภ.ร.ด.๒ ) ตั้งแต่เดือน  มกราคม  -  ๒8  
กุมภาพันธ์  ๒๕59  ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการเพ่ือเสียภาษีหรือยื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตาม
ความจริงหรือไม่บริบูรณ์  เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย  ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท  
ยื่นแล้วไม่ช าระค่าภาษีภายในก าหนด  ๓๐ วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมินต้องช าระค่าภาษี
เพ่ิมดังนี้ 

๑.๑  ถ้าช าระไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันพ้นก าหนดเวลา  ๓๐ วันให้เพิ่มร้อยละ ๒.๕ %ของภาษี 
๑.๒  ถ้าเกิน ๑ เดือนแต่ไม่เกิน ๒ เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ ๕ % ของภาษี 
๑.๓  ถ้าเกิน ๒ เดือนแต่ไม่เกิน ๓ เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ ๗.๕% ของภาษี 
๑.๔  ถ้าเกิน ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๔ เดือน  ให้เพิ่มร้อยละ ๑๐% ของภาษี 
 -   ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายการ

เพ่ิมเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อง  ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซักถาม  ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

 - ผู้ใด 
 ( ก ) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ  หรือให้ถ้อยค าเท็จหรือตอบค าถามด้วยค าถาม

เป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพ่ือหลีกเบี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการค านวณค่า
รายได้แห่งทรัพย์สินตามที่ควรก็ดี 

 ( ข )  โดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย  โดยฉ้อโกง  โดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามท่ีควรก็ดี 

 
 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินร้อยละ ๕ หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ  
 
๒.  ภาษีบ ารุงท้องที่  ก าหนดการยื่นแบบเสียภาษี  ตั้งแต่เดือน มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕59 

เจ้าของที่ดินต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังนี้ 
 ๒.๑  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนดเสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ กรณียื่น

แบบก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๕ 
 ๒.๒  ยื่นแบบไม่ถูกต้องท าให้ค่าภาษีลดลง  เสียเงินเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษีที่ประเมิน

เพ่ิมเติม  เว้นแต่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้แบบแสดงรายการให้ถูกต้องก่อนการประเมิน 



 ๒.๓  ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ  ท าให้จ านวนเงินที่จะเสีย
ภาษีลดลงให้เสียเพ่ิมอีกหนึ่งเท่าของภาษีที่ประเมินเพ่ิม 

 ๒.๔ ไม่ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดเสียเพ่ิมร้อยละ ๑๐ ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องเสีย
เศษของเดือนนับเป็น ๒ เดือน  ทั้งนี้ไม่น าเงินเพ่ิมตาม ๒.๑,๒.๒,๒.๓มาค านวณด้วย 

 การอุทธรณ์และบทก าหนดโทษ 
๑. อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ภายใน ๓๐ วัน นับแต่แจ้งประเมินเมื่อเห็นว่าการประเมินไม่

ถูกต้อง  โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินตามแบบ 
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงาน

ประเมิน 
๓. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาล  ภายใน ๓๐ วัน นบัแต่

ทราบการแจ้งค าวินิจฉัย 
๔. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  ให้ถ้อยค าเท็จตอบค าถามด้วยถ้อยค าอัน

เป็นเท็จ  หรือน าพยานหลักฐานมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่  ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน  หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๕. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อที่ดิน  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๖. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ หรือ มาตรา ๔๗ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน  หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๗. ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๗  หรือมาตรา ๕๐ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน  หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๘. ความผิดตามนี้  ถ้านายอ าเภอหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วแต่กรณี  เห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก  ให้มีอ านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับได้  เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับ
ตามจ านวนที่นายอ าเภอหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดภายใน ๓๐ วนั  คดีนั้นเป็นอันเสร็จ
เด็ดขาด  ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ด าเนินคดีต่อไป 
 
 

๓. ภาษีป้าย  ก าหนดยื่นแบบเสียภาษี  ตั้งแต่เดือน มกราคม  - ๓๑ มีนาคม ๒๕59 
บทก าหนดโทษ 

- ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  ให้ถ้อยค าเท็จ  ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอัน
เป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย  ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี  หรือปรับตั้งแต่ ๕๐๐ บาท  ถึง  ๕๐,๐๐ บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  ๕,๐๐๐บาท  ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท 

- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับวันละ ๑๐๐ บาท  เรียงรายวันตลอด
ระยะเวลาที่กระท าความผิด 

- ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา ๑๖ หรือ ไม่แสดงการเสียภาษีป้ายตามมาตรา ๑๙ ตรี ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท   



- ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ ( ๑) หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๗(๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน  หรือปรับตั้งแต่ 
๑,๐๐๐บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

- ในกรณีมีผู้กระท าความผิด  ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งบริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าเป็น
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ าคุก  หรือปรับและโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมี
อ านาจเปรียบเทียบ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายสามสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบให้
ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวให้ด าเนินคดีต่อไปเงินค่าปรับให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 

- ในกรณีที่ผู้กระท าผิดซึ่งต้องรับโทษเป็นนิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ หรือผู้แทน
ของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือ
ยินยอมในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น  

   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕59 
 
 
 
 

              ( นายวิกิจ  แก้วจิตคงทอง )  
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 
 

 
 
 
 

 


