ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จัดเก็บโดยอาศัย
“พระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ”
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจาก
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่ งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น ๆ

ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง
กุมภาพันธ์ ของทุกปี หรื อชาระเงินเลยก็ได้
2. หรื อยืน่ แบบ ภ.ร.ด. 2 แล้วรอให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) เพื่อติดต่อ ชาระ
ภายใน 30 วัน นับแต่ วันถัดจากวันทีไ่ ด้ รับแจ้ งการ
ประเมิน
3. การอุทธรณ์ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน จะต้อง
ดาเนินการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ วันทีไ่ ด้ รับแจ้ งการ
ประเมิน
4. หลังจากได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
แล้วถ้าไม่ชาระภายในกาหนด คิดเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อ
เดือน
5. เมื่อท่านชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดินต้อง
ได้รับใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)
ทุกครั้ง

ภาษีป้าย
ภาษีป้าย จัดเก็บโดยอาศัย “พระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ” และ “พระราชบัญญัติภาษีป้าย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ”
“ป้าย” หมายความว่า ป้ ายที่แสดงชื่อ ยีห่ อ้
เครื่ องหมายสัญลักษณ์ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้
ประกอบการค้าหรื อการแสวงหารายได้ในลักษณะอื่น ๆ

ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
1. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี หรือยืน่ แบบ
(ภ.ป.1) หรื อจะชาระเงินเลยก็ได้
2. กรณี ป้ายติดตั้งใหม่ตอ้ งติดต่อยืน่ แบบ
(ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน นับแต่ ติดตั้งป้ายนั้น พร้อมกับ
แจ้งรายละเอียดข้อความป้ าย , ขนาดป้ าย , เจ้าของป้ าย ,
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ , เบอร์โทรศัพท์ และต้องให้
เจ้าหน้าที่ออกไปสารวจก่อนที่จะประเมินภาษีป้าย
3. ประเมินภาษีป้ายตามประเภทของป้ าย
4.
เจ้าของป้ ายต้องชาระภาษีป้ายภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากเกินกาหนดต้ อง
เสี ยเงินเพิม่ ร้ อยละ 2 บาทต่ อเดือน

5. เจ้าของป้ ายไม่ยนื่ แบบ ภ.ป.1 หรื อไม่ชาระ
ภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี จะต้องเสี ยเงินเพิม่
ร้ อยละ 10 ของค่ าภาษีป้าย
6. เมื่อท่านชาระภาษีป้าย ต้องได้รับ
ใบเสร็จเงิน
ค่ าภาษีป้าย (ภ.ป.7) ทุกครั้ง

อั ตราภาษีป้าย
ประเภทของป้ ายภาษีที่เสี ยต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
1. อักษรไทยล้วน 3 บาท
2. อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ ,ภาพ
และเครื่ องหมาย 20 บาท
3ก. ไม่มีอกั ษรไทย 40 บาท
3ข. อักษรไทยอยูใ่ ต้ หรื อต่ากว่า
อักษรต่างประเทศ 40 บาท
อัตราภาษีป้ายขั้นต่าทีจ่ ะต้ องเสี ย คือ 200 บาท

ประชาชน

หลวง
อบต.

ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีบารุงท้องที่ จัดเก็บโดยอาศัย
“พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้ องที่ พ.ศ. 2508”
ภาษีบารุ งท้ องที่ เก็บจากทรัพย์สินประเภท
“ทีด่ ิน” รวมถึงพื้นที่ที่เป็ นภูเขาหรื อที่มีน้ า เช่น บึง ,
ห้วย เป็ นต้น

หลักเกณฑ์การตีราคาปานกลางของทีด่ นิ
1. กฎหมายกาหนดให้ตีราคาปานกลางของที่ดิน
ทุกรอบระยะเวลาสี่ ปี และราคาปานกลางนี้ให้ใช้เป็ น
ราคาปานกลางได้ทุกปี สาหรับรอบระยะเวลาสี่ ปีนั้น ผูท้ ี่
มีที่ดินซึ่ งสร้างเป็ นที่อยูอ่ าศัยเองเนื้อที่เกิน 50 ตารางวา
เนื้อที่ดินส่ วนเกินต้องชาระภาษีบารุ งท้องที่
2. ที่ดินว่างเปล่า
3. สวนผัก , สวนผลไม้ ฯลฯ

ขั้นตอนการชาระภาษีบารุงท้องที่
1. ผูท้ ี่มีทรัพย์สินที่ตอ้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
ต้องติดต่อชาระตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง สิ้นเดือนเมษายน
ของทุกปี สาหรับปี ที่ยนื่ แบบประเมินภาษีบารุ งท้องที่
(ภ.บ.ท.5) นั้น ให้ยนื่ แบบฯ ภายในเดือน มกราคมของปี
ทีย่ นื่ แบบฯ ไม่ยนื่ แบบ ภ.บ.ท.5 ภายในกาหนดเสี ยเงิน
เพิม่ ร้ อยละ 10 ของค่ าภาษี

2. บุคคลที่เป็ นเจ้าของที่ข้ ึนใหม่จะต้องยืน่ แบบ
ภ.บ.ท. 5 ภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีเ่ ป็ นเจ้ าของทีด่ ิน
ใหม่
3. นาหลักฐานที่ดินเพื่อไปเทียบรายการ
ทรัพย์สินกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองทัพไทย
4. ประเมินภาษีบารุ งท้องที่ตามที่คณะกรรมการ
ตีราคาปานกลางของที่ดินกาหนดไว้ตามหน่วยที่ต้ งั
5. ไม่ชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในเดือนเมษายน
ของทุกปี จะต้องเสี ยเงินเพิม่ ร้ อยละ 2 บาทต่ อเดือน
6. เมื่อท่านชาระภาษีบารุ งท้องที่ ต้องได้รับ
ใบเสร็จรับเงินค่ าภาษีบารุ งท้ องที่ (ภ.บ.ท.11) ทุกครั้ง
**********???***********
ผูท้ ี่มีกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่
รับผิดชอบองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองทัพไทย
สามารถติดต่อยืน่ แบบฯ ชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.2), ภาษีป้าย (ภ.ป.1) และภาษีบารุ งท้องที่
(ภ.บ.ท.5)
ได้ที่ส่วนการคลัง (งานจัดเก็บรายได้)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองทัพไทย หรื อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
043-565413

“พร้ อมใจเสียภาษี เพื่อท้ องที่ พัฒนา
เริ่มแต่มกรา พ้ นเมษา ค่าปรับแพง”

ท้องถิน่ ดี ภาษีช่วย
ท้องถิน่ สวย ภาษีสร้าง
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบารุ งท้องที่
สานักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองทัพไทย

ส่ วนการคลัง (งานจัดเก็บรายได้)
โทรศัพท์ 043-565413
*************
*******************

