ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ

ภาษีบารุงท้ องที่

ภาษีป้าย

ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
คือ ภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอื่น ๆ กับ
ที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น ๆ
อัตราภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1.ให้ผรู้ ับประเมิน (บุคคลผูพ้ ึงชาระภาษี) ไปรับ
แบบพิมพ์ และยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสี ยภาษีโรงเรื อน
และดิน (ภ.ร.ด. 2) ณ กองคลัง เทศบาลตาบลสนามคลี
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จะตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายการที่ยื่นแบบตาม (1) และประเมินภาษี
พร้อมทั้งแจ้งรายการประเมินภาษี (ภ.ร.ด. 8) ไปยังผูร้ ับ
ประเมิน
3. ผูร้ ับประเมินจะต้องชาระภาษีภายในกาหนด
30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
4. การอุทธรณ์ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
 หากผู ้รั บ ประเมิ น ไม่ พ อใจการ
ประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นคาร้องขอพิจารณา
การประเมินใหม่ต่อคณะผูบ้ ริ หาร ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบารุ งท้ องที่
คือ ภาษี ที่จดั เก็บจากที่ ดินทั้งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบุคคล
หรื อ คณะบุ ค คล ไม่ ว่า จะเป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ
บุคคล
อัตราการชาระภาษีบารุ งท้ องที่
ตามประกาศราคาปานกลางที่ ดิ น ซึ่ งทาง
ราชการกาหนดราคามาตรฐานประเมิ นภาษี บารุ งท้องที่
ทุก 4 ปี
ขั้นตอนการชาระภาษีบารุ งท้ องที่
1. ผู้เ ป็ นเจ้า ของที่ ดิ น จะต้ อ งยื่ น แบบแสดง
รายการที่ ดิ น (ภ.บ.ท.5) เพื่ อ เสี ยภาษี บ ารุ งท้ อ งที่
ณ กองคลัง เทศบาลตาบลสนามคลี
2. เจ้าพนักงานประเมิน จะประเมินและคานวณ
ภาษี พร้อมทั้งแจ้งการประเมินให้เจ้าของที่ดินทราบ
3. เจ้าของที่ ดินจะต้องชาระภาษี บ ารุ งท้องที่
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
4. กรณี เป็ นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
เจ้าของที่ดินมีที่ดินใหม่

ภาษีป้าย
คื อ ภาษี ซ่ ึ งจั ด เก็ บ จากป้ ายซึ่ งแสดงชื่ อ ยี่ ห้ อ หรื อ
เครื่ องหมายที่ ใ ช้ใ นการประกอบการค้า หรื อประกอบ
กิ จ การ หรื อประกอบกิ จ การอื่ นเพื่ อหารายได้ไ ม่ ว่า จะ
แสดงหรื อ โฆษณาไว้ที่ ว ตั ถุ ใ ด ๆ ด้วยอัก ษรภาพ หรื อ
เครื่ องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึ ก หรื อทาให้ปรากฏ
ด้วยวิธีอื่น
อัตราภาษีป้าย
1. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาทต่อ
ห้าร้อยตารางเซนติเมตร
2. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและ
ปนกับภาพ และหรื อเครื่ องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท
ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
3.ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทย ไมว่าจะมีภาพหรื อ
เครื่ องหมายใดหรื อไม่ กับ ป้ ายที่ มี อ ัก ษรไทยบางส่ ว น
หรื อทั้งหมด อยู่ใต้หรื อต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ ให้
คิดอัตรา 40 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
ป้ ายตาม (1) (2) หรื อ (3) เมื่อคานวณพื้นที่ของป้ ายแล้ว

ถ้า เศษเกิ น กึ่ ง หนึ่ งของห้ า ร้ อ ยตาราง
เซนติเมตรให้นบั เป็ นห้าร้อยตารางเซนติเมตร
 ถ้ามีอตั ราที่ตอ้ งเสี ยภาษีต่ากว่าป้ ายละ
200 บาท ให้เสี ยภาษีป้ายละ 200 บาท

ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
1. พนักงานเจ้าหน้าที่จะประกาศให้เจ้าของ
ป้ ายมายืน่ แบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษี
ป้ าย (ภ.ป.1)
2. ให้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายในเดือน
มีนาคมของทุกปี ณ กองคลัง เทศบาล
ตาบลสนามคลี
3. ในกรณี ติดตั้งป้ ายใหม่หรื อเปลี่ยนแปลง
แก้ไขป้ ายเดิม ให้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษี
ป้ ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ติดตั้ง
หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
4. กรณี โอนป้ าย ให้ผูร้ ับโอนแจ้งการรับโอน
ป้ ายภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับโอน
5. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ และประเมินภาษี
ป้ าย
6. เจ้าของป้ ายจะต้องไปชาระภาษีภายใน 15
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ให้ท่านไปชาระภาษีต่าง ๆ ภายในกาหนดเวลา
เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเงินเพิ่มหรื อเงินค่าปรับ

ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี
ภาษีบารุ งท้องที่ ภายในเดือน
เมษายนของทุกปี
ภาษีป้าย ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี
หมายเหตุ
ชาระได้ ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เทศบาลตาบลสนามคลี

ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีบารุงท้ องที่
ภาษีป้าย

พร้ อมใจเสี ยภาษี
เพือ่ ท้องถิ่นพัฒนา
เริ่มแต่ มกรา
พ้นเมษา
ค่ าปรับแพง

กองคลัง เทศบาลตาบลสนามคลี
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