คาแนะนาการชาระภาษี
ภาษี ที่จดั เก็บได้ แก่ ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ภาษี บารุง
ท้ องที่ และภาษี ป้าย

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
เป็ นภาษี ที่จดั เก็บจาก บ้ านเช่า อาคารร้ านค้ า ตึกแถว
บริ ษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ ตเม้ นท์
หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรี ยนสอนวิชาชีพ โรงงาน
อุตสาหกรรม สนามม้ า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรื อ บ่อนไก่
บ่อนปลา ฟาร์ มสัตว์ คลังสินค้ า ฯลฯ และบริ เวณที่ดินที่ปกติใช้
ร่วมไปกับโรงเรื อนนัน้ ฯลฯ
 อัตราภาษี

อัตราโทษและค่ าปรับ 
1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่
เกิน 200 บาท และเรี ยกเก็บภาษี ย้อนหลังได้ ไม่เกิน 10 ปี
2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ งหรื อไม่
บริ บรู ณ์มีความผิดต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อ
ปรับไม่เกิน 500 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ และเรี ยกเก็บภาษี
ย้ อนหลังได้ ไม่เกิน 5 ปี
3. ถ้ าชาระภาษี เกินกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้ รับ
แจ้ งประเมิน ให้ เสียเงินเพิ่มดังนี ้
3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
3.5 เกิน 4 เดือนขึ ้นไป ให้ ยดึ อายัด หรื อขายทอดตลาด

ร้ อยละ 12.5 ของค่ารายปี
การยื่นแบบประเมินและการชาระภาษี
1. เจ้ าของทรัพย์สนิ หรื อผู้มอบอานาจยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึง่ ทรัพย์สนิ นัน้
ตังอยู
้ ่ ตังแต่
้ วนั ที่ 2 มกราคม – สิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของ
ทุกปี
2. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะออกแบบแจ้ งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. ผู้รับการประเมินต้ องชาระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วนั
ได้ รับแบบแจ้ งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)




การอุทธรณ์ 

หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ ยื่นคา
ร้ องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ได้ รับแบบแจ้ งการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8)

2 เท่า ของอัตราภาษี ปกติ
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชาระภาษี
1. ให้ เจ้ าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5)และชาระภาษี ปีละครัง้ ตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรื อเนื ้อที่ดินเปลีย่ นแปลง
ให้ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ โอนกรรมสิทธิ์

การลดหย่ อนและการยกเว้ นภาษีบารุงท้ องที่
1. ที่ดินแปลงที่เจ้ าของปลูกอาศัยโดยไม่ทาการค้ าหรื อให้ เช่า
แต่อย่างใดทังสิ
้ ้นให้ ลดหย่อนได้ 5 ไร่ ส่วนที่เกินต้ องเสียภาษี
ตามอัตราที่กาหนด
2. ที่ดินที่เจ้ าของปลูกบ้ านให้ เช่าหรื อปลูกบ้ านทาการค้ า และ
ได้ เสียภาษี โรงเรื อนและที่ดินแล้ ว จะได้ รับการยกเว้ นภาษี
บารุงท้ องที่ในส่วนที่อาคารนันตั
้ งอยู
้ ่

 อัตราโทษและค่ าปรับ

ภาษีบารุงท้ องที่
ทรัพย์สนิ โดยมิต้องขอให้ ศาลสัง่ หรื อออกหมายยึด
เป็ นภาษี ที่จดั เก็บจากเจ้ าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน
อัตราภาษี
1. จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน ขอทราบรายละเอียดกับ
เจ้ าหน้ าที่ได้ โดยตรง
2. ที่ดินว่างเปล่าหรื อไม่ได้ ทาประโยชน์จะต้ องเสียภาษี เป็ น

1. ไม่ยื่นแบบภายในกาหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
2. ยื่นรายการไม่ถกู ต้ อง ค่าภาษี น้อยลงต้ องเสียเงินเพิ่ม 10 %
ของค่าภาษี ประเมินเพิ่มเติม
3. ชี ้เขตแจ้ งจานวนเนื ้อที่ดินไม่ถกู ต้ อง ค่าภาษี น้อยลง ต้ องเสีย
เงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษี ประเมินเพิ่มเติม
4. ชาระภาษี เกินกาหนดวันที่ 30 เมษายน ต้ องเสียเงินเพิ่ม 2 %
ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้ นบั เป็ นหนึง่ เดือน



ภาษีป้าย

ป้าย
เป็ นภาษี ที่จดั เก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรื อ
เครื่ องหมายการค้ าหรื อโฆษณาหรื อกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่
ว่าจะแสดงหรื อโฆษณาไว้ ที่วตั ถุใด ๆ ด้ วยตัวอักษร ภาพ หรื อ
เครื่ องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรื อทาให้ ปรากฏด้ วยวิธีอื่น

 อัตราภาษี 
1. ป้ายที่มีอกั ษรไทยล้ วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรื อปนกับ
ภาพและหรื อเครื่ องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท
ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี ้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร, ป้ายที่ไม่มีอกั ษรไทยไม่วา่ จะมีภาพหรื อ
เครื่ องหมายใด ๆ หรื อไม่, ป้ายที่มีอกั ษรไทยบางส่วน หรื อ
ทังหมดอยู
้
ใ่ ต้ หรื อต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่คานวณพื ้นที่และประเภทของป้ายแล้ วเสียภาษี
ต่ากว่า 200 บาทให้ เสียภาษี ในอัตรา 200 บาท

การยืน่ ประเมินและการชาระภาษี
1. เจ้ าของป้ายซึง่ จะต้ องเสียภาษี ป้าย ยื่นแสดงแบบรายการ
ภาษี ป้ายตังแต่
้ วนั ที่ 2 มกราคม-31มีนาคมของทุกปี โดย
เสียเป็ นรายปี ยกเว้ นป้ายที่เริ่ มติดตังหรื
้ อแสดงในปี แรกให้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้ายภายใน 15 วัน และให้ เสีย
ภาษี ป้ายตังแต่
้ วนั เริ่ มติดตังหรื
้ อแสดงจนถึงสิ ้นปี
2. ชาระภาษี ป้ายภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ งการ
ประเมินจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
3. ถ้ าภาษี ป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนผันชาระเป็ น
3 งวดเท่า ๆ กันก็ได้

 การอุทธรณ์ 
ถ้ าผู้มีหน้ าที่เสียภาษี ป้ายได้ รับแจ้ งการประเมินและเห็น
ว่าไม่ถกู ต้ องให้ ยื่นคาร้ องอุทธรณ์ตอ่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามแบบ
ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการประเมิน

 อัตราโทษและค่ าปรับ 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้ายภายในเดือนมีนาคมหรื อ
หลังติดตังป
้ ้ าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้ายโดยไม่ถกู ต้ อง ทาให้ คา่ ภาษี
น้ อยลงต้ องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี ที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ไม่ชาระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการประเมิน
เสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้ นบั เป็ น
หนึง่ เดือน
4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย ต้ องระวางโทษ
ปรับตังแต่
้ 5,000 –50,000 บาท
5. ผู้ใดไม่แจ้ งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตังแต่
้ วนั รับโอน
ต้ องระวางโทษปรับตังแต่
้ 1,000 –10,000 บาท
6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ที่อยู่ เจ้ าของป้ายเป็ นอักษรไทยให้ ชดั เจน
ที่มมุ ขวาด้ านล่างของป้าย ซึง่ ติดตังบนอสั
้
งหาริ มทรัพย์ของผู้
อื่น และมีพื ้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้ องระวางโทษปรับวันละ
100 บาท เรี ยงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทาความผิด
7. ผู้ใดโดยรู้อยูแ่ ล้ วหรื อจงใจแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จ ให้ ถ้อยคา
เท็จตอบคาถามด้ วยถ้ อยคาอันเป็ นเท็จหรื อนาพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลีย่ งการเสียภาษี ป้าย ต้ องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับตังแต่
้ 5,000 – 50,000 บาท หรื อ
ทังจ
้ าทังปรั
้ บ


สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า
ความสุขของประชายิ่งใหญ่

พัฒนาให้ก้าวไกล
ถ้าร่วมใจกันเสียภาษี



ในการ

ชาระภาษี


องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านนา
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านนาในวัน - เวลาราชการ
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