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ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
เป็ นภาษีที่จดั เก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริ ษทั ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์
แฟลต อพาร์ ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรี ยนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า
สนามมวย สนามกอล็ฟ ท่าเรื อ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์ มสัตว์ คลังสิ นค้า และบริ เวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วม
ไปกับโรงเรื อนนั้น ฯลฯ
อัตราภาษี
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
การยืน่ แบบประเมินและการชํ าระภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สิน หรื อผูร้ ับมอบอํานาจ มีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( แบบ ภ.ร.ด.2 )
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในท้องที่ ซึ่ งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ กําหนดประเภทของทรัพย์สิน , ค่ารายปี ของทรัพย์สิน ,
ค่าภาษีที่จะต้องเสี ย แล้ว แจ้งการประเมิน และจะได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. เมื่อผูร้ ับประเมินได้รับรายการประเมิน ( แบบ ภ.ร.ด.8 ) แล้วต้องไปชําระค่าภาษี ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ถัดจากที่ได้รับ แจ้งการประเมิน
หมายเหต◌ุ >> ต้องชําระภาษีโรงเรื อน และที่ดิน ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม - สิ้ นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
>>สามารถไปชําระได้ที่ กองคลัง อบต.บางเตย โทร. 0-3439-3427 -8 ต่อ 22 Fax. 0-3428-8405
การอุทธรณ์
หากผูร้ ับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยนื่ คําร้องขออุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันได้รับแบบแจ้งการ ประเมิน (ภ.ร.ด. 8)
อัตราโทษ และค่ าปรับ
1. ผูใ้ ดละเลยไม่ยนื่ แบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรี ยกเก็บภาษี
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
2. ผูใ้ ดยืน่ แบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริ ง หรื อไม่ ครบถ้วนมีความผิดต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อ ปรับไม่เกิน 500 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ และเรี ยกเก็บภาษียอ้ นหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
3. ถ้าชําระค่าภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสี ยเงินเพิ่มดังนี้
3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสี ยเพิ่ม 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 เพิม่ 10%
3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยดึ อายัด หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิตอ้ งขอให้ศาลสั่ง
หรื อออกหมายยึด
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ภาษีบํารุ งท้ องที่
เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากเข้าของที่ดิน ผูค้ รอบครองที่ดิน
อัตราภาษีภาษีบํารุ งท้ องที่
1. ที่นา, ปลูกพืชล้มลุก เจ้าของทําเองไร่ ละ 5 บาท
2. ที่นา ให้เช่า ไร่ ละ 25 บาท
3. ที่สวน, ไม้ยนื ต้น, เลี้ยงสัตว์ ไร่ ละ 50 บาท
4. ที่วา่ งเปล่า (ไม่ ได้ รับลดหย่ อน) ไร่ ละ 100 บาท
5. ที่ดินว่างเปล่า หรื อไม่ได้ทาํ ประโยชน์จะต้องเสี ยภาษีเป็ น 2 เท่าของอัตราปกติ
การยืน่ แบบประเมินและการชํ าระภาษี
1. เจ้าของที่ดิน, ผูค้ รอบครองที่ดิน มีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ภายในเดือนมกราคม
ของปี แรกที่มีการ ตีราคาปานกลางที่ดิน และแบบที่ ยืน่ ไว้น้ ีใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี และชําระภาษีปีละครั้ง
2. กรณี เป็ นเจ้าของที่ดินใหม่ หรื อผูท้ ี่ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินใหม่หรื อเนื้อที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง แป
ต้องยืน่ แบบแสดง รายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เป็ นเจ้าของที่ดินใหม่ หรื อได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์
หมายเหต◌ุ >> ต้องชําระภาษีโรงเรื อน และที่ดิน ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม - เดือน 30 เมษายน ของทุกปี
>> สามารถไปชําระได้ที่ กองคลัง อบต.บางเตย โทร. 0-3439-3427 -8 ต่อ 22 Fax. 0-3428-8405
การลดหย่ อน และการยกเว้ นภาษีบํารุงท้องที่
1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยูอ่ าศัย โดยไม่ทาํ การค้าหรื อให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้ น ลดหย่ อนได้ 3 ไร่
ส่ วนที่เกินต้อง เสี ยภาษีตามอัตราที่กาํ หนด
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรื อปลูกบ้านทําการค้า และได้เสี ยภาษีโรงเรื อน และที่ดินแล้ว
จะได้รับการยกเว้นภาษี บํารุ งท้องที่ในส่ วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่
อัตราโทษ และค่ าปรับ
1. ไม่ยนื่ แบบภายในกําหนดเสี ยเงินเพิม่ 10% ของค่าภาษี
2. ยืน่ รายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีนอ้ ยลงต้องเสี ยเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
3. ชี้แจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีนอ้ ยลง ต้องเสี ยเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
4. ชําระภาษีเกินวันที่ 30 เมษายน ต้องเสี ยเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษี เศษเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน
การเปลีย่ นแปลงทีด่ ิน
1. ซื้ อ-ขายโอนมรดง เปลี่ยนแปลงกรรมสิ ทธ์ที่ดิน
2. ล้มไม้ยนื ต้น ปลูกพืชล้มลุก
3. เดิมปลูกล้มลุก ปลูกไม้ยนื ต้นแทน เช่นลําไย
4. เดิมที่ดินว่างเปล่า แต่นาํ มาใช้ประโยชน์ เช่น ปลูกพืชยืนต้น ล้มลุก ให้เช่า ก่อสร้างอาคาร เป็ นต้น
5. เกิดจากเหตุธรรมชาติ นํ้าเซาะพื้นที่ลดลง เป็ นต้น
ยืน่ คําร้ อง ภ.บ.ท. 8, ภ.บ.ท. 8 ก., ภายใน 30 วัน นับแต่ วนั เปลีย่ นแปลง
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ภาษีป้าย
เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรื อประกอบ
กิจการเพื่อหารายได้ หรื อ โฆษณาสิ นค้าไว้ที่วตั ถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรื อเครื่ องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึ ก
หรื อทําให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีอื่น
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
1. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
2. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรื อปนกับภาพ และหรื อเครื่ องหมายอื่นให้คิดอัตรา
20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
3.1 ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทย ไม่วา่ จะมีภาพหรื อเครื่ องหมายใดๆ
3.2 ป้ ายที่มีอกั ษรไทยบางส่ วน หรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้หรื อตํ่ากว่า อักษรต่างประเทศ
4. ป้ ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) ให้คิดอัตราตาม (1) (2) (3) แล้วแต่กรณี และให้เสี ยเฉพาะ
จํานวนเงินภาษี ที่เพิ่มขึ้น
5. ป้ ายตาม (1) (2) หรื อ (3) เมื่อคํานวณพื้นที่ของป้ ายแล้ว ถ้ามี อัตราที่ตอ้ งเสี ยภาษีต่าํ กว่าป้ ายละ
200 บาท ให้เสี ยภาษี 200 บาท
การยืน่ แบบประเมินและการชํ าระภาษี
1. เจ้าของป้ าย, ผูค้ รอบครองป้ าย มีหน้าที่ ที่จะต้องยืน่ แสดงแบบรายการภาษีป้าย โดยเสี ยเป็ นรายปี
ยกเว้นป้ ายที่เริ่ มติด ตั้ง หรื อแสดงในปี แรกให้ยนื่ แบบแสดงรายการ ภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสี ยภาษีป้าย
ตั้งแต่วนั ที่เริ่ มติดตั้ง หรื อแสดงจนถึง สิ้ นปี และเสี ยภาษีป้ายเป็ นรายงวดๆ ละ 3 เดือน ของปี
2. ชําระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถขอผ่อนชําระเป็ นสามงวดเท่าๆ กันก็ได้
หมายเหต◌ุ >> ต้องชําระภาษีโรงเรื อน และที่ดิน ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม - เดือน 31 มีนาคม ของทุกปี
>> สามารถไปชําระได้ที่ กองคลัง อบต.บางเตย โทร. 0-3439-3427 -8 ต่อ 22 Fax. 0-3428-8405
การอุทธรณ์
ถ้าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยนื่ คําร้องอุทธรณ์
ต่อเจ้าพนักงาน ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
อัตราโทษ และค่ าปรับ
1. ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรื อหลังติดตั้งป้ าย 15 วัน เสี ยเงินเพิ่ม
10% ของค่าภาษี
2. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกต้องทําให้ค่าภาษีนอ้ ยลงต้องเสี ยเงินเพิ่ม 10% ของ
ค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
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ภาษีป้าย /

อัตราโทษ และค่ าปรับ (ต่ อ)
3. ไม่ชาํ ระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมินเสี ยเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน
ของค่าภาษีเศษของเดือนให้ นับเป็ นหนึ่งเดือน
4. ผูใ้ ดจงใจไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท
5. ผูใ้ ดไม่แจ้งการรับโอนป้ าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วนั รับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
1,000-10,000 บาท
6. ผูใ้ ดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของป้ ายเป็ นอักษรไทยให้ชดั เจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ าย ซึ่ง
ติดตั้งบนอสังหาริ มทรัพย์ของ ผูอ้ ื่น และมีพ้นื ที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรี ยงรายวัน
ตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด
7. ผูใ้ ดได้รู้อยูแ่ ล้ว หรื อจงใจแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอัน
เป็ นเท็จ หรื อนําพยานหลัก ฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยง หรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีป้าย ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
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ใบอนุญาตต่ าง ๆ

1. ยืน่ คําขอรับใบอนุญาต ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั เปิ ดกิจการใหม่ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2. การต่ออายุ ใบอนุญาตจะต้องยืน่ คําขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับ
ตั้งแต่ วนั ทีไ่ ด้ ออกใบอนุญาต)
3. การต่ออายุ ใบอนุญาตเกินกําหนดเวลา ต้องชําระค่าปรับเพิ่ม เพิ่มขึ้นอีก 20% ของ
ค่าธรรมเนียม
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