คําแนะนําในการเสียภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
กับที่ดิน ซึ่งใชตอเนื่อง กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
โรงเรือน หมายถึง บาน ตึกแถว อาคาร รานคา
สํานักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต โรงพยาบาล
โรงเรียน แฟลต สนามมวย สนามมา คลังสินคา หอพัก ฯลฯ
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือเจาของทรัพยสิน
นั้น ๆ
คาภาษี ผูเสียภาษีชําระภาษีปละครั้ง ตามคารายปของ
ทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 12.50 ตอป
ขัน้ ตอนการเสียภาษี
1. เจาของทรัพยสิน ยื่นแบบแจงรายการทรัพยสิน (แบบ ภ.ร.ด.
2) ภายในเดือนกุมภาพันธ ของทุกป
2. เจาหนาที่จะทําการจะทําการประเมินภาษี
3. เสียภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน
หรือยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคม ของทุกป)
4. หากไมเสียภาษีภายในกําหนด ตองเสียเงินเพิ่มดังนี้
- เสียภาษีไมเกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่มรอยละ 2.50 ของ
คาภาษีคา ง
- เสียภาษีเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่ม
รอยละ 5 ของคาภาษีคา ง
- เสียภาษีเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่มรอย
ละ 7.50 ของคาภาษีคา ง
- เสียภาษีเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่มรอย
ละ 10 ของคาภาษีคา ง
ถาไมเสียภาษีภายใน 4 เดือน นายกเทศมนตรีมีอํานาจออก
คําสั่งใหยึด อายัดทรัพยสิน ของผูคางชําระภาษีไดโดยไมตองใหศาลสั่ง

หรือออกหมายยึด การยึด อายัด หรือขายทอดตลาด
ทรัพยสิน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 44 โดยอนุโลม
บทกําหนดโทษ
- ไมยื่นแบบ (ภ.ร.ด. 2) ภายในกําหนด ปรับ
200 บาท (มาตรา 46)
- แจงขอความเท็จ โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน
500.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ( มาตรา 48(ข) )
ภาษีปาย
ปาย
หมายถึง ปายแสดง ชื่อ ยี่หอ หรือ
เครื่องหมายในการประกอบการคาเพื่อหารายไดไมวาจะ
แสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ
เครือ่ งหมาย
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย คือ
1. เจาของปาย
2. ผูครอบครองปาย หรือ เจาของที่ดินที่ปายนั้น
ติดอยู
การคํานวณพื้นที่ปาย อัตราคาภาษีปาย
- ปายที่มีขอบเขต คํานวณดังนี้
สวนกวางที่สุด X สวนยาวที่สุดของปายนั้น
- ปายที่ไมมีขอบเขต คํานวณดังนี้ ใหถือ
ตัวอักษร ภาพที่อยูริมสุดเปนขอบเขตเพื่อกําหนด
สวนกวางที่สุดยาวที่สุด

อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา
ลักษณะ

ราคา (บาท)

1. อักษรไทยลวน
3/500 ตร.ซม.
2. อักษรไทยปนอักษรตางประเทศ/ 20/500 ตร.ซม.
ภาพ/เครือ่ งหมาย
3. ปายที่ไมมีอักษรไทย หรือ
40/500 ตร.ซม.
อักษรไทยอยูใตหรือต่ํากวาอักษร
ตางประเทศ
- ปายใดที่เสียต่ํากวา 200 บาท
ใหเสีย 200.- บาท

การคํานวณภาษีปาย ใหคํานวณโดยนําพื้นที่ปายคูณดวยอัตรา
ภาษีปาย เชน ปายที่ตองเสียภาษีมีพื้นที่ 10,000 ตาราง
เซนติเมตร เปนปายประเภทที่ 2 เสียภาษี ดังนี้
10,000 - 500
X 20 = 400 บาท
ขั้นตอนการชําระภาษี
1. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีปา ย (ภป. 1) พรอมหลักฐาน
ภายในเดือน มีนาคม ของทุกป
2. พนักงานเจาหนาที่ประเมินคาภาษีปาย
3. เสียภาษีปายภายใน15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
4. ไมเสียภาษีภายในกําหนด เสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือน
ของคาภาษีปาย
บทกําหนดโทษ
- ไมยน่ื แบบแสดงรายการภาษีปา ย (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต
5,000 – 10,000 บาท (มาตรา 35)
- แจงขอความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต 5,000 – 50,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 34)

บทกําหนดโทษ

ภาษีบํารุงทองที่
ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินรวมถึงภูเขาและแหลงน้ําดวย
เจาของที่ดิน หมายถึง บุคคลหรืคณะบุคคลซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ถาปใดที่มีราคาปานกลางของที่ดิน (สํารวจใหม) ผูมีหนาที่
เสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือน
มกราคม (สํารวจใหมทกุ ระยะ 4 ป)
- เสียภาษีภายในเดือน มกราคม – เมษายน ของ
ทุกปหรือภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงประเมิน
- คํานวณราคาปานกลางของทีด่ นิ ทีค่ ณะกรรมการตี
ราคาปานกลางที่ดินกําหนดขึ้นเพื่อใชในการจัดเก็บภาษี คูณ
กับอัตราภาษี
เนื้อที่ดินเพื่อคํานวณภาษี (ไร
= เนื้อที่ครอบครองเนื้อที่ลดหยอน)เนื้อที่ดินในเขต อบต. บางวัน เนื้อที่ลดหยอน
ไมเกิน 5 ไร
- เงินเพิ่มไมเสียภาษีในกําหนดเสียเงินเพิ่มรอยละ 2
ตอเดือนของคาภาษี

โทษทางแพง
ไมยน่ื แบบแสดงรายการ ภายในเวลากําหนด
เสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการ ไมถูกตองเสียเงินเพิ่ม
รอยละ 10 ของคาภาษี
แจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตอง ใหเสียเงินเพิ่ม
1 เทาของภาษี
ไมชําระภาษีภายในกําหนดเสียเงินเพิ่มรอยละ
24 ตอป
โทษทางอาญา
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน
2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน
โทษจําคุก 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขัดขวางเจาพนักงาน โทษจําคุกไมเกิน 1
เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท
ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงาน โทษจําคุกไม
เกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ“ภาษีทุกบาท พัฒนาทองถิ่น
ของเรา”

สวนการคลัง

(งานจัดเก็บรายได )
80 หมูที่ 2 ตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัด
สุรินทร
โทร 0-4414-5567
โทรสาร 0-4414-5567

