ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางอย างอื่น กับที่ดิน ที่ ใชประโยชนต อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่ ง
ปลูกสรางนั้น
ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก โรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่นที่ไดมีการใชประโยชนในทรัพยสินในปที่ผานมา เชน ใหเชา
ใชเปนที่ทําการคา ที่ไวสิ นคาที่ประกอบอุตสาหกรรม ใหญาติ บิดา มารดา
บุตร หรื อผูที่อยูอาศัย หรือใชประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได และไมเข า
ขอยกเวนตามกฎหมาย

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
เจาของทรัพยสิน จะตองดําเนินการยื่นแบบแสดง
รายการ (ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือน กุมภาพันธของทุกป

การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เจาพนักงานจะทําการประเมินภาษีจากคารายป คารายป
หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นๆ สมควรจะใหเชาไดในหนึ่งป

อัตราคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผูรับประเมินจะตองเสียคาภาษีในอัตรารอยละ ๑๒.๕ ของ
คารายปและจะตองชําระคาภาษี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับใบ
แจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด. ๘)
อัตราโทษและคาปรับ กรณีไมยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนด
ผูใดยื่นแบบแสดงรายการไมถูกตองตามความจริง
หรือไมบริบูรณ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน
๕๐๐.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและเรียกเก็บภาษียอนหลังไดไมเกิน ๕ ป
กรณีที่ผูประเมินไมชําระคาภาษีภายในกําหนด
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จะตองเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
คางชําระไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันพนกําหนดจะตองเสียเงินเพิ่ม
รอยละ ๒.๕ ของคาภาษีที่คาง

คางชําระเกิน ๑ เดือนแตไมเกิน ๒ เดือน นับแตวัน
พนกําหนดจะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ ๕ ของคาภาษีที่คาง
คางชําระเกิน ๒ เดือนแตไมเกิน ๓ เดือน นับแตวัน
พนกําหนดจะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ ๗.๕ ของคาภาษีที่คาง
คางชําระเกิน ๓ เดือนแตไมเกิน ๔ เดือน นับแตวัน
พนกําหนดจะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ ๑๐ ของคาภาษีที่คาง
คางชําระเกิน ๔ เดือน นับแตวันพนกําหนดจะตองให
อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพยสินโดยมิตองขออํานาจศาลสั่งหรือ
ออกหมายยึด

การยื่นอุทธรณ
การที่ผูรับประเมินไดรับแจงประเมินคาภาษีแลวไม
พอใจในการประเมินคาภาษี ใหยื่นคํารองขอพิจารณาการประเมิน
โรงเรือนและที่ดินภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน

การขอผอนชําระภาษี
คาภาษีที่จะขอผอนชําระจะตองมีจํานวนเงินตั้งแต
๙,๐๐๐.- บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. ตองยื่นแบบภายในกําหนดและแจงความจํานงขอ
ผอนชําระคาภาษีเปนหนังสือภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงการประเมิน
๒. กําหนดเวลาชําระเปน ๓ งวดๆ ละเทาๆ กัน
 งวดที่ ๑ ชําระภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน
 งวดที่ ๒ ชําระภายใน ๑ เดือน
นับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่ ๑
 งวดที่ ๓ ชําระภายใน ๑ เดือน
นับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่ ๒
๓. ในกรณีที่ไมชําระงวดใดงวดหนึ่งภายในกําหนด
ใหหมดสิทธิที่จะขอผอนชําระคาภาษี

บทกําหนดโทษ
ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด. ๒) เพื่อรับการ
ประเมินภาษีภายในกําหนด ผูนั้น จะตองมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
๒๐๐.- บาท

ภาษีปาย
ภาษีปาย เปนภาษีที่จัดเก็บจาก ปาย อันหมายถึง ปายแสดง
ชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดไมวาจะไดแสดง
หรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก
จารึก ทําใหปรากฎดวยวิธีอื่น

ขั้นตอนการชําระภาษีปาย
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
 ผูเปนเจาของปายจะตองยื่นแบบ ภ.ป.๑
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป
 กรณีติดตั้งปายใหมจะตองยื่นแบบ ภ.ป.๑
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ติดตั้งปายประกาศ

อัตราคาภาษี
(๑) ปายประเภทที่ ๑ หมายถึง ปายที่มี
อักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา ๓.- บาท ตอ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
(๒) ปายประเภทที่ ๒ หมายถึง ปายประเภทที่
มีอักษรภาษาไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือ ปนกับภาพและเครื่องหมาย
อื่นๆ ใหคิดอัตรา ๒๐.- บาท ตอ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
(๓) ปายประเภทที่ ๓ หมายถึง (ก) ปายที่ไมมี
อักษรภาษาไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม หรือ (ข) ปายที่มี
อักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ ใหคิด อัตรา
๔๐.- บาท ตอ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร

เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลวถามีอัตราภาษีต่ํา
กวาปายละ ๒๐๐.- บาท ใหเสียภาษีปายละ ๒๐๐.- บาท
อัตราโทษและคาปรับ กรณีไมยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนด
ผูเปนเจาของปายรายใดไมยื่นแบบภายในกําหนด
จะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๑๐ ของคาภาษี
ผูรับประเมินภาษีปายจะตองชําระคาภาษีปาย
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน หรือชําระในวันที่ยื่นแบบ
ผูเปนเจาของปายรายใดไมชําระเงินคาภาษีภายใน
กําหนด จะตองเสียคาเงินเพิ่มรอยละ ๒ ตอเดือน ของคาภาษี
ผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองแสดงหลักฐานการเสีย
ภาษีปายไวที่เปดเผยในสถานที่ที่ประกอบการคาหรือประกอบกิจการ

ที่ดินวางเปลาหรือไมไดทําประโยชนจะตองเสีย
ภาษีเปน ๒ เทา ของอัตราปกติ

เอกสารแนะนํา

การชําระเงินคาภาษี
ผูมีหนาที่จะตองชําระเงินคาภาษีบํารุงทองที่
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกป

การไมยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนด

ภาษีบํารุงทองที่

๑. กรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไมยื่นแบบภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๑๐ ของ
จํานวนเงินคาภาษี
๒. กรณีผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดง
รายการไมถูกตอง เสียเงินเพิ่มรอยละ ๑๐ ของคาภาษีที่ประเมิน
เพิ่มเติม
๓. กรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไมชําระภาษีใน
ระยะเวลาที่ก ฎหมายกําหนด จะต องเสีย เงินเพิ่ มอีกรอ ยละ ๒๔
ตอป ของจํานวนเงินที่ตองเสียคาภาษีบํารุงทองที่

ภาษีบํารุงทองที่ เปนภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน ซึ่งหมายถึง



พื้นที่ดิน พื้นที่ที่มีแมน้ําดวย

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
เจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่ตองเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
(ภ.บ.ท.๕) โดยใหยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มี
การตีราคาปานกลางของที่ดิน ณ งานจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบล
บานธิ
กรณีบุคคลใดเปนเจาของที่ดินขึ้นใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไปใหเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันที่เปนเจาของที่ดินใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราคาภาษีบํารุงทองที่
ที่ดินที่มีการใชประโยชนจากที่ดินเพื่อเพาะปลูกอัตราภาษีบํารุง
ทองที่ คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดิน

ติดตอชําระภาษีดวยตนเองไดที่
งานจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลตําบลบานธิ
หรือ
จัดสงธนาณัติหรือแคชเชียรเช็ค
สั่งจายในนาม เทศบาลตําบลบานธิ
เลขที่ ๑๕๒ หมูที่ ๑๕ ตําบลบานธิ
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ๕๑๑๘๐
(เพื่อความสะดวกในการชําระภาษีกรุณาแนบสําเนาใบเสร็จรับเงินของปที่ผา นมา)

ชําระภาษีในกําหนดเวลา พัฒนาทองถิ่น
งานจัดเก็บรายได กองคลัง
โทร.๐-๕๒๕๐-๑๑๘๔ ,๐-๕๓๕๐-๑๘๗๙ ตอ ๒๔

