
      กําหนดกําหนด  
    การชาํระภาษีและคาธรรมเนยีมการชาํระภาษีและคาธรรมเนยีม  

สวนการคลงั  องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด 
 

 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     ยื่นแบบเพื่อชําระภาษี                        
4  มกราคม  2553 ถึง  28  กุมภาพันธ  2553 
ภาษีปาย    ยื่นแบบเพื่อชําระภาษี   4   มกราคม  2553  ถึง      
31  มีนาคม  2553 
ภาษีบํารุงทองที ่  ตองชําระภาษีภายใน  30  เมษายน  2553 

 
เงินภาษีของทานชวยสรางประโยชนใหแกทองถิ่น 

 กอสรางปรับปรุงถนนทอระบายน้าํ 
 มีไฟฟาสาธารณะตามถนน,ตรอก,ซอย 
 มีน้ําประปาพอเพียงและดื่มได 
 หนวยปองกนับรรเทาสาธารณภยั 
 รณรงคการปองกันยาเสพติด 
 จัดใหมีการศึกษาอยางทัว่ถึง 
 ฝกอาชีพใหราษฎรมีรายไดทีด่ี 
 รักษาความสะอาดตามถนน แมน้ําลําคลอง 

 

 
 

สวนการคลัง เปดบริการรับชําระภาษีฯ ในชวงพักของวันราชการ 
ตั้งแตเวลา 12.00 น. – 13.00 น. 

ทานมีขอสงสัยประการใดติดตอสอบถามไดที่ 
   0–7535–0791 

 
ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 

 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่จัดเก็บจาก 

1. โรงเรือนกับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ และ 
2. สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับสิ่งปลูก
สรางนั้น 

 โรงเรือน  หมายถึง บาน, ตึกแถว, อาคาร, รานคา, 
สํานักงาน, บริษัท, ธนาคาร, โรงแรม, โรงภาพยนตร, 
โรงพยาบาล, โรงเรียน, แฟลตหรืออพารทเมนท, คอนโดมิเนียม, 
หอพัก, สนามมวย, สนามมา, คลังสินคา ฯลฯ 
 สิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หมายถึง ทาเรือ สะพาน อางเก็บน้ํา 
ถังเก็บน้ํามัน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะการกอสรางติดที่ดินเปนการ
ถาวร 
 ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ 
หมายถึง ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ และ
บริเวณตอเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสรางนั้น 
ผูมีหนาที่เสียภาษี คือ ผูรับประเมิน อันหมายถึงผูเปนเจาของ
ทรัพยสิน 

 หลักฐานที่ตองนํามาแสดงดังนี้ 
1. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดินปที่ลวงมาแลว 
2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารที่ตั้งอยูใน
เขตตําบลเกาะทวด 

3. สัญญาเชา, หนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย 
4. บัตรประจําตัวประชาชน 

 การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 เจาพนักงานจะทําการประเมินภาษีจากคารายป คารายป 
หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ 

 อัตราคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ผูรับประเมินจะตองเสียคาภาษีในอัตรารอยละ   12.5  ของ
คารายป 

 การชําระเงิน 
 เมื่อผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไดรับใบแจงการ
ประเมินคาภาษี (ภ.ร.ด.8) จะตองชําระคาภาษี ณ งานจัดเก็บ
รายได สวนการคลัง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 

 การยื่นอุทธรณ 
 กรณีที่ผูรับประเมินไดรับแจงประเมินคาภาษีแลวไมพอใจ
ในการประเมินคาภาษี ใหยื่นคํารองขอใหพิจารณาการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจง
การประเมินภาษี 

 การไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 
 กรณีที่ผูรับประเมินไมชําระคาภาษีภายในกําหนดระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด จะตองเสียเงินเพิ่มดังนี้ 

1. ถาคางชําระเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนด 
 จะตอง เสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีที่คาง 
2. ถาคางชําระเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน 
 จะตอง เสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีที่คาง 
3. ถาคางชําระเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน 
 จะตอง เสียเงินเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีที่คาง 
4. ถาคางชําระเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน 
 จะตอง เสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีที่คาง 

 บทกําหนดโทษ 
 ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายใน
กําหนด   ผูนั้นจะมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 
สองรอยบาท 
 

 พลิกตอ 

 

 

 



 

ภาษีปาย 
 
 ภาษีปาย เปนภาษีที่จัดเก็บจาก ปาย อันหมายถึงปายแสดง
ชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือ
ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการ
อื่น เพื่อหารายไดไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวย
อักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทําให
ปรากฏดวยวิธีอื่น 
 กรณีที่ติดตั้งปายใหม จะตองยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน 
นับแตวันที่ติดตั้ง 

 การชําระเงินคาภาษี 
 ผูเปนเจาของปายจะตองชําระคาภาษีภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงการประเมินหรือจะชําระภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได 

 อัตราคาภาษีปาย 
 ปายประเภท 1 หมายถึง ปายที่มีอักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา 
3 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
 ปายประเภท 2 หมายถึง ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร
ตางประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น ใหคิดอัตรา 
20 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
 ปายประเภท 3 หมายถึง (ก) ปายที่ไมมีอักษรไทยไมวาจะมี
ภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม หรือ (ข) ปายที่มีอักษรไทย
บางสวนหรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ  ใหคิด
อัตรา 40 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
 เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลวถามีอัตราภาษีต่ํากวาปายละ 
200 บาท ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท 
 

 
 

 การไมยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนด 
 ผูเปนเจาของปายรายใดไมยื่นแบบภายในกําหนด จะตอง
เสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 10 ของคาภาษี 
 ผูเปนเจาของปายรายใดไมชําระเงินคาภาษีภายในกําหนด 
จะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 2 ของคาภาษี 
 

ภาษีบํารุงทองที ่
 

 ภาษีบํารุงทองที่ เปนภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึง 
พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เปนภูเขาที่มีน้ําดวย 

 ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงทองที่ 
 ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่ตองเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท. 5) ณ งานจัดเก็บรายได สวนการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลเกาะทวด ทุกรอบระยะเวลา 4 ป ซึ่งป 2553 เปน
ปที่ครบรอบจะตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือน
มกราคม 2553 และชําระภาษีประจําป 2553 ภายใน 30 เมษายน 
2553 
 กรณีบุคคลใดเปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือจํานวนเนื้อ
ที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปใหเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปนเจาของที่ดินขึ้นใหมหรือ
จํานวนเนื้อที่ดินไดมีการเปลี่ยนแปลง 

 การไมยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนด 
 กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีไมยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดจะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 10 ของจํานวนเงินคาภาษี 
 กรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไมชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดจะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 2 ของจํานวนเงินคาภาษี 

 การลดหยอน 
 บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียว หรือหลาย
แปลงที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด และใชที่ดิน

นั้นเปนที่อยูอาศัยของตน เปนที่เลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบ
กสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ 5 ไร 
 

คาบํารุงรักษามาตรวดัน้ํา, คาน้าํประปา 
 

 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของการประปาใหเปน
ดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว เปนผลดีแกองคการบริหาร
สวนตําบลและประชาชนผูใชน้ําประปา และขอใหประชาชนให
ความรวมมือชําระคาบํารุงรักษามาตรวัดน้ําในการขอใชครั้งแรก  
และคาน้ําประปาเปนประจําทุกเดือน และรับใบเสร็จรับเงินทุก
ครั้งจากเจาหนาที่ โดยมีอัตราคาน้ําประปาและคาธรรมเนียมใน
การใชน้ําประปา  ดังนี้ 

1. อัตราคาน้ําประปา 
1.1 อัตราคาน้ําประปาคิดของผูใชน้ําประปาถาวร  4.- บาท/ลบ.ม. 
1.2 อัตราคาน้ําประปาคิดของผูใชน้ําประปาชั่วคราว 5.- บาท/ลบ.ม. 

2. อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชน้ําประปา 
2.1 คาสํารวจตอมาตรวัดน้ํา  1 เครื่อง                30.- บาท 
2.2 คามาตรวัดน้ํา 

- ขนาด   ∅  ½  นิ้ว    ราคาเครื่องละ        250.- บาท 
- ขนาด   ∅  ¾  นิ้ว    ราคาเครื่องละ        465.- บาท 
- ขนาด   ∅  1   นิ้ว    ราคาเครื่องละ        750.- บาท 

2.3 คาแรงงานในการติดตั้งประปาคิดรายละ     100.- บาท 
2.4 การขอยายมาตรวัดน้ําใหคิดอัตราคาธรรมเนียมตามขอ 2.1 และ

ขอ 2.3 
3. คาบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา 

- ขนาด   ∅  ½  นิ้ว    ราคาเครื่องละ           5.- บาท/เดือน 
- ขนาด   ∅  ¾  นิ้ว    ราคาเครื่องละ        10.- บาท/เดือน 
- ขนาด   ∅  1   นิ้ว    ราคาเครื่องละ        15.- บาท/เดือน 

4. อัตราคาน้ําประปา และอัตราคาธรรมเนียมในการขอใช
น้ํา อัตราราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได โดยการประปา
องคการบริหารสวนตําบลเกาะทวด จะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป 


