งานผลประโยชน์ กองคลัง
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน เป็ นภาษีที่จดั เก็บจาก
1. โรงเรื อนกับที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนนั้นๆ และ
2. สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอื่ น ๆ กับ ที่ ดิ น ซึ่ งใช้ต่ อ เนื่ อ งกับ
สิ่ งปลูกสร้างนั้น
โรงเรื อน หมายถึง บ้าน, ตึกแถว, อาคาร, ร้านค้า
,ส านักงาน, บริ ษทั , ธนาคาร, โรงแรม, โรงภาพยนต์,
โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรี ยน, แฟลต,
หรื อ อพาร์ ทเม้นท์, คอนโดมีเนี ยม, หอพัก, สนามมวย,
สนามม้า, สนามกอล็ฟ, ฟาร์ มสัตว์, บ่อนไก่ , คลังสิ นค้า,
โรงเรี ยนสอนวิชาชีพ, ฯลฯ
สิ่ งปลูกสร้ างอื่ นๆ หมายถื ง ท่ าเรื อ สะพาน
อ่ า งเก็ บ น้ า ถึ ง เก็ บ น้ ามัน คานเรื อ ซึ่ งมี ล ัก ษณะการ
ก่อสร้างติดที่ดินเป็ นการถาวร

ที่ ดิ น ซึ่ งใช้ ต่ อ เนื่ องกั บ โรงเรื อน หรื อ
สิ่ งปลูกสร้ างอย่างอื่ น ๆ และบริ เวณต่อเนื่ องกัน ซึ่ ง
ตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรื อน หรื อสิ่ งปลูกสร้าง
นั้น ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี คือ ผูร้ ับประเมิน อันหมายถึง
ผูเ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สิน

ผู้มหี น้ าทีช่ าระภาษี
1. หากเจ้าของทรัพย์สิน อันได้แก่ โรงเรื อน
หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอย่า งอื่ น ๆ และที่ ดิ น เป็ นเจ้า ของ
เดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินนั้นก็เป็ นผูม้ ีหน้าที่ชาระภาษี
2. แต่ถา้ ที่ดิน และโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
อย่ า งอื่ น ๆ เป็ นคนละเจ้า ของกฎหมายก าหนดให้
เจ้าของโรงเรื อน หรื อ สิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ต้องเป็ น
ผูเ้ สี ยภาษี

ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
การยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษี ผูร้ ับ
ประเมิ น (เจ้าของทรั พย์สิน) จะต้องยื่นแบบพิมพ์ชื่อ
แจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ในท้อ งที่ ซ่ ึ งสิ น ทรั พ ย์น้ ั นตั้ง อยู่ ภ ายใน วัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ ของทุกปี

หลักฐานที่ต้องนามาแสดงดังนี้
1. ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีโรงเรื อน และที่ดิน
ปี ที่ล่วงมาแล้ว
2. รายละเอียดจานวนอาคาร ที่มีกรรมสิ ทธิ์
อยูท่ ้ งั สิ้ น ในเขตเทศบาล
3. รายการจานวนเนื้อที่ดินที่มีกรรมสิ ทธิ์
แต่ละแปลง
4. บัตรประจาตัวประชาชน

การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
เจ้าพนักงานจะทาการประเมินจากค่ารายปี
ค่ารายปี หมายถึง จานวนเงินซึ่ งสิ นทรัพย์น้ นั สมควร
ให้เช่าได้ในปี หนึ่งๆ

อัตราค่ าภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ผูร้ ับประเมินจะต้องเสี ยค่าภาษีในอัตรา
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

1. เจ้าของทรัพย์สิน หรื อ ผูร้ ับมอบอานาจยืน่
แบบแสดงรายการทรัพย์สินทรัพย์(ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม –
สิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
2 . พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ จ ะ อ อ ก แ บ บ แ จ้ ง
การประเมิน (ภ.ร.ด.8)

6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 500 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
และเรี ยกเก็บภาษียอ้ นหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
3. ถ้าชาระค่าภาษีเกินกาหนด 30 วัน นับแต่
วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสี ยเงินเพิ่ม
ดังนี้
3.1 ถ้าค้างชาระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วนั พ้น
กาหนดจะต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่คา้ ง

3. ผูร้ ับการประเมินต้างชาระเงินภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

3.2 ถ้าค้างชาระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน
2 เดือน จะต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่คา้ ง

การยืน่ อุทธณ์

3.3 ถ้าค้างชาระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน
3 เดือน จะต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่คา้ ง

การยืน่ แบบประเมินและการชาระภาษี

กรณี ที่ผรู ้ ับประเมินได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีแล้ว
ไม่ พ อใจในการประเมิ น ค่ า ภาษี ให้ ยื่ น ค าร้ อ งขอให้
พิจารณาใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
การประเมินภาษี

3.4 ถ้าค้างชาระเกิน 4 เดือน แต่ไม่เกิน
4 เดือน จะต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่คา้ ง

อัตราโทษและค่าปรับ
กรณี ไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา
1. ผูใ้ ดละเลยไม่ยนื่ แบบแสดงรายการ มีความผิด
โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรี ยกเก็บภาษียอ้ นหลังได้
ไม่เกิน 10 ปี
2. ผูใ้ ดยืน่ แบบแสดงรายการไม่ถกู ต้องตามความ
จริ งหรื อไม่บริ บูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
งานผลประโยชน์ กองคลัง
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
โทร. 0-3559 - 1240 ต่ อ 2
ทุกวันเวลาราชการ

งานผลประโยชน์ กองคลัง
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
มีประชากรทั้งหมด 3,320 คน
แบ่งเป็ น 5 ชุมชน
มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 3.5 ตารางกิโลเมตร
เอกสารแนะนา

การชาระภาษีและค่ าธรรมเนียม
โทร. 0-3559 - 1240 ต่อ 2

