ขั้นตอนการชําระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เปนภาษีที่จั ดเก็บ จาก บ านเชา อาคารร านคา ตึก แถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร แฟลต อพาร ตเมนท
หอพัก คอน โดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมา สนามมวย สนามกอลฟ ทาเรือ บอนไก บอนปลา
ฟารมสัตว คลังสินคา และบริเวณที่ดินที่ปกติใชรวมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ
อัตราภาษี
รอยละ 12.5 ของคารายป
การยืนแบบประเมินและการชําระภาษี
1. เจาของทรัพยสิน หรือผูร ับมอบอํานาจ มีหนาที่ยนื่ แบบแสดงรายการทรัพยสิน ( แบบ ภ.ร.ด.2 ) ตอพนักงาน
เจาหนาที่ ในทองที่ ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยู
2. พนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาแบบฯ กําหนดประเภทของทรัพยสิน , คารายปของทรัพยสิน , คาภาษีที่จะตองเสีย
แลว แจงการประเมิน และจะไดรับแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. เมื่อผูร ับประเมินไดรับรายการประเมิน ( แบบ ภ.ร.ด.8 ) แลวตองไปชําระคาภาษี ภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากที่
ไดรับ แจงการประเมิน
หมายเหตุ >> ตองชําระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือน กุมภาพันธ ของทุกป
>> สามารถไปชําระไดที่ กองคลัง เทศบาลตําบลพิชัย โทร. 0-5438-2774-5 Fax. 0-5433-5538
การอุทธรณ
หากผูรบั การประเมินไมพอใจในการประเมิน ใหยื่นคํารองขออุทธรณ ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันไดรับแบบแจงการ
ประเมิน (ภ.ร.ด. 8)
อัตราโทษ และคาปรับ
1. ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไมเกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอนหลังไดไมเกิน 10 ป
2. ผูใดยื่นแบบแสดงรายการไมถูกตองตามความจริง หรือไมบริรู ณมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ และเรียกเก็บภาษียอนหลังไดไมเกิน 5 ป
3. ถาชําระคาภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ ไดรับแจงการประเมิน ใหเสียเงินเพิ่มดังนี้
3.1. ไมเกิน 1 เดือน เสียเพิม่ 2.5%
3.2. เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน เพิม่ 5%
3.3. เกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน เพิม่ 7.5%
3.4. เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เพิม่ 10%
3.5. เกิน 4 เดือนขึ้นไป ใหยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินโดยมิตองขอใหศาลสัง่ หรือออกหมายยึด
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การชําระ ภาษีบํา รุงทองที่
เปนภาษีที่จัดเก็บจากเขาของที่ดิน ผูครอบครองที่ดิน
อัตราภาษีภาษีบํา รุงทองที่
1. ที่นา, ปลูกพืชลมลุก เจาของทําเองไรละ 5 บาท
2. ที่นา ใหเชา ไรละ 27.50 บาท
3. ที่สวน, ไมยืนตน, เลี้ยงสัตว ไรละ 55 บาท
4. ที่วางเปลา (ไมไดรับลดหยอน) ไรละ 110 บาท
5. ที่ดินวางเปลา หรือไมไดทําประโยชนจะตองเสียภาษีเปน 2 เทาของอัตราปกติ
การยืนแบบประเมินและการชําระภาษี
1. เจาของที่ดิน, ผูครอบครองที่ดิน มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มี
การ ตีราคาปานกลางที่ดิน และแบบที่ ยื่นไวนี้ใชไดทุกป ในรอบระยะเวลา 4 ป และชําระภาษีปล ะครั้ง
2. กรณีเปนเจาของที่ดินใหม หรือผูที่ไดรบั โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม หรือเนื้อที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง ตองยื่นแบบ
แสดง รายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เปนเจาของทีด่ ินใหม หรือไดรับโอนกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ >> ตองชําระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม - เดือน 30 เมษายน ของทุกป
>> สามารถไปชําระไดที่ กองคลัง เทศบาลตําบลพิชัย โทร. 0-5438-2774-5 Fax. 0-5433-5538
การลดหยอน และการยกเวนภาษีบํา รุงทองที่
1. ที่ดินแปลงที่เจาของปลูกบานอยูอาศัย โดยไมทําการคาหรือใหเชาแตอยางใดทัง้ สิ้น ลดหยานได 1 ไร สวนที่เกินตอง
เสียภาษีตามอัตราที่กําหนด
2. ที่ดินที่เจาของปลูกบานใหเชา หรือปลูกบานทําการคา และไดเสียภาษีโรงเรือน และที่ดินแลว จะไดรบั การยกเวน
ภาษี บํารุงทองที่ในสวนที่อาคารนั้นตั้งอยู
อัตราโทษ และคาปรับ
1. ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพิม่ 10% ของคาภาษี
2. ยื่นรายการไมถูกตอง คาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพิ่ม 10% ของคาภาษีประเมินเพิ่มเติม
3. ชีแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตอง คาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพิม่ อีก 1 เทา ของคาภาษีประเมินเพิ่มเติม
4. ชําระภาษีเกินกําหนดวันที่ 30 เมษายน ตองเสียเงินเพิ่ม 24% ตอปของคาภาษี เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน

-3การเปลี่ยนแปลงที่ดิน
-ซื้อ-ขายโอนมรดก เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ
-ที่ดินลมไมยืนตน ปลูกพืชลมลุกเดิมปลูกลมลุก ปลูกไมยืนตนแทน เชน ลําไย เดิมที่ดินวางเปลา แตนํามาใชประโยชน เชน
ปลูกพืชยืนตน ลมลุก
-ใหเชา กอสรางอาคาร เปนตน
-เกิดจากเหตุธรรมชาติ น้ําเซาะพื้นที่ลดลง เปนตน
ยื่นคํารอง ภ.บ.ท. 8, ภ.บ.ท. 8 ก., ภายใน 30 วัน นับแตว ันเปลี่ยนแปลง
ภาษีปา ย
เปนภาษีที่จัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครือ่ งหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได
หรือ โฆษณาสินคาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครือ่ งหมายทีเ่ ขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฎขึ้นดวยวิธีอื่น
อัตราการจัดเก็บภาษีปา ย
1. ปายที่มอี ักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
2. ปายที่มอี ักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นใหคิดอัตรา 20 บาท / 500
ตารางเซนติเมตร
3. ปายดังตอไปนี้ ใหคิดอัตรา 40 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
3.1 ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ
3.2 ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวา อักษรตางประเทศ
4. ปายทีเ่ ปลี่ยนแปลงแกไขตามมาตรา 14(3) ใหคิดอัตราตาม (1) (2) (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํานวนเงิน
ภาษี ที่เพิ่มขึ้น
5. ปายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลว ถามี อัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200 บาทใหเสีย
ภาษี 200 บาท
การยืนแบบประเมินและการชําระภาษี
1. เจาของปาย, ผูครอบครองปาย มีหนาที่ ที่จะตองยื่นแสดงแบบรายการภาษีปาย โดยเสียเปนรายป ยกเวนปานที่เริม่
ติด ตั้ง หรือแสดงในปแรกใหยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีปาย ภายใน 15 วัน และใหเสียภาษีปายตัง้ แตวันที่เริม่ ติดตั้ง หรือแแสดง
จนถึง สิ้นป และเสียภาษีปายเปนรายงวดๆ ละ 3 เดือน ของป
2. ชําระภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินจากพนักงานเจาหนาที่
3. ถาภาษีปายเกิน 3,000 บาท สามารถขอผอนชําระเปนสามงวดเทาๆ กันก็ได
หมายเหตุ >> ตองชําระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม - เดือน 31 มีนาคม ของทุกป
>> สามารถไปชําระไดที่ กองคลัง เทศบาลตําบลพิชัย โทร. 0-5438-2774-5 Fax. 0-5433-5538
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การอุทธรณ
ถาผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดรับแจงการประเมินแลวเห็นวาไมถูกตอง ใหยื่นคํารองอุทธรณตอเจาพนักงาน ตามแปบบ
ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
อัตราโทษ และคาปรับ
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งปาย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของคาภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาน โดยไมถกู ตองทําใหคาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพิ่ม 10% ของคาภาษีที่ประเมิน
เพิ่มเติม
3. ไมชําระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมินเสียเงินเพิม่ 2% ตอเดือนของคาภาษี เศษของเดือน
ให นับเปนหนึ่งเดือน
4. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษ ปรับตัง้ แต 5,000 - 50,000 บาท
5. ผูใดไมแจงการรับโอนปาย ภายใน 30 วัน ตั้งแตวันรับโอนตองระวางโทษปรับตัง้ แต 1,000-10,000 บาท
6. ผูใดไมแสดงชื่อ-ที่อยู เจาของปายเปนอักษรไทยใหชัดเจนทีม่ ุมขวาดานลางของปาย ซึง่ ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของ
ผูอื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ตองระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด
7. ผูใดไดรูอยูแลว หรือจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยาน
หลัก ฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต
5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

