
(ค าถามที่พบบ่อยในช่วงปี 2562 – 2563) 
1.การยื่นแบบช าระภาษีป้ายประจ าปี ในเขตเทศบาลต าบลท่าผา เริ่มตั้งแต่เม่ือไหร่ ต้องเตรียมไรบ้าง และ
มีวิธีการช าระภาษีอย่างไรบ้างครับ ?     

ตอบ   เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย  ตั้งแต่วันเริ่มท าการวันที่  มกราคม – 
31 มีนาคม ของทุกปี  โดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นราย
งวด ๆ ละ 3 เดือนของปี 
    2. ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
    3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนช าระเป็นสามงวดเท่า ๆ กันก็ได้ 
 

2. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยค่ะ 
 

ตอบ ( ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ า ) ภาษีแบบใหม่ที่รัฐบาลประกาศใช้ 
แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  นับตั้งแต่เดือน มกราคม 
ขยายเวลาการช าระภาษีไปจนถึง เดือน สิงหาคม 2563 ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีได้แก่  
 

1.  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ใน    
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

2.  ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด 

ประเภทของการช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้แก่  

1. ประเภทเกษตรกรรม หมายถึง การใช้ที่ดินเพ่ือท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และ
กิจการ อ่ืนตามที่ประกาศก าหนด 
2. ประเภทที่อยู่อาศัย เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพ่ือการอยู่อาศัย เช่น 
หรือให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย 
3.ประเภทพานิชยกรรม หมายถึงท่ีดินอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและการอยู่อาศัย เช่น 
เป็นที่ดินเพื่อเชิงพาณิชย์ อย่างโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ โรงงาน 

4. ประเภทท่ีดินรกร้างว่างเปล่า หมายถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร หรือถูกปล่อยทิ้ง
ไว้ว่างเปล่า ส าหรับ อัตราภาษีปี 2563-2565   บุคคลธรรมดาที่ท าการเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีท่ีดิน 
อัตราภาษีปี 2566 เป็นต้นไป 
           - บุคคลธรรมดาที่ท าการเกษตร มีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี 
           - กรณีที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท เก็บภาษีส่วนเกิน สูงสุดไม่เกิน 0.15% 
              หากเราบุคคลธรรมดา มีที่ดินท าการเกษตรที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็ไม่ต้องเสียภาษี  

แต่หากเป็น นิติบุคคล ยังต้องเสียภาษี ไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ หากมี ยอดภาษี 3,000 บาทขึ้นไป สามารถ
ผ่อนช าระได้ 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน คือจ่ายในเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน ก็ได้ และส าหรับใน
ปี 2563 ซึ่งจัดเก็บภาษีที่ดินเป็นปีแรก กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศขยายก าหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดิน
ออกไป จากเดิมต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 เลื่อนไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 จึงขอ



เรียนให้รับทราบ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบล
ท่าผา  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง โทรศัพท์ 054 – 328 459  ในวันและเวลาราชการ  
 

3. อยากทราบที่ตั้งของส านักงานเทศบาลต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง พร้อมเบอร์โทรศัพท์
เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน ครับ 
 

ตอบ ที่อยู่ : ส านักงานเทศบาลต าบลท่าผา หมู่ที่ 6 ต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 52130 
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร : 054-328459   www.thapalampang.go.th ครับ  
 

4. เรียนถามว่า ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลต าบลท่าผา ต้องเตรียมเอกสาร อะไรบ้าง ?  
          ตอบ  การมายื่นค าร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ นั้น หลักฐานที่คุณต้องเตรียมมาในวันมาจดทะเบียน
พาณิชย์ นั้น ได้แก่  (1.) ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จดทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ  (2.) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ของผู้จดทะเบียน จ านวน 1 ฉบับ  (3.)   ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (สถานที่ประกอบการ)  
จ านวน 1 ฉบับ (4.) หนงัสือสัญญาเช่า (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ  (5.)  หนังสือยินยอมให้เช่า (ถ้ามี)  จ านวน 1 
ฉบับ  และ (6.) เงินค่าจดทะเบียน 50 บาท  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานทะเบียนและพาณิชย์  
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าผา  อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง โทรศัพท์ 054 – 328 459  ในวันและเวลา
ราชการ  
 
 

http://www.thapalampang.go.th/

