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ภาษีโรงเรือนและทีด" นิ

การประเมินภาษีโรงเรือนและทีด" นิ

ภาษีโรงเรื อนและทีดิน เป็ นภาษีทีจดั เก็บจาก โรงเรื อน
กับทีดิน ซึงใช้ตอ่ เนืองกับโรงเรื อนนั!นๆ
สิ งปลูกสร้างอืน ๆ กับทีดินซึงใช้ตอ่ เนืองกับและสิ งปลูกสร้างนั!น
โรงเรื อน หมายถึง บ้าน,ตึกแถว,อาคาร,ร้านค้า,
สํานักงาน,บริ ษทั ,ธนาคาร ทีดินซึงใช้ตอ่ เนืองกับโรงเรื อน หรื อ
สิ งปลูกสร้างอย่างอืน หมายถึง ทีดินซึงสิ งปลูกโรงเรื อน หรื อ สิ ง
ปลูกสร้าง อย่างอืน ๆ และบริ เวณต่อเนืองกัน ซึงตามปกติใช้ไป
ด้วยกันกับโรงเรื อน หรื อสิ งปลูกสร้างนั!น ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษี คือ
ผูร้ ับประเมิน อันหมายถึง ผูเ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สิน

เจ้าพนักงาน จะทําการประเมินภาษีจาก ค่ารายปี
ค่ารายปี หมายถึง จํานวนเงิน ซึง ทรัพย์สินนั!นสมควร ให้เช่าได้
ในปี หนึง ๆ

ขั2นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและทีด" นิ
ยืน แบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษี ผูร้ ับประเมิน
(เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยืน แบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในวันที 28
กุมภาพันธ์ ของทุกปี

หลักฐานทีต" ้ องนํามาแสดง มีดงั นี2
1. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรื อน และทีดินปี ล่วง
มาแล้ว
2. รายละเอียดจํานวนอาคาร ทีมีกรรมสิ ทธิ;อยูท่ ! งั สิ!น
ในเขตเทศบาล
3. รายการจํานวนเนื!อทีดินทีมีกรรมสิ ทธิ;แต่ละแปลง
4. บัตรประจําตัวประชาชน

อัตราค่ าภาษีโรงเรือนและทีด" ิน
ผูร้ ับประเมิน จะต้องเสี ยค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5
ของค่ารายปี

การชําระเงิน
เมือผูร้ ับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งการ
ประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด. 8) จะต้องชําระค่าภาษี ณ ฝ่ ายจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง

การยืน" อุทธรณ์
กรณี ทีผทู ้ ีรับประเมิน ได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีแล้วไม่
พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยนื คําร้องขอให้พจิ ารณาการ
ประเมินภาษีโรงเรื อนและทีดินใหม่ ภายใน 15 วัน นับตั!งแต่
วันทีได้รับแจ้งการประเมินภาษี

การไม่ ชําระภาษีในกําหนดเวลา
กรณี ทีผรู ้ ับประเมิน ไม่ชาํ ระค่าภาษี ภายในกําหนด
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด จะต้องเสี ยเงินเพิม ดังนี!
1. ถ้าค้างชําระเกิน 1 เดือน นับแต่วนั พ้นกําหนดจะ
ต้องเสี ยเงินเพิม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีทีคา้ ง
2. ถ้าค้างชําระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน
จะต้องเสี ยเงินเพิม ร้อยละ 5 ของค่าภาษีทีคา้ ง
3. ถ้าค้างชําระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
จะต้องเสี ยเงินเพิม ร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีทีคา้ ง
4. ถ้าค้างชําระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน
จะต้องเสี ยเงินเพิม ร้อยละ 10 ของค่าภาษีทีคา้ ง

-4-

-5-

กําหนดโทษ

ภาษีป้าย

ผูใ้ ดละเลยไม่ยนื แบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษีภายใน
กําหนด ผูน้ ! นั จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองร้อย
บาท

ภาษีป้าย เป็ นภาษีทีจดั เก็บ ป้ ายอันหมายถึง ป้ ายแสดง
ชือ ยีห อ้ หรื อ เครื องหมายทีใช้ในการประกอบการค้า หรื อ
ประกอบกิจการอืน เพือหารายได้ หรื อ โฆษณาการค้า หรื อ
กิจการอืนเพือหารายได้ไม่วา่ จะได้แสดง หรื อ โฆษณาไว้ทีวตั ถุใด
ๆ ด้วยอักษรภาพ หรื อ เครื องหมายทีเขียนแกะสลักจารึ ก หรื อ ทํา
ให้ปรากฏด้วยวิธีอืน

ภาษีบํารุงท้ องที"
ภาษีบาํ รุ งท้องที เป็ นภาษีทีจดั เก็บจาก “ทีดิน” ซึง
หมายถึง พื!นทีดิน พื!นทีทีเป็ นภูเขาทีมีน! าํ ด้วย

ขั2นตอนการชําระภาษีบํารุงท้ องที"
ให้เจ้าของทีดิน ซึงมีหน้าทีตอ้ งเสี ยภาษี ยืน แบบแสดง
รายการเพือเสี ยภาษี(ภ.บ.ท.5) ทีเทศบาลตําบลท่าข้ามฝ่ ายกอง
คลังจัดเก็บรายได้ ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
กรณี บุคคลใดเป็ นเจ้าของทีดินขึ!นใหม่ หรื อจํานวนเนื!อ
ทีดินเดิมเปลียนแปลงไป ให้เจ้าของทีดิน ยืน แบบแสดงรายการ
ทีดินภายใน 30 วัน นับจากวันทีเป็ นเจ้าของทีดินขึ!นใหม่ หรื อ
จํานวนเนื!อทีดิน ได้มีการเปลียนแปลง

การชําระเงินค่าภาษี
ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษี จะต้องชําระเงินค่าภาษีบาํ รุ งท้องที
ภายในวันที 30 เมษายน ของทุกปี

การไม่ ยนื" แบบและชําระภาษีภายในกําหนด
กรณี ทีผมู ้ ีหน้าทีเสี ยภาษี ไม่ยนื แบบภายในระยะเวลาที
กฎหมายกําหนดจะต้องเสี ยเงินเพิม อีกร้อยละ 10 ของจํานวนเงิน
ค่าภาษี
กรณี ทีผมู ้ ีหน้าทีเสี ยภาษี ไม่ชาํ ระภาษีภายในระยะเวลาที
กฎหมายกําหนดจะต้องเสี ยเงินเพิม อีกร้อยละ 2 ของจํานวนเงิน
ค่าภาษี

ขั2นตอนการชําระภาษีป้าย
การยืน แบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษี ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ป้ ายจะต้องยืน แบบ ภ.ป. 1 ภายในวันที 31 มีนาคม ของทุกปี
กรณี ทีติดตั!งป้ ายใหม่ จะต้องยืน แบบ ภ.ป. 1 ภายใน
15 วัน นับตั!งแต่วนั ทีติดตั!งใหม่
การชําระเงินค่าภาษี
ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายต้องชําระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่
วันทีได้รับแจ้งการประเมิน หรื อจะชําระภาษีในวันทียนื แบบเลยก็
ได้

อัตราค่าภาษีป้าย
-ป้ ายประเภทที 1 หมายถึง ป้ ายทีมีอกั ษรไทยล้วนให้คิด
อัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
-ป้ ายประเภทที 2 หมายถึง ป้ ายทีมีอกั ษรไทยปนกับ
อักษรต่างประเทศ หรื อปนกับภาพและ หรื อ เครื องหมายอืน ให้
คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

-6-ป้ ายประเภทที 3 หมายถึง ป้ ายทีไม่มีอกั ษรไทย ไม่วา่
จะมีภาพ หรื อเครื องหมายใด ๆ หรื อไม่ หรื อ ป้ ายทีมีอกั ษรไทย
บางส่วน หรื อทั!งหมดอยูใ่ ต้ หรื อ ตํากว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิด
อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตรเมือคํานวณพื!นทีของ
ป้ ายแล้ว ถ้ามีอตั ราภาษีตาํ กว่าป้ ายละ 200 บาท ให้เสี ยภาษีป้ายละ
200 บาท

การไม่ ยนื" แบบและชําระภาษีภายในกําหนด
ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายรายใด ไม่ยนื แบบภายในกําหนด
จะต้องเสี ยเงินเพิม อีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี
ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายรายใดไม่ชาํ ระเงินค่าภาษีภายใน
กําหนด จะต้องเสี ยเงิน เพิม อีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี
ผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษี จะต้องแสดงหลักฐานการเสี ยภาษี
ป้ ายไว้ ณ.ทีเปิ ดเผยในสถานทีประกอบการค้า หรื อประกอบ
กิจการ

การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยการใช้ เครื"องขยาย
เสี ยง
ให้ยนื คําร้องขออนุญาตใช้เครื องขยายเสี ยงตามแบบ
ฆ. ษ. 1 โดยเสี ยค่าธรรมเนียม ดังนี!
1. เพือการกุศล ไม่เกิน 15 วัน ครั!งละ 10 บาท
2. เพือกิจการทัว ไป (ประจําที) ไม่เกิน 15 วัน ครั!ง
ละ 75 บาท
3. เพือกิจการทัว ไป (เคลือนที) ไม่เกิน 5 วัน ครั!งละ
60 บาท



