ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก สร้างอย่าง
อื่น ๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อ เนื่อ งไปกับ โรงเรื อ นหรื อ สิ่ งปลูก
สร้าง
ทรัพย์สินที่ตอ้ งเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรื อ น
หรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่งใช้ต่อ เนื่อ งกับ โรงเรื อ นและสิ่ งปลูก
สร้างนั้น และในปี ที่ผ่านมาได้มีการใช้ป ระโยชน์ ในทรัพย์สินนั้น
เช่ น ให้ เ ช่ า ใช้ เ ป็ นที่ ท าการค้ า ขาย ที่ ไ ว้สิ นค้า ที่ ป ระกอบ
อุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรื อ ผู้อื่น อยู่อ าศัย หรื อ ใช้
ประกอบกิ จการอื่ น ๆ เพื่อ หารายได้ และไม่เ ข้า ข้อ ยกเว้นตาม
กฎหมาย

ผู้มหี น้าที่เสีย ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
เจ้าของทรัพย์สิน
เจ้าของโรงเรื อ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ าง และเจ้าของที่ ดิ น
เป็ นคนละเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็ นผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษีทรัพย์สินนั้นทั้งหมด

ทรัพย์ สินที่ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ
1. พระราชวังอันเป็ นส่วนของแผ่นดิน

2. ทรัพย์สินของรัฐบาล ซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาลหรื อ
สาธารณและทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการ
ของรถไฟโดยตรง
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรื อ น
สาธารณะ ซึ่งกระทากิจการอันมิใช่เพือ่ เป็ นผลกาไรส่วนบุคคล และ
ใช้เฉพาะให้การรักษาพยาบาลและในการศึกษา
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็ นศาสนสมบัติอ ันใช้เ ฉพาะศาสนกิจ
อย่างเดียว หรื อเป็ นที่อยูข่ องสงฆ์
5. โรงเรื อ นหรื อ สิ่ ง ปลูก สร้างอื่น ๆ ซึ่งปิ ดไว้ตลอดปี
และเจ้าของมิได้อยูเ่ องหรื อ ให้ผู้อื่นอยู่นอกจากคนเฝ้ าในโรงเรื อ น
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน
6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้
เช่ า ซื้ อ อาศัย อยู่เ องโดยมิ ไ ด้ใ ช้เ ป็ นที่ เ ก็ บ สิ น ค้า ประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพือ่ หารายได้
7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่
เอง หรือให้ผแู้ ทนอยู่เ ฝ้ า ซึ่งมิได้ใ ช้เ ป็ นที่เ ก็บ สิ นค้าหรื อ ประกอบ
กิจการหารายได้

การคานวณภาษีการประเมินค่ ารายปี และอัตราภาษี
กรณี มีก ารให้เ ช่า หรื อ ค่ าเช่ารายเดือ นหรื อ รายปี คิดเป็ น
ค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
กรณี หาค่ าเช่า ไม่ไ ด้หรื อ ไม่สมควรเช่าเนื่อ งจากเจ้ าของ
ประกอบกิจการเอง ให้ประเมินค่ ารายปี โดยเทียบเคี ยงกับ ค่ารายปี
ของทรัพย์สินในปี ที่ผ่านมา หรือเทียบเคียงกับค่ารายปี ของทรัพย์สิน
ในบริเวณใกล้เคียงกันที่มีลกั ษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ท าเล
ที่ ตั้ ง แ ล ะ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ที่ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น
ได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขตท้องถิ่นเดียวกัน

กรณี ไม่ สามารถเทียบเคียงได้ อาจประเมินค่า รายปี ของ
ทรัพย์สินโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมินได้

ขั้นตอนการชาระภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยนื่ แบบพิม พ์เ พื่อ แจ้งรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้อ งที่ซ่ึงทรัพย์สินนั้น
ตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบ
3. พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด ประเภทของทรัพย์สินค่าราย
ปี และค่าภาษี
4. พนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะออกแบบแจ้ง การประเมิ น
(ภ.ร.ด.8) และต้อ งไปชาระค่ าภาษีต่ อ พนัก งานเก็บ ภาษีภ ายใน
30 วัน นับ แต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับ แบบแจ้งการประเมิน มิฉะนั้น
จะต้องเสียเงินเพิม่

การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี
ปรากฏว่าผูร้ ับการประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่าง
ลงหรือชารุดต้องซ่อมแซมส่ วนสาคัญ โดยลดส่ วนตามเสี ยหายหรื อ
ปลดภาษีท้งั หมดก็ได้ โดยผูร้ ับประเมินต้องยืน่ คาร้อง
เมื่อยกเลิกกิจการ ต้องแจ้งให้ อ.บ.ต.ทราบก่อน

วิธีการชาระภาษี
ชาระเป็ นเงินสด
ชาระทางไปรษณียล์ งทะเบียน ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิน
การผ่อ นช าระภาษี กรณี ภ าษีต้อ งชาระเกิน 3,000 บาท
สามารถแบ่งชาระเป็ นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน 3 งวด

ระยะเวลาและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
เจ้ า ของทรั พย์ สิ นยื่ น แบ บแสดงราย การทรั พ ย์ สิ น
(ภ.ร.ด.2) ณ สานัก งานขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ที่ท าการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลศรี ด อนมู ล หรื อ สถานที่อื่น ที่ก าหนด
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

อัตราโทษและค่าเงินเพิม่
1. ผูใ้ ดละเลยไม่ยนื่ แบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับ
ไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอ้ นหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
2. ผูใ้ ดยืน่ แบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริ งหรื อ
บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่
เกิน 500 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษียอ้ นหลังได้ไม่เกิน
5 ปี
3. ถ้าชาระค่าภาษีเ กินก าหนด 30 วัน นับ แต่วนั ที่ถ ัดจาก
วันที่ได้แจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิม่ ดังนี้

3.1 ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนั พ้นกาหนดให้เพิม่ ร้อยละ 2.5
ของค่าภาษี
3.2 ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิม่ ร้อยละ 5 ของ
ค่าภาษีที่คา้ ง
3.3 ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือ น ให้เ พิ่ม ร้อ ยละ 7.5
ของค่าภาษีที่คา้ ง
3.4 ถ้าเกิน 3 เดือ น แต่ไม่เ กิน 4 เดือ น ให้เ พิ่ม ร้อ ยละ 10
ของค่าภาษีที่คา้ ง
3.5 ถ้าเกิน 4 เดือนขึ้นไป ท้องถิ่นมีอานาจสั่งยึดอายัดหรื อ
ข า ย ท อ ด ต ล า ด ท รั พ ย์ สิ น โ ด ย มิ ต้ อ ง ข อ ใ ห้ ศ า ล สั่ ง ห รื อ
ออกหมายยึด

แนะนาการชาระภาษี

โรงเรือนและที่ดิน

ระยะเวลาและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
ผูร้ ับประเมินไม่พอใจการประเมิน หรือไม่ได้รับความเป็ น
ธรรมในการประเมินภาษี มีสิทธิยนื่ อุทธรณ์ต่อคณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น
(แบบ ภ.ร.ด.9) ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน และ
เมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้วยังไม่พอใจ มีสิทธินาเรื่ อ งต่อ ศาลภายใน
30 วัน นับแต่ได้รับทราบคาชี้ขาด

โดย
องค์การบริหารส่ วนตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทาการองค์ การบริหารส่ วนตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

คาแนะนาการชาระภาษีป้าย
ขององค์การบริหารส่ วนตาบลวังจันทร์
ภาษีป้ าย เป็ นภาษีที่จัดเก็บ จากป้ ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรื อ
เครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพือ่ หารายได้ไม่วา่ จะ
แสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใ ด ๆ ด้วยอัก ษร ภาพ หรื อ เครื่ อ งหมาย
ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 เจ้าของป้ าย
 เมื่อ ไม่อ าจหาตัวเจ้าของป้ ายนั้นได้ ให้ถือ ว่าผู้ถื อ
ครองป้ ายนั้นเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครอง
ป้ ายนั้นได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรื อ ที่ดินที่ป้ าย
นั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเ่ ป็ นผูเ้ สียภาษีป้ายตามลาดับ
.

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1. เจ้าของป้ ายซึ่งต้อ งเสี ยภาษีป้ ายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษีเป็ นรายปี
2. กรณี ติดตั้งหรื อ แสดงป้ ายภายหลังเดือ นมีนาคมหรื อ
ติดตั้งหรือแสดงป้ ายใหม่แทนป้ ายเดิม หรื อ เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ าย
อันเป็ นเหตุตอ้ งเสียภาษีป้ ายเพิ่ม ให้เ จ้าของป้ ายแสดงรายการภาษี
ป้ ายภายใน 15 วัน นั บ แต่ ติ ด ตั้ง หรื อ แสดงป้ ายหรื อ นับ แต่ ว ัน
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

3. ชาระภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ แจ้งการประเมิน
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็ นเงินสดหรื อ ไปรษณี ย์ ธนาณัติ ตั้งแต่วนั
สั่งจ่ายให้แก่ทอ้ งถิ่นหรือ อบต.นั้น
4. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชาระเป็ นสามงวด
เท่าๆ กันก็ได้
 ป้ ายที่ติดตั้งหรือแสดงอยู่ ในเขตท้ องถิ่นใด ให้ ยื่นแบบ
และชาระภาษีป้าย ได้ที่ท้องถิ่นนั้น ๆ

หลักฐานในการยื่นเสียภาษีป้าย
1. กรณีป้ายเก่า ให้แสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปี ก่อน
2. กรณีป้ายใหม่
2.1 บัตรประจาตัวประชาชน
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.3 หนังสือรับรอง กรณีเป็ นนิติบุคคล
2.4 ใบอนุญาตติดตั้งป้ าย
2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าทาป้ าย(กรณีป้ายใหม่ หรื อ ป้ าย
ที่มี ก ารจัด ท าแทนป้ ายเดิม ) ซึ่ งจะต้อ งระบุข นาดของป้ ายและ
ข้อความที่ติดบนแผ่นป้ าย
2.6 หรื อหลัก ฐานอื่ น เท่ า ที่ จ าเป็ นเพีย งพอเพื่ อ
ประโยชน์ในการเสียภาษีป้ายเท่านั้น

ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ ต้องเสียภาษี
1. ป้ ายที่ แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริ เ วณของโรง
มหรสพ
2. ป้ ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือสิ่งห้อหุม้ หรือบรรจุสินค้า
3. ป้ ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จดั ขึ้นเป็ นครั้งคราว
4. ป้ ายทีแ่ สดงไว้ที่คนหรือสัตว์

5. ป้ าย ที่ แส ดง ไ ว้ภ าย ใ นอ าค า รห รื อ ที่ ปร ะก อ บ
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็ นที่รโหฐาน มี
พื้นที่ป้ายไม่เกิน 3 ตร.ม.
6. ป้ ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภ าค หรื อ
ราชการส่วนท้องถิ่น
7. ป้ ายขององค์ก ารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์การของรัฐบาล
8. ป้ า ยของธน าคารแห่ งประเท ศไทย ธนาคา ร
ออมสิ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ
สหกรณ์ และบริษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. ป้ ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
10. ป้ ายของผูป้ ระกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิด
จากการเกษตรของตน
11. ป้ ายของวัด หรือผูด้ าเนินกิจการเพือ่ ประโยชน์แก่ การ
ศาสนา หรื อการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
12. ป้ ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
13. ป้ ายที่กาหนดให้กฎกระทรวง ได้แก่
 ป้ ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล
 ป้ ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ลอ้ เลื่อน
 ป้ า ย ที่ ติ ด ตั้ ง ห รื อ แ ส ด ง ไ ว้ ที่ ย า น พ า ห น ะ
นอกเหนือจาก 1. และ 2. พืน้ ที่ไม่เกิน 500 ตร.ซม.

อัตราภาษีป้าย
1. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาทต่อ 500ตาราง
เซนติเมตร
2. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรื อ ปนกับ
ภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ ายดังต่ อ ไปนี้ คิ ด อัต รา 40 บาท ต่ อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
 ป้ าย ที่ ไ ม่ มี อั ก ษร ไทย ไม่ ว่ า จะมี ภ าพหรื อ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
 ป้ ายที่มีอกั ษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมอ อยูใ่ ต้หรือ
ต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ ายที่คานวณพื้นที่และประเภทของป้ ายแล้วเสี ยภาษีต่ า
กว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท
การคานวณพื้นที่ป้าย
ป้ ายที่บอกขอบเขตกาหนดได้ คานวณส่ วนที่ก ว้างที่สุด
คูณ ส่วนที่ยาวที่สุดของป้ าย
ป้ ายที่ไ ม่มีข อบเขตก าหนดได้ถือ ตัวอัก ษร ภาพ หรื อ
เครื่องหมายที่อยูร่ ิมสุดขอบเขต เพือ่ กาหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุด
คานวณพื้นที่เป็ นตารางเซนติเมตร หารด้วย 500 คูณ ด้วย
อัตราภาษีป้ายที่ตอ้ งเสีย

บทกาหนดโทษและค่าเงินเพิม่
1. ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด
ภายในเดื อ นมี น าคม หรื อ หลัง ติ ด ตั้ง ป้ าย 15 วัน เสี ย เงิ น เพิ่ ม
ร้อยละ 10 ของค่าภาษี

2. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูก ต้อ ง ท าให้ค่าภาษี
น้อยลง ต้องเสียเงินเพิม่ ร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิม่ เติม
3. ไม่ชาระภาษีภายใน 15 วัน นับ แต่วนั ที่ได้รับ แจ้งการ
ประเมิน เสียเงินเพิม่ ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือ นให้
นับเป็ น 1 เดือน
4. ผูใ้ ดจงใจไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ าย ต้อ งระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
5. ผูใ้ ดไม่แจ้ง รับ โอนป้ ายหรื อ ไม่แสดงรายการเสี ยภาษี
ป้ ายไว้ ณ ที่ เ ปิ ดเผยในสถานที่ป ระกอบกิจ การ ต้อ งระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
6. ผู้ใ ดแจ้ง ความอัน เป็ นเท็ จ ให้ถ ้อ ยค าเท็ จ หรื อ น า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพือ่ หลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจา
รุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
7. ผู้ใ ดขัด ขวางการปฏิ บ ัติง านของพนัก งานเจ้าหน้า ที่
หรือไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

อัตราภาษีป้าย
เมื่ อ ผู้เ สี ย ภาษีไ ด้รั บ แจ้ง การประเมิ น แล้ว เห็ น ว่า การ
ประเมิน นั้น ไม่ ถูก ต้อ ง มีสิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ก ารประเมิน ต่อ ผู้บ ริ ห าร
ท้องถิ่น หรือผูไ้ ด้รับมอบหมาย โดยต้อ งยื่นอุ ท ธรณ์ ภ ายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
การขอคืนเงินภาษีป้าย
ผูเ้ สียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ตอ้ งเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควร
จะต้องเสีย ผูน้ ้นั มีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นค าร้อ งขอคืนภายใน
1 ปี นับแต่วนั ที่เสียภาษีป้าย

แนะนาการชาระภาษี

ป้ าย

โดย
องค์การบริหารส่ วนตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทาการองค์ การบริหารส่ วนตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

คาแนะนาการชาระภาษีบารุงท้ องที่
ขององค์การบริหารส่ วนตาบลวังจันทร์
ภาษีบารุ งท้ องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บ จากเจ้าของที่ดิน
ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอตั ราภาษีบารุงท้องที่
ที่ ดิ นที่ ต้ อ งเสี ย ภาษีบ ารุ งท้ องที่ ได้แก่ ที่ ดิน ที่เ ป็ นของ
บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่ง
มีก รรมสิ ท ธิ์ใ นที่ ดิน หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครองอยู่ใ นที่ดิ น ที่ไ ม่เ ป็ น
กรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ตอ้ งเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ พืน้ ที่ดิน
และพื้นที่ที่เป็ นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย โดยไม่เ ป็ นที่ดินที่เ จ้าของที่ดิน
ได้รับการยกเว้นภาษี

ที่ดนิ ที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้ องที่
1. ที่ดินที่เป็ นที่ต้งั พระราชวังอันเป็ นสาธารณสมบัติข อง
แผ่นดิน
2. ที่ดินที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐ
ที่ใช้ในกิจการของรัฐ โดยมิได้หาผลประโยชน์
3. ที่ ดิ น ของราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ ใ ช้ใ นกิ จ การของ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึก ษา หรื อ
การกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่
เป็ นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่วา่ จะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนา
หนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
6. ที่ดินที่ใ ช้เ ป็ นสุ สานหรื อ ฌาปนสถานสาธารณะโดย
มิได้รับประโยชน์ตอบแทน

7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้ า หรื อ การ
ท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็ นสนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ตอ้ งเสี ยภาษีโรงเรื อ น
และที่ดินแล้ว
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่ วนที่เ จ้าของที่ดินยินยอมให้
ทางราชการใช้เพือ่ สาธารณะประโยชน์
10. ที่ดินที่ต้งั ขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญ
พิเศษของสหประชาชาติหรื อ องค์ ก ารระหว่างประเทศอื่นในเมื่อ
ประเทศไทยมีขอ้ ผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
11. ที่ดินที่เป็ นที่ต้งั ของสถานทูตหรือสถานกงสุ ล ทั้งนี้ใ ห้
เป็ นไปตามหลักถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั ิต่อกัน
12. ที่ดินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ผู้มหี น้าที่เสียภาษีบารุงท้ องที่
ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปี ใด มีหน้าที่
เสียภาษีบารุงท้องที่สาหรับปี นั้น

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ให้เ จ้า ของที่ดิน ซึ่งมีห น้าที่ เ สี ยภาษีบ ารุ งท้อ งที่ยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ สานักงานขององค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ท้องที่ซ่งึ ที่ดินนั้นตั้งอยูภ่ ายในเดือ นมกราคมของปี แรกที่มี
การตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ได้ยนื่ ไว้ใ ช้ได้ทุก
ปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี นั้น
 ยืน่ แบบชาระภาษีบารุงท้องที่ได้ที่องค์การบริหารส่วน
ต า บ ล ( อ บ ต . ) ที่ ที่ ดิ น อ ยู่ ใ น เ ข ต พื้ น ที่ อ บ ต . นั้ น

อัตราภาษีและการคานวณภาษี
1. อั ต รา ภาษี บ า รุ ง ท้ อ งที่ ก าห นด ไว้ใ นบั ญ ชี ท้ า ย
พระราชบัญญัติ แบ่งเป็ น 34 อัตรา
2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เ สี ย ภาษี
ดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท
3. ส่ ว นที่ เ กิ น 30,000 บาท เสี ย ภาษี 10,000 บาท
ต่อ 25 บาท
4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ลม้ ลุก
เสียกึ่งอัตรา
ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท
ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิม่ 1 เท่า
การคานวณภาษี
ภาษีบ ารุ งท้อ งที่ ค านวณจากราคาปานกลางของที่ดิน ที่
คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ ดินที่ ก าหนดขึ้น เพื่อ ใช้ใ นการ
จัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี
เนื้อ ที่ดินเพื่อ ค านวณภาษี( ไร่ ) = เนื้อ ที่ถือ ครอง - เนื้อ ที่
เกณฑ์ลดหย่อน

หลักฐานที่ใช้ ประกอบในการเสียภาษี
1.
2.
3.
4.

บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองห้างหุน้ ส่วนบริษทั
หลักฐานที่แสดงถึงการเป็ นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนด
ที่ดิน น.ส.3
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
6. หนังสือมอบอานาจกรณีที่ให้ผอู้ ื่นมาทาการแทน

การชาระภาษีบารุงท้ องที่
1. เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เ สี ยภาษีบ ารุ งท้อ งที่ต้อ งยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน ภบท.5 เป็ นรายแปลง โดยต้องยืน่ ต่อเจ้าพนัก งาน
ประเมินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
2. เจ้าพนักงานประเมินจะทาการคานวณภาษี และแจ้งการ
ประเมินไปยังผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีบารุงท้องที่ทราบ

การลดหย่ อนและการยกเว้ นภาษีบารุงท้ องที่
1. ถ้าเป็ นที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อ นได้ไม่เ กินห้า
ไร่แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้
2. กรณีที่พน้ื ที่การเกษตรได้รับความเสี ยหายมากผิดปกติ
หรื อ ท าการเพาะปลูก ไม่ ได้ ด้วยเหตุ อ ัน พ้น วิสั ยที่ จะปกป้ องได้
โดยราษฎรผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีบารุ งท้อ งที่ จะร้อ งขอยกเว้นหรื อ
ลดภาษีหรื อ ไม่ก็ตาม ให้นายอ าเภอดาเนิน การสารวจเนื้อ ที่ดิน ที่
ได้รับความเสียหาย และจัดทาบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน แล้วรายงาน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพือ่ พิจารณายกเว้นหรือลดภาษีบารุงท้องที่ต่อไป
3. ที่ดินแปลงที่เ จ้าของปลูก บ้านอาศัยโดยไม่ท าการค้า
หรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้ น ลดหย่อ นได้ 1 ไร่ ส่ วนที่เ กินต้อ งเสี ย
ภาษีตามอัตราที่กาหนด
4. ที่ดินที่ขา้ วของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูก บ้านท าการค้า
และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบ ารุ ง
ท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

อัตราโทษและค่าเงินเพิม่
1. ผูใ้ ดโดยรู้อยูแ่ ล้วหรือโดยจงใจแจ้งขอความอันเป็ นจริ ง
ให้ถอ้ ยคาเท็จ ตอบคาถามอันเป็ นเท็จ หรือ นาหลัก ฐานเท็จมาแสดง

เพือ่ หลีกเลี่ยงการเสียภาษีบารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจาคุ ก ไม่เ กิน 6
เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ผูใ้ ดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจานวน
เนื้ อ ที่ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น 1 เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. ผูใ้ ดขัดขวางเข้าพนัก งานซึ่งปฏิบ ัติก ารตามมาตรา 28
มาตรา 40 หรือมาตรา 47 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เ กิน 1 เดือ น หรื อ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4. ผู้ใ ดฝ่ าฝื นค าสั่ ง ของพนัก งานซึ่ ง ตามมาตรา 40
มาตรา 47 หรือมาตรา 50 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เ กิน 1 เดือ น หรื อ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
5. ไม่ยนื่ แบบภายในกาหนดเสียเงินเพิม่ ร้อยละ 10 ของค่า
ภาษี
6. ยืน่ รายการไม่ถูกต้องค่าภาษีนอ้ ยลงต้องเสียเงินเพิม่ ร้อ ย
ละ 10 ของค่าภาษีประเมินเพิม่ เติม
7. ชี้เขตแจ้งจานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีนอ้ ยลงต้อ ง
เสียเงินเพิม่ อีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิม่ เติม
8. ชาระภาษีเกินกาหนด 30 วัน ต้องเสียเงินเพิม่ ร้อยละ 24
ต่ อ ปี ข อ ง ค่ า ภ า ษี เ ศ ษ ข อ ง เ ดื อ น ใ ห้ นั บ เ ป็ น 1 เ ดื อ น

การอุทธรณ์ การประเมินภาษี
1. เจ้าของที่ดินผูใ้ ด ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องที่
แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ อุทธรณ์ต่อผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด โดยยืน่ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 30 วัน

แนะนาการชาระภาษี

บารุงท้ องที่

โดย
องค์การบริหารส่ วนตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทาการองค์ การบริหารส่ วนตาบลวังจันทร์
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

