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เอกสารแนะนา
การชาระภาษี
เทศบาลตาบลปากคาด

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก
1.โรงเรือนและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ
2.สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับสิ่ง
ปลูกสร้างนั้น.
โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สานักงาน
บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล
โรงเรียน แฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพัก คอนมิเนียม สนามม้า
สนามมวย คลังสินค้า เป็นต้น
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บ
น้า ถังเก็บน้า ท่าเรือ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดที่ดินเป็น
การถาวร ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกัน
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
เทศบาลตาบลปากคาด อาเภอปากคาด

จังหวัดบึงกาฬ โทร.0-4248-1052
www.Pakkhadcity.com
ปากคาดสดใส เพราะเราใส่ใจเสียภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของทรัพย์สิน ที่ได้รับการ
ประเมินทรัพย์นั้น
กาหนดระยะเวลาการยื่นแบบและเสียภาษี
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี
ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี
2.เจ้าของทรัพย์สิน ต้องชาระภาษี หลังจากได้รับการ
ประเมินภาษี 30 วัน

การขอผ่อนชาระภาษี
มีสิทธิผ่อนชาระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
1.มีจานวนค่าภาษีตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป
2.ได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
3.ได้แจ้งความจานงขอผ่อนชาระภาษีเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ประเมิน
บทกาหนดโทษ : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
-เสียค่าปรับ ไม่เกิน 200 บาท
กรณีผู้รับประเมิน(เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่ชาระภาษีภายใน
ระยะเวลากาหนด
เงินค่าภาษีค้างชาระให้เพิ่มจานวนตามอัตราดังต่อไปนี้
กฎหมายกาหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
1.ถ้าค้างชาระไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันพ้นกาหนด
จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้างชาระ
2.ถ้าค้างชาระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้างชาระ
3.ถ้าค้างชาระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้างชาระ
4.ถ้าค้างชาระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างชาระ
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ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีบารุงท้องที่ เป็นภาษีที่เก็บจาก”ที่ดิน”
ประกอบด้วย
1.พื้นที่ดิน
2.พื้นที่ที่เป็นภูเขาและมีน้าด้วย
ขั้นตอนการชาระภาษีบารุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ยื่น
แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภบท.5) ในเดือนมกราคม
ของทุกรอบ 4 ปี และในคราวต่อไป ยื่นแบบภายในเดือน
มกราคม 2561
การลดหย่อนที่ดิน
ที่ดินในเขตเทศบาลตาบลปากคาด ลดหย่อนได้ 1 ไร่
(ตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ ด้วยการลดหนย่อนภาษีบารุง
ท้องที่ พ.ศ.2543)
กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินที่เกิดขึ้นใหม่
โดยการซื้อ/ขาย หรือแบ่งแยกที่ดิน เป็นต้น
ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน หรือจานวนเนื้อที่ดินได้มีการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่
-เจ้าของที่ดิน หรือ ผู้ครอบครองที่ดิน
ระยะเวลาการชาระภาษี
-ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
ไม่ชาระภาษีภายในกาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยะล 24
ต่อปี

ภาษีป้าย
ภาษีป้าย คือภาษีที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณาต่าง ๆ
ป้ายที่ต้องเสียภาษี
ได้แก่ ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่
ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฎ
ด้วยวิธีอื่น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
-เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย
อัตราภาษีป้าย
ประเภทป้าย
1.อักษรไทยล้วน

อัตรา
(บาท/500 ตร.ซม.)
3

2.อักษรไทยปนอักษร
ต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น

20

3.ป้ายดังต่อไปนี้
-ไม่มีอักษรไทย
-อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด
อยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษร
ต่างประเทศ

40

----------------------------------------------------------------------------------

*ป้ายใดเมื่อคานวณแล้ว จานวน
เงินต่ากว่า 200 บาท ให้เสีย
200 บาท

การยื่นแบบแสดงรายการป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย : ขอรับแบบแสดงรายการป้าย
(ภป.1) และยื่นแบบแสดงรายการป้าย ได้ที่ กองคลัง
เทศบาลตาบลปากคาด ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
หากมีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิม หรือติดตั้งป้ายใหม่ภายหลัง
เดือนมีนาคม จะต้องยื่นแบบและชาระภาษีป้าย ภายใน
15 วัน (หลังการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งป้ายใหม่)
ระยะเวลาการชาระภาษี
-หลังจากได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภป.3)
ให้ชาระเงินภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม
เงินเพิ่ม
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย เสียเงินเพิ่มในกรณีดังต่อไปนี้
1.ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กาหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10
ของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษี แต่ถ้ายื่นแบบก่อนได้รับใบ
แจ้งเตือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจานวนเงินที่ต้องเสีย
ภาษี
2.ยื่นแบบไม่ถูกต้อง ทาให้เสียภาษีน้อยลง เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
3.ไม่ยื่นชาระภาษีป้าย ภายในเวลาที่กาหนดเสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
บทกาหนดโทษ : ภาษีป้าย
1.แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วย
ถ้อยคาอันเป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี
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หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ2.จงใจไม่ยื่นแบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท
3.ไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการภาษีป้ายไว้ ณ
ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางปรับตั้งแต่
1,000 - 10,000 บาท
4.ขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่
ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาถ้อยคา
หรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบ
ภายในกาหนดเวลาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับตั้งแต่ 1,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย
เมื่อได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้ว เห็นว่าการ
ประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ์อุทธรณ์การประเมินต่อ
นายกเทศมนตรี โดยยื่นผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และผู้ยื่น
อุทธรณ์มีสิทธิ์อุทธรณ์คาวินิจฉัยของนายกเทศมนตรี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
การขอคืนภาษีป้าย
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่
ควรจะต้องเสีย มีสิทธิ์ขอรับคืนเงินได้โดยยื่นคาร้องขอคืน
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย
การขอผ่อนชาระภาษีป้าย
ค่าภาษีป้ายที่มีจานวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีสามารถยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอผ่อนชาระ
เป็น 3 งวด ๆ ละ เท่ากัน โดยให้ชาระงวดที่ 1 ก่อนครบ
กาหนดเวลาชาระภาษี งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือน นับแต่วัน

สุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่ 1 และงวดสุดท้ายชาระภายใน 1
เดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่ 2

อย่าลืม....
รักปากคาด ต้องรีบไปเสียภาษี
นะคะ

