ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน คือ ภาษีจัดเก็บจาก
โรงเรือนหรือสิ่ งปลูกสร้ างอย่ างอืน่ กับทีด่ ินซึ่งใช้ ต่อเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่ งปลูกสร้ าง นั้น
 โรงเรือน หมายถึง บ้าน อาคาร ร้านค้า สานักงาน
ฯลฯ

การประเมินค่ าภาษีป้าย
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1. ป้ ายที่แสดงภาษาไทยล้วน คิด 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม.

2.5% ของค่าภาษี
5% ของค่าภาษี
7.5% ของค่าภาษี
10% ของค่าภาษี

ถ้าไม่ชาระภาษีและเงินเพิ่มภายใน

2. ป้ ายที่มีภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศหรื อปนกับภาพ
หรื อเครื่ องหมายอื่น คิด 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
4 เดือน

 สิ่ งปลูกสร้ าง ตัวอย่าง เช่น ท่าเรื อ สะพาน คานเรื อ
ซึ่ งมีลกั ษณะก่อสร้างติดที่ดินเป็ นการถาวร

นับตั้งแต่ครบ 30 วัน (รับแจ้งประเมิน ) ให้พนักงานเก็บ

ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน

ส่ วนตาบลทราบ เพื่อสัง่ ให้ดาเนินการยึดทรัพย์ของผูค้ า้ ง

1. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยนื่ แบบ ภรด . 2 ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ของ
ทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ แจ้ง
รายการต่าง ๆ ดังกล่าวไปยังพนักงานเก็บภาษี ให้
พนักงานเก็บภาษีแจ้งรอการประเมิน ภรด . 8 ไป
ให้ผรู้ ับประเมินทรัพย์สิน
3. เมื่อผูร้ ับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน
ภรด.8 แล้ว ต้องไปชาระภาษีต่อพนักงานเก็บภาษี
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน
4. ถ้าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีไม่ชาระภาษีภายในกาหนด
ถือเป็ นค่าภาษีคา้ งชาระต้องเสี ยเงินเพิ่ม

ภาษีรายงาน ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หาร
ชาระภาษี มาขายทอดตลาดเอาเงินมาชาระ ค่าภาษี
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยไม่ตอ้ งขอให้ศาลสั่ง

3. ป้ ายดังต่อไปนี้ คิด 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ ายทีไม่มีอกั ษรไทย
ป้ ายที่มีอกั ษรไทยอยูต่ ่ากว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ ายตาม 1. , 2. และ 3. ข้างต้น เมื่อคานวณแล้วมีอตั ราที่
ต้องเสี ยภาษีป้ายต่ากว่า 200 บาท/ป้ าย ให้เสี ยภาษีป้ายละ
200 บาทเป็ นอย่างต่า
“หมายเหตุ การคานวณภาษีป้ายให้ ใช้ กว้าง x ยาว (เซนติเมตร)

(มาตรา 44)
ภาษีป้าย
ป้าย หมายความว่า ป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อ
เครื่ องหมายที่ใ ช้ในการประกอบกิจการค้าหรื อประกอบ
กิจการอื่นเพื่อหารายได้หรื อโฆษณาการค้าหรื อบริ การ
อื่น ไม่วา่ จะแสดงหรื อโฆษณาไว้บนวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร
ภาพ หรื อเครื่ องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึ ก หรื อทาให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่น
การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย
เจ้าของป้ าย ซึ่งจะต้องเสี ยภาษีป้าย จะต้องยืน่
แบบภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี (แบบ ภ.ป.1)

เงินเพิม่
1. ไม่ยนื่ แบบภายใน 31 มีนาคมของทุกปี ให้เสี ยเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีเว้นแต่ ได้ยนื่
แบบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น
ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษี
2. ยืน่ แบบไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษี
น้อยลง ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ตอ้ งประเมินเพิ่ม
3. ไม่ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่ม
ร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษี
เศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน

กรณีตดิ ตั้งป้ ายใหม่

ระยะเวลาการชาระภาษีบารุงท้ องที่

>> ติดตั้งระหว่ าง
>ม.ค. - มี.ค. ให้ คดิ 100% ของค่ าภาษี
>เม.ย. - มิ.ย. ให้ คดิ 75% ของค่ าภาษี
>ก.ค. - ก.ย. ให้ คดิ 50% ของค่ าภาษี
>ต.ค. - ธ.ค. ให้ คดิ 25% ของค่ าภาษี
ภาษีป้าย 1 ป้ าย หมายถึง ป้ าย
ทีม่ ขี ้ อความ 1 ด้ าน

ภาษีบารุ งท้ องที่
ทีด่ นิ หมายความว่า พื้นที่ดินหรื อให้ความหมายรวมถึง
พื้นที่ที่เป็ นภูเขาหรื อที่มีน้ าด้วย
เจ้ าของทีด่ นิ หมายความว่า บุคคลหรื อคณะบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินหรื อครอบครองอยูใ่ นที่ดินที่ไม่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของเอกชน
การพิจารณาราคาทีด่ นิ
ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุก
รอบระยะเวลา 4 ปี

ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ชาระภาษีป้ายภายใน
เดือน เมษายน ของทุกปี

เงินเพิม่
1. ไม่ยนื่ แบบภายในกาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10
ของเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษี
2. ยืน่ แบบไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินภาษีนอ้ ยลง ให้
เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินภาษีที่ประเมินเพิ่ม
3. ไม่ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่ม
ร้อยละ 24 ต่อปี ของเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษี เศษของเดือน
ให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน

องค์ การบริหารส่ วนตาบลป่ าไร่

ติดต่อสอบถาม
งานจัดเก็บรายได้
โทร 042 – 664412
รับปรึกษาปัญหาภาษีท้องถิน่ อาทิ
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีป้าย
ภาษีบารุงท้ องที่ และ
ค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ

ฝ่ ายจัดเก็บรายได้

