การชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบาร ุงท้องที่
ขัน้ ตอนการชาระภาษี มีดงั นี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรือนกับที่ดนิ ซึ่งใช้ตอ่ เนือ่ งกับโรงเรือน
นัน้ ๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดนิ ซึ่งใช้ตอ่ เนือ่ งกับสิ่งปลูกสร้างนัน้ 
 โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว
ร้านค้า สานักงาน ธนาคาร โรงแรม
โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน อาพาร์ทเม้นท์
สนามมวย คลังสินค้า ฯลฯ
 สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรือ
สะพาน อ่างเก็บนา้ คานเรือ ซึ่งมีลกั ษณะการก่อสร้าง ติดกับที่ดนิ เป็ นการถาวร
 ที่ดนิ ซึ่งใช้ตอ่ เนือ่ งกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ที่ดนิ ซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณ
ต่อเนือ่ งกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน
 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สิน


ขัน้ ตอนการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1 เจ้าของทรัพย์สิน(ผูร้ บั ประเมิน) จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
(ภ.ร.ด.2) ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี (ผูใ้ ดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี )
2 เมื่อผูร้ บั ประเมินได้รบั ใบแจ้งการประเมินภาษี(แบบ ภ.ร.ด.8) จะต้องชาระค่า
ภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งค่าภาษี

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ผูร้ บั ประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5
ของค่ารายปี (ค่าเช่า)






การไม่ชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกาหนดเวลา
กรณีผรู้ บั ประเมินไม่ชาระค่าภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งประเมินค่า
ภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกดังนี้
ถ้าค้างชาระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกาหนด จะต้องเสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี

ถ้าค้างชาระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี
ถ้าค้างชาระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี
ถ้าค้างชาระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

ตามพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2543 มาตรา 44 กาหนดว่า ถ้ามิได้มีการชาระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนให้ผบู้ ริหาร
ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสือ ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผูซ้ ึ่งค้าง
ชาระค่าภาษีเพื่อนาเงินมาชาระเป็ นค่าภาษีเงินเพิ่ม
การยืน่ อ ุทธรณ์
เมื่อผูร้ บั การประเมินได้รบั ใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินค่า
ภาษี ให้ยื่นคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
การประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8)
*การแจ้งห้องว่างและพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ ให้แจ้งภายในวันที่ 15 ของท ุกเดื อน ณ
กองคลัง









ภาษีป้าย

เป็ นภาษีจดั เก็บจากป้ายแสดงชือ่ ยี่หอ้ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหารายได้
ไม่ว่าจะแสดงไว้ที่วตั ถุใด หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด

ขัน้ ตอนการชาระภาษีป้าย
1. เจ้าของหรือผูค้ รอบครองป้ายื่นแบบตัง้ แต่วนั ที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ถ้าไม่
สามารถหาตัวเจ้าของได้ ให้ผคู้ รอบครองอาคารหรือเจ้าของที่ดนิ ที่ป้ายนา้ ตัง้ อยู่เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่
เสียภาษี
 ชาระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
3. ถ้าภาษีป้ายตัง้ แต่ 3,000 บาทขึน้ ไป สามารถผ่อนผันชาระเป็ นสามงวดได้
อัตราค่าภาษีป้าย
ภาษีป้าย
ประเภท
1

ข้อความป้ายที่มี
อักษรไทย

อัตราภาษี
3 บาท/500 ตร.ซม.

2

อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ
และเครื่องหมายอื่น

20 บาท/500 ตร.
ซม.

3

(ก) ไม่มีอกั ษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมาย
ใด ๆ หรือไม่
40 บาท/500 ตร.
ซม.
(ข) มีอกั ษรไทย บางส่วนหรือทัง้ หมด อยู่ใต้หรือตา่
กว่าอักษรต่างประเทศ

***หมายเหต ุ ป้ายตามประเภท 12 หรือ 3 เมื่อคานวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอตั รา
ที่ตอ้ งเสียภาษีต่ากว่าป้าย 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

การไม่ชาระค่าภาษีภายในกาหนดเวลา

1.ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตัง้ ป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10%ของ
ค่าภาษี
2.ยื่นแบบไม่ถกู ต้องเป็ นเหตุให้ค่าภาษีนอ้ ยลงเสียเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมิน
เพิ่มเติม
3.ไม่ชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งประเมินเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
ของค่าภาษี




การยืน่ อ ุทธรณ์
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รบั แจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถกู ต้องให้ยื่นคา
ร้องอุทธรณ์ตอ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งการ
ประเมิน
ภาษีบาร ุงท้องที่
ภาษีบารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บ
จากเจ้าของที่ดนิ ไม่ว่าจะเป็ น บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ เป็ นภาษีที่
จัดเก็บจาก ที่ดนิ ซึ่งหมายถึง ที่ดนิ ที่เป็ นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็ นบุคคล
ธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล หรือนิตบิ คุ คล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ได้แก่พื้น
ที่ดนิ หรือพื้นที่เป็ นภูเขาหรือที่มีนา้ ด้วย โดยไม่เป็ นที่ดนิ ที่เจ้าของที่ดนิ ได้รบั การยกเว้นภาษีหรือ
อยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน
ขัน้ ตอนการชาระภาษีบาร ุงท้องที่
เจ้าของทีด่ นิ ซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีบารุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภ.บ.ท.
5) ภายในเดือนมกราคมของปี แรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดนิ (ทุกรอบ 4 ปี ) ณ งานจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
***ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชาระเงินค่าภาษีบาร ุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายนของ
ท ุกปี การไม่ยนื่ แบบและชาระภาษีภายในกาหนดเวลาผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี 
1.กรณีไม่ยื่นแบบภายในกาหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของ
จานวนเงินค่าภาษี
2.กรณีไม่ชาระค่าภาษีภายในกาหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อ
เดือนของจานวนเงินค่าภาษี เศษของเดือนนับเป็ นหนึง่ เดือน
การยืน่ อ ุทธรณ์
 ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ได้รบั แจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถกู ต้อง
ให้ยื่นคาร้องอุทธรณ์ตอ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.บ.ท.9 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
แจ้งการประเมิน
***กรณีที่บคุ คลได้เป็ นเจ้าของที่ดนิ ขึน้ ใหม่หรือจานวนเนือ้ ที่ดนิ เดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของ
ที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็ นเจ้าของที่ดนิ ขึน้ ใหม่ หรือ จานวน
เนือ้ ที่ดนิ ได้มีการเปลี่ยนแปลง









เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งนามาติดต่อกรณีมาชาระภาษีทอ้ งถิ่น
1.สาเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน
2.สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร(กรณี
เป็ นนิตบิ คุ คล)
3.สัญญาเช่า
4.สาเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ (นส.3  นส.3ก)โฉนดที่ดนิ
 สัญญาซื้อขาย)
5.สาเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
6.หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10.- บาท(กรณีมอบอานาจ)
***หมายเหต ุ สาหรับผูป้ ระกอบการซึ่งยกเลิกกิจการให้แจ้ง อบตภายใน 15 วัน
นับจากวันยกเลิกกิจการ









