ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีจัดเก็บจากโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น
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 โรงเรือน หมายถึง บ้าน อาคาร ร้านค้า สานักงาน ฯลฯ
 สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่าง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ ซึ่งมี
ลักษณะก่อสร้างติดที่ดินเป็นการถาวร
ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. เจ้าของทรัพย์ สินมีหน้ าที่ยื่นแบบ ภรด.2 ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตรวจพิ จารณาแบบฯ แจ้ งรายการ
ต่างๆ ดังกล่าวไปยังพนักงานเก็บภาษี ให้พนักงานเก็บ
ภาษีแจ้งรอการประเมิ น ภรด. 8 ไปให้ผู้ รับประเมิ น
ทรัพย์สิน
3. เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมิน ภรด.8 แล้ว
ต้องไปชาระภาษี ต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วั น
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
4. ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชาระภาษีภายในกาหนด ถือเป็น
ค่าภาษีค้างชาระต้องเสียเงินเพิ่ม

ถ้าไม่ชาระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่
ครบ 30 วัน (รั บแจ้งประเมิ น) ให้พนักงานเก็บภาษีรายงาน
ประธานกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลทราบเพื่อ
สัง่ ให้ดาเนินการยึดทรัพย์ของผูค้ า้ งชาระภาษี มาขายทอดตลาด
เอาเงินมาชาระ ค่าภาษี ค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายโดยไม่ตอ้ ง
ขอให้ศาลสัง่ (มาตรา 44)

ภาษีป้าย
ป้ า ย หมายค วามว่ า ป้ า ยแสดงชื่ อ ยี่ ห้ อ หรื อ
เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าหรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือบริการอื่น ไม่ว่าจะแสดงหรือ
โฆษณาไว้บนวัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน
แกะสลัก จารึก หรือทาให้ ปรากฏด้วยวิธีอื่น การยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย จะต้องยื่น
แบบภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี (แบบ ภ.ป.1)
การประเมินค่าภาษีป้าย
1. ป้ายที่แสดงภาษาไทยล้วน คิด 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
2. ป้ ายที่ มีภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศหรือปนกั บภาพหรื อ
เครื่องหมายอื่น คิด 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิด 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายทีไม่มีอักษรไทย
ป้ายที่มีอักษรไทยอยู่ต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายตาม 1., 2. และ 3. ข้างต้น เมื่อคานวณแล้วมีอัตราที่ต้อง
เสียภาษีป้ายต่ากว่า 200 บาท/ป้าย ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
เป็นอย่างต่า

การไม่ ยื่นแบบและชาระภาษีภายในกาหนด
ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายรายใดไม่ยนื่ แบบภายในกาหนด

จะต้องเสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี
ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายรายใดไม่ชาระเงินค่าภาษีภายใน

การลดหย่อน
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว หรื อหลายแปลงที่
อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลดงมูลเหล็ก และใช้ที่ดินนั้นเป็ นที่
อยูอ่ าศัยของตน เป็ นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรื อประกอบกสิ กรรมของตน
ให้ ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ 3 ไร่

กาหนด จะต้องเสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีบารุ งท้องที่ เป็ นภาษีที่จดั เก็บจาก “ทีด่ ิน” ซึ่งหมายถึง
พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็ นภูเขาที่มีน้ าด้วย
ขั้นตอนการชาระภาษีบารุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษียื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสี ยภาษี (ภ.บ.ท. 5) ณ งานจัดเก็บรายได้ ส่ วนการคลัง องค์การ

ส่วนการคลัง
โทษทางแพ่ง
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในเวลากาหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10
ของภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่า
ภาษี
แจ้งจานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ให้เสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของภาษี
ไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี

บริ หารส่ วนตาบลดงมูลเหล็ก
กรณีบุคคลใดเป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรื อจานวนเนื้ อที่ดิน
เดิ ม เปลี่ ย นแปลงไปให้ เ จ้า ของที่ ดิ น ยื่น แบบแสดงรายการที่ ดิ น
ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่เ ป็ นเจ้ า ของที่ดิ นขึ้นใหม่ ห รื อ จ านวน
เนือ้ ทีด่ ินได้ มกี ารเปลีย่ นแปลง
การไม่ยนื่ แบบและชาระภาษีภายในกาหนด
กรณีผมู้ ีหน้าที่เสี ยภาษีไม่ยนื่ แบบภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดจะต้อ งเสี ยเงิ น เพิ่ ม อี ก ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนเงิ นค่ า ภาษี
กรณี ที่ ผมู้ ี ห น้าที่ เ สี ยภาษี ไม่ ช าระภาษี ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดจะต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจานวนเงินค่าภาษี

โทษทางอาญา
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบารุงท้องที่ โทษจาคุกไม่เกิน 6
เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้อที่ดิน โทษจาคุก 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
ขัดขวางเจ้าพนักงาน โทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน
1,000 บาท
ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงาน โทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ“ภาษีทุกบาท พัฒนา
ท้องถิ่นของเรา”

(งานจัดเก็บรายได้ )
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