ภาษีบารุ งท้ องที่
เป็ นภาษีที่จดั เก็บจาก “ที่ดิน” ซึ่ งหมายถึงพื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็ นภูเขา
ขั้นตอนการชาระภาษีบารุ งท้ องที่
เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน
มกราคมของปี แรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน(ทุกรอบ 4 ปี ) ณ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ ายผลประโยชน์และ
กิจการพาณิ ชย์ ส่ วนพัฒนารายได้ สานักการคลัง
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีจะต้ องชาระเงินค่ าภาษีบารุ งท้ องทีภ่ ายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี
การไม่ ยนื่ แบบและชาระภาษีภายในกาหนดเวลาผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษี
1.กรณี ไม่ยนื่ แบบภายในกาหนดเวลา จะต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจานวนเงินค่าภาษี
2.กรณี ไม่ชาระค่าภาษีภายในกาหนดเวลา จะต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือนของจานวนเงินค่าภาษี
เศษของเดือนนับเป็ นหนึ่งเดือน
การยืน่ อุทธรณ์
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคาร้องอุทธรณ์ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.บ.ท.9 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
***กรณี ที่บุคคลได้เป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ จานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินยืน่ แบบ
แสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรื อ จานวนเนื้ อที่ดินได้มีการ
เปลี่ยนแปลง***
เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องนามาติดต่ อกรณีมาชาระภาษีท้องถิ่น
1.สาเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน
2.สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร(กรณี เป็ นนิติบุคคล)
3.สัญญาเช่า
4.สาเนาหลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน (นส.3 , นส.3ก),โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้ อขาย)
5.สาเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
6.หนังสื อมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10.- บาท(กรณี มอบอานาจ)
เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งนามาติดต่อกรณี ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
1.สาเนาฉบับเดิม ก่อนการแบ่งแยก(ถ้ามี) หรื อ
2.สาเนาใบเสร็ จรับเงิน ภาษีบารุ งท้องที่หรื อภาษีโรงเรื อนและที่ดินปี สุ ดท้าย
เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งนามาติดต่อชาระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
1. สาเนาใบเสร็ จรับเงิน (ครั้งสุ ดท้าย)
***หมายเหตุ สาหรับผู้ประกอบการซึ่งยกเลิกกิจการให้ แจ้ งเทศบาลภายใน 15 วัน นับจากวันยกเลิกกิจการ

ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรื อนกับที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนนั้น ๆ และสิ่ ง
ปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่องกับสิ่ งปลูกสร้างนั้น
- โรงเรื อน หมายถึง บ้าน ตึกแถว ร้านค้า สานักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรี ยน
อพาร์ทเม้นท์ สนามมวย คลังสิ นค้า ฯลฯ
- สิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรื อ สะพาน อ่างเก็บน้ า คานเรื อ ซึ่ งมีลกั ษณะการก่อสร้าง ติดกับที่ดิน
เป็ นการถาวร
- ที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่ องกับโรงเรื อน หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ที่ดิน ซึ่ งปลูกโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูก
สร้างอย่างอื่น ๆ และบริ เวณต่อเนื่องกัน ซึ่ งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรื อน
- ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี หมายถึง ผูเ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1. เจ้าของทรัพย์สิน(ผูร้ ับประเมิน) จะต้องยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษี(ภ.ร.ด.2) ณ งานจัดเก็บ
รายได้ ฝ่ ายผลประโยชน์และกิจการพาณิ ชย์ ส่ วนพัฒนารายได้ สานักการคลัง เทศบาลนครแหลมฉบัง
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ผูใ้ ดละเลยไม่ยนื่ แบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
และเรี ยกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี )
2. เมื่อผูร้ ับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินภาษี(แบบ ภ.ร.ด.8) จะต้องชาระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี
อัตราค่ าภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ผูร้ ับประเมินจะต้องเสี ยค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่าเช่า)
การไม่ ชาระภาษีโรงเรือนและทีด่ ินภายในกาหนดเวลา
กรณี ผรู ้ ับประเมินไม่ชาระค่าภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีจะต้องเสี ยเงิน
เพิ่มอีกดังนี้
ถ้าค้างชาระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนั พ้นกาหนด จะต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี
ถ้าค้างชาระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสี ยเงินเพิม่ ร้อยละ 5 ของค่าภาษี
ถ้าค้างชาระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี
ถ้าค้างชาระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 มาตรา 44
กาหนดว่า ถ้ามิได้มีการชาระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่ เดือนให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็ น
หนังสื อ ให้ยดึ อายัด หรื อขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผูซ้ ่ ึ งค้างชาระค่าภาษีเพื่อนาเงินมาชาระเป็ นค่าภาษี
เงินเพิ่ม
การยืน่ อุทธรณ์
เมื่อผูร้ ับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยนื่ คาร้อง
ขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8)
***การแจ้ งห้ องว่ างและพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ ใช้ ประโยชน์ ให้ แจ้ งภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ณ งานธุรการ สานักการ
คลัง***

ภาษีป้าย
เป็ นภาษีจดั เก็บจากป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายการค้า หรื อโฆษณาหารายได้ไม่วา่ จะแสดงไว้ที่
วัตถุใด หรื อทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด
ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
1.เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองป้ ายืน่ แบบตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ถ้าไม่สามารถหาตัว
เจ้าของได้ ให้ผคู้ รอบครองอาคารหรื อเจ้าของที่ดินที่ป้ายน้ าตั้งอยูเ่ ป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษี
2.ชาระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3.ถ้าภาษีป้ายตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนผันชาระเป็ นสามงวดได้
อัตราค่ าภาษีป้าย
ภาษีป้ายประเภท
ข้ อความป้ายทีม่ ี
อัตราภาษี
1
อักษรไทย
3 บาท/500 ตร.ซม.
2
อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรื อปนกับ 20 บาท/500 ตร.ซม.
ภาพและเครื่ องหมายอื่น
3
(ก) ไม่มีอกั ษรไทย ไม่วา่ จะมีภาพหรื อ
40 บาท/500 ตร.ซม.
เครื่ องหมายใด ๆ หรื อไม่
(ข) มีอกั ษรไทย บางส่ วนหรื อทั้งหมด อยูใ่ ต้
หรื อต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
***หมายเหตุ ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคานวณพืน้ ทีข่ องป้ายแล้วถ้ ามีอตั รทีต่ ้ องเสี ยภาษีต่ากว่าป้าย
200 บาท ให้ เสี ยภาษีป้ายละ 200 บาท
การไม่ ชาระค่ าภาษีภายในกาหนดเวลา
1.ไม่ยนื่ แบบภายในเดือนมีนาคมหรื อหลังติดตั้งป้ าย 15 วัน เสี ยเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
2.ยืน่ แบบไม่ถูกต้องค่าภาษีนอ้ ยลงเสี ยเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
3.ไม่ชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งประเมิน เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี
การยืน่ อุทธรณ์
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยนื่ คาร้องอุทธรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรมแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน

