ภาษีโรงเรือนและทีดิน
1. ภาษีโรงเรือนและทีดิน
หมายถึง ภาษีทีจัดเก็บ จากโรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างอย่าง
อืนๆ กับทีต่ดิอนเนืซึกัองงบโรงเรื อนหรื อสิ
งปลูกสร้าง
นัน ๆ ที ใช้ประกอบกิจการเพือหาผลประโยชน์ให้เช่าให้
ผูอ้ ืนอยูอ่ าศัย หรื อ เจ้าของไม่
ง ได้อยูเ่ อ
2. ผู้มีหน้ าทีเสี ยภาษี ได้ แก่
เจ้าของทรัพย์สิน
ผูค้ รอบครองทรัพย์สิน
ผูเ้ ช่า
3. หลักฐานประกอบการยืเนสียภาษี ได้แก่
ใบเสร็ จรับเงินปี ทีแล้ว
สัญญาเช่า หรื อสัญญาโอนสิทธิการเช่าสัญญาเช่า
ช่วง
หลักฐานการเปิ ดดําเนิ นการ เช่น สํทะเบี
าเนายน
การค้าหรื อสําเนาทะเบี ยนพาณิ ชย์
4. กําหนดเวลายืนแบบเสียภาษี
ยืนแบบภาษี (ภ.ร.ด. ) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปีทีกอง
คลัง อบต. อาจสามารถ
ยืนแบบและชําระทันที หรื อภายใน วัน นับแต่
วันถัดจากวันทีได้รับแจ้งการประเมิน
กรณี ทรัพย์สินาไม่ให้มแีผจ้เู ้ ช่งพนักงานเจ้าหน้าที
ภายใน วัน ของทุกเดือนที ทรัพ ย์สินนั นว่างลง
ตามแบบ (ภ.ร.ด. )
5. อัตราภาษี
กฎหมายกําหนดให้เสี ยภาษี ในอัตราร้อยละ .
ของค่ารายปี( ค่ารายปี หมายถึง จํานวนเงินซึ ง
ทรัพย์สินนัน ๆ สมควรจะให้เช่าได้ในปี หนึ ง ๆ )

6. ค่ าภาษีค้าง
ไม่เสียภาษีภายในกําหนดจะต้ องเสียเงินเพิมดังนี
ถ้าชําระไม่เกิน เดือนแต่นัวบนั พันกําหนดเวลาที รับแจ้ง
การประเมินให้เสี ยเงินเพิมร้อยละ . ของภาษีทีค้าง
ถ้าเกิน เดือน แต่ไม่เกิน เดือน ให้เสี ยเงินเพิ มร้อยละ
ของค่ารายปี ทีค้าง
ถ้าเกิน เดือน แต่ไม่เกิเดืนอน ให้เสี ยเงินเพิ
มร้อยละ .
ของภาษีทีค้าง
ถ้าเกิน เดือน แต่ไม่เกิเดืนอน ให้เสี ยเงินเพิ
มร้อยละ
ของค่าภาษี ทีค้าง
ถ้าเกิน เดือน ให้นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล มีอาํ นาจ
ออกคําสังเป็ นหนังสื อให้ยึดอายัด หรื อขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู
ชําค้ ระภาษี
า้ ง โดยไม่ตอ้ งขอให้ศาลสั
งหรื อ
ออกหมายยึด
. บทกําหนดโทษ
ไม่ยืนแบบภายในกําหนดมีความผิดต้ องระวาง
โทษปรับไม่เกิน - บาท
.
การรู ้อยูแ่ ล้วหรื อจงใจยืนข้อความเท็จ หรื อให้
ถ้อยคําเท็จหรื อนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื อหลีกเลียง
หรื อจัดหาทาง ให้ผอู ้ ืนหลีกเลียงคํานวณค่ารายปี แห่ ง
ทรัพย์สินของตนมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
เดือน หรื อปรับไม่เกิน .- บาท หรื อทังจําทังปรับ

ภาษีบงท้
าํ ุ ร องที
. ภาษีบงท้
ําุ รองที
คือ ภาษีทีเก็บจากทีดิน ซึ งตามกฎหมายนี
“ทีดิ”นหมายความว่า พื นทีดินและให้ความหมายรวมถึง
นที
พื ทีเป็ นภูเขาหรื อทีมีนํ าด้วย
2. ผู้ทีมีหน้ าทีเสียภาษี ได้แก่
เจ้าของที ดินบุคคล หรื อ คณะบุคคล

.

4.

5.

6.

ไม่าจะเป็
ว่ น บุคคลธรรมดาหรื อนิติบซึุคงมีล
กรรมสิ ทธ์ในทีหรืดินอครอบครองอยู่ในทีดินไม่
เป็ นกรรมสิทเอกชน
ธ์
ทีดินทีต้องเสี ยงท้ภาษี
ุ องที
บํารได้ แก่
ทีดินทีเป็
รรมสิ
นกท ธิของบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติ
บุคคลรวมทั
งทีดินทีไม่เป็ นกรรมสิ ทธิของเอกชนแต่
อยูใ่ นความครอบครองของบุคคลหรื อคณะ
บุคคล
ทีดินหัวไร่ ปลายนาไม่เกิน , ไร่ ที ราชการ
กําลังจะเปิ ดให้ราษฎร
เข้าจับจองแต่ราษฎรได้เข้า
ทําการประโยชน์กอ่ น
หลักฐานประกอบการยืนเสียภาษี ได้ แก่
ใบเสร็ จรับเงินปี ทีแล้ว
สําเนาโฉนด, สําเนา น.ส.
แบบแสดงรายการทีดิ( นภ.บ.ท. )ที อบต.ออกให้
กําหนดเวลายืนแบบเสียภาษีและชําระภาษี
ยืนแบบ ภ.บ.ท. ภายในเดือน มกราคม – เมษายน
ของทุกปี
เงินเพิม
เจ้าของที
ดินต้องเสีเงิยนเพิ
มในกรณี และอัตรา
ดังต่อไปนี
ไม่ยืนแบบแสดง.บ.ท.
ภ
ภายในกําหนด ให้เสี ย
เงินเพิม % ของทุกปี
ยืนแบ
บ ภ.บ.ท. ไม่ถกู ต้องทําให้จาํ นวนเงินทีต้อง
ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ ม % ของค่าภาษี ประเมิน
เพิมเติม
ไม่ชาํ ระภาษีบาํ รุ งท้องที ภายในเวลาทีกําหนดให้
เสี ยเงินเพิม % ต่อปี
ของภาษี เศษของเดือนให้
นับเป็ น เดือน

