
ประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย  และภาษีบํารุงทองที่ 

องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธาน ี

-        ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

-        ภาษีปาย 

-        ภาษีบํารุงทองท่ี 

                         องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทอง  ขอเชิญชวนผูมีหนาท่ีตองชําระภาษี  ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลตะเคียนทอง 

ติดตอย่ืนแบบแสดงรายการ เพ่ือชําระภาษ ี

        ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต     มกราคม   -    กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561 

        ภาษีปาย                  ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต     มกราคม   -     มีนาคม   พ.ศ. 2561 

        ภาษีบํารุงทองท่ี          ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต    มกราคม    -     เมษายน   พ.ศ. 2561 

เพ่ือเปนการพัฒนาพ้ืนท่ี ในเขต องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทอง  จึงขอใหผูมีทรัพยสิน อันเขาขายเสียภาษีตาม
กฎหมาย  ไดยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีประจําป 2561  ตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หากพนกําหนดจะตองเสีย
คาปรับและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย 

       หากมีขอสงสัยประการใด กรุณาติดตอสอบถามไดท่ี  กองคลัง โทร. 077-255049 ตอ 12 

  

                                                 เงินภาษีมีคา  เพ่ือพัฒนาทองถิ่น         

    

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

                ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนและท่ีดินซึ่งใชตอเน่ืองกันกับโรงเรือนน้ัน ๆ และสิ่งปลูก
สรางอ่ืน ๆ กับท่ีดินซึ่งใชตอเน่ืองกับสิ่งปลูกสรางน้ัน 

                โรงเรือน หมายถึง บาน ตึกแถว รานคา สํานักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร  โรงพยาบาล  โรงเรียน  อพารท
เมนท  คลังสินคา  ฯลฯ 



                 สิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ   หมายถึง  ทาเรือ  สะพาน  อางเก็บนํ้า คานเรือ   ซึ่งมีลักษณะการกอสรางติดตอกับ
ท่ีดินเปนการถาวร 

                 ท่ีดินซึ่งใชตอเน่ืองกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ หมายถึง ท่ีดิน ซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอ่ืน ๆ และบริเวณตอเน่ืองกัน ซึ่งตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือน 

-        ผูมีหนาท่ีเสียภาษี หมายถึง  ผูเปนเจาของทรัพยสิน 

อัตราภาษ ี         

รอยละ  12.5  ของคาภาษี 

  

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1.  เจาของทรัพยสิน (ผูรับประเมิน) จะตองยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี  (ภ.ร.ด.2) ณ กองคลัง งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได  องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทอง ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป (ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดง
รายการมีความผิดโทษปรับไมเกิน 200  บาท 

2.   เมื่อผูรับประเมินไดรับใบแจงประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) จะตองชําระคาภาษีภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับการ
แจงประเมินคาภาษี 

การไมชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินภายในกําหนดระยะเวลา 

      กรณี ผูรับประเมินไมชําระคาภาษีภายใน  30  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงประเมินคาภาษีจะตองเสียเงินเพ่ิมดังน้ี 

1.  คางชําระภาษีไมเกิน  1  เดือน  นับจากวันพนกําหนด  จะตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ   2.5  ของคาภาษี 
2.  คางชําระภาษี  1  เดือน  แตไมเกิน  2  เดือน            จะตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ   5    ของคาภาษี 
3.  คางชําระภาษี  2  เดือน  แตไมเกิน  3  เดือน            จะตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ   7.5  ของคาภาษี 
4.  คางชําระภาษี  3  เดือน  แตไมเกิน  4  เดือน            จะตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ   10   ของคาภาษี 

      ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ. 2475  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี พ.ศ. 2543  มาตรา  44) 

กําหนดวา  ถามิไดมีการชําระภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดือน  ผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่ง  ยึด  อายัด หรือขาย
ทอดตลาด ทรัพยสินของผูคางชําระคาภาษีเพ่ือนําเงินมาชําระเปนคาภาษีและเงินเพ่ิม 

การย่ืนอุทธรณ 

                      เมื่อผูรับการประเมินไดรับใบแจงประเมินคาภาษีแลว  หากไมพอใจในการประเมินคาภาษี  ใหยื่นคํารอง
ขอใหพิจารณาการประเมินคาภาษีใหม  ภายใน  15  วัน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

                 หมายเหต ุ   การแจงหองวาง   สามารถแจงไดท่ี กองคลัง ภายในวันท่ี   7  ของทุกเดือน  (โทร. 077-
255049 ตอ 12) 

  



ภาษีปาย  

           ภาษีปายจัดเก็บจากปายแสดงช่ือ ยี่หอหรือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดไมวาจะ
แสดงหรือโฆษณาไวท่ีใชในอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 

การย่ืนแบบประเมินและการชําระภาษีปาย 

 1. เจาของหรือผูครองครองปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตั้งแตเดือน  มกราคม  ถึง  มีนาคม ของทุกป   โดยเสียเปน
รายป ยกเวนปายท่ีเริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรก ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ภายใน 15 วัน และใหเสียภาษีปายเปนราย
งวด ๆ ละ 3 เดือน ของป 

 2. ชําระภาษีปายภายใน 15 วัน  นับตั้งแตไดรับการแจงประเมิน จากพนักงานเจาหนาท่ี 

 3. กรณีภาษีปายตั้งแต  3,000.-บาท  ข้ึนไป  สามารถผอนชําระได  3 งวด งวดละเทา ๆ กัน 

 อัตราภาษีปาย 

1. ปายท่ีมีอักษรไทยลวน  คิดอัตรา  3  บาท  ตอ  500  ตาราง ซ.ม. 

2. ปายอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอ่ืน  คิดอัตรา  20  บาท  ตอ  500  ตาราง ซ.ม. 

3. ปายดังตอไปน้ีคิดอัตรา  40  บาท  ตอ  500  ตาราง ซ.ม. 

   - ปายท่ีไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม 

   - ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 

   - ปายท่ีคํานวณพ้ืนท่ีและประเภทของปายแลวเสียภาษีต่ํากวา  200  บาท  ใหเสียในอัตรา  200  บาท 

การอุทธรณ 

        ถาผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย  ไดรับแจงการประเมินแลวเห็นวาไมถูกตองมีสิทธ์ิยื่นคํารองอุทธรณตอพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน  30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับการแจงการประเมิน 

อัตราโทษและคาปรับ 

1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งปาย  15  วัน  เสียเงินเพ่ิม  10 % ของคาภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไมถูกตอง ทําใหคาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิม 10 %  ของคาภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

3. ไมชําระเงินภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน เสียเงินเพ่ิม 2 % ตอเดือน ของคาภาษี  เศษของเดอืน
ใหนับเปนหน่ึงเดือน 



ภาษีบํารุงทองท่ี  

เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดิน ผูครอบครองท่ีดิน 

อัตราภาษ ี

-        จะเสียตามราคาปานกลางของท่ีดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจาหนาท่ีโดยตรง 

-        ท่ีดินวางเปลาหรือไมไดทําประโยชนจะตองเสียภาษี เปน 2 เทาของอัตราปกต ิ

การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินและชําระภาษี 

1. ใหเจาของท่ีดิน  ผูครอบครองท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเก็บภาษี (ภ.บ.ท. 5) และชําระภาษีปละครั้ง  ตั้งแต
เดือน  มกราคม  ถึง   เมษายน  พ.ศ. 2561 

2. ผูท่ีไดรับโอนกรรมสิทธ์ิใหมหรือเน้ือท่ีดินเปลี่ยนแปลงใหยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5)  ภายใน  30 วัน  นับ
แตวันท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ 

การลดหยอน และการยกเวนภาษีบํารุงทองท่ี 

1. ท่ีดินแปลงท่ีเจาของปลูกบานอยูอาศัยโดยไมทําการคาหรือใหเชาแตอยางใดท้ังสิ้น ลดหยอนได 1 ไร  สวนท่ีเกินตอง
เสียภาษีตามอัตราท่ีกําหนด 

2. ท่ีดินท่ีเจาของปลูกบานใหเชาหรือปลูกบานทําการคาและไดเสียภาษีโรงเรือนแลว จะไดรับการยกเวนภาษีบํารุง
ทองท่ีในสวนท่ีอาคารน้ันตั้งอยู 

อัตราโทษและคาปรับ 

1.  ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพ่ิม  10 %  ของภาษี 
2.  ยื่นรายการไมถูกตอง คาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพ่ิม 10 %  ของคาภาษีประเมินเพ่ิมเติม 
3.  ช้ีเขตแจงจํานวนเน้ือท่ีดินไมถูกตอง คาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิมอีก 1 เทา ของคาภาษีประเมินเพ่ิมเติม 
4.  ชําระภาษีเกินกําหนดวันท่ี  30  เมษายน  ตองเสียเงินเพ่ิม  24  % ตอปของคาภาษี เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึง

เดือน 

 


