
จดหมายข่าว  เทศบาลตาํบลวงัชยั 

โดยงานพฒันารายได ้   เทศบาลตาํบลวงัชยั    อาํเภอนํ้ าพอง   จงัหวดัขอนแก่น 

การชําระภาษโีรงเรือนและทีด่นิ,ภาษป้ีาย และภาษบํีารุงท้องที่ 

 การชําระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ,ภาษป้ีาย และภาษบีาํรงุทอ้งที ่

ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

     ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ เป็นภาษีทีจั่ดเก็บจากโรงเรอืนกบัทีด่นิซึง่ใชต้อ่เนือ่งกบัโรงเรอืนนัน้ ๆ 
และสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ กบัทีด่นิซึง่ใชต้อ่เนือ่งกบัสิง่ปลกูสรา้งนัน้ 

- โรงเรอืน หมายถงึ บา้น ตกึแถว รา้นคา้ สํานักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร ์โรงพยาบาล 
โรงเรยีน อพารท์เมน้ท ์สนามมวย คลงัสนิคา้ ฯลฯ 

- สิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ๆ หมายถงึ ทา่เรอื สะพาน อา่งเก็บน้ํา คานเรอื ซึง่มลีกัษณะการกอ่สรา้ง 
ตดิกับทีด่นิเป็นการถาวร 

- ทีด่นิซึง่ใชต้อ่เนือ่งกบัโรงเรอืน หรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ๆ หมายถงึ ทีด่นิ ซึง่ปลกูโรงเรอืนหรอื
สิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ ๆ และบรเิวณตอ่เนือ่งกนั ซึง่ตามปกตใิชไ้ปดว้ยกนักบัโรงเรอืน 

- ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษี หมายถงึ ผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยส์นิ 

 

ข ัน้ตอนการชําระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

     1. เจา้ของทรัพยส์นิ(ผูรั้บประเมนิ) จะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษี(ภ.ร.ด.2) ณ งาน
จัดเก็บรายได ้ฝ่ายผลประโยชนแ์ละกจิการพาณชิย ์สว่นพัฒนารายได ้สํานักการคลงั เทศบาล
นครแหลมฉบงั ภายในเดอืนกมุภาพันธข์องทกุปี(ผูใ้ดละเลยไมย่ืน่แบบแสดงรายการมคีวามผดิ
โทษปรับไมเ่กนิ 200 บาท และเรยีกเก็บยอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ 10 ปี) 

     2. เมือ่ผูรั้บประเมนิไดรั้บใบแจง้การประเมนิภาษี(แบบ ภ.ร.ด.8) จะตอ้งชําระคา่ภาษีภายใน 
30 วนั นับถัดจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้คา่ภาษี 

 

อตัราคา่ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

ผูรั้บประเมนิจะตอ้งเสยีคา่ภาษีในอตัรารอ้ยละ 2.5 ของคา่รายปี(คา่เชา่) 

 



การไมชํ่าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิภายในกาํหนดเวลา 

      กรณีผูรั้บประเมนิไมช่ําระคา่ภาษีภายใน 30 วนันับถัดจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้ประเมนิคา่ภาษี
จะตอ้งเสยีเงนิเพิม่อกีดงันี ้

 

ถา้คา้งชําระไมเ่กนิ 1 เดอืน นับแตว่นัพน้กําหนด จะตอ้งเสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 2.5 ของคา่ภาษี 

ถา้คา้งชําระเกนิ 1 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 2 เดอืน จะตอ้งเสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 5 ของคา่ภาษี 

ถา้คา้งชําระเกนิ 2 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 3 เดอืน จะตอ้งเสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 7.5 ของคา่ภาษี 

 

ถา้คา้งชําระเกนิ 3 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 4 เดอืน จะตอ้งเสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 10 ของคา่ภาษี 

     ตามพระราชบญัญัตภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิ พ.ศ.2475 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่5) พ.ศ.2543 
มาตรา 44 กําหนดวา่ ถา้มไิดม้กีารชําระคา่ภาษีและเงนิเพิม่ภายในสีเ่ดอืนใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่มี
อํานาจออกคําสัง่เป็นหนังสอื ใหย้ดึ อายดั หรอืขายทอดตลาด ทรัพยส์นิของผูซ้ ึง่คา้งชําระคา่
ภาษีเพือ่นําเงนิมาชําระเป็นคา่ภาษีเงนิเพิม่ 

 

การยืน่อทุธรณ์ 

     เมือ่ผูรั้บการประเมนิไดรั้บใบแจง้การประเมนิคา่ภาษีแลว้ ไมพ่อใจในการประเมนิคา่ภาษี ใหย้ืน่
คํารอ้งขอใหพ้จิารณาการประเมนิคา่ภาษีใหม ่ภายใน 15 วนันับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ
ภาษี(ภ.ร.ด.8) 

 

***การแจง้หอ้งวา่งและพืน้ทีท่ ีไ่มใ่ชป้ระโยชน ์ใหแ้จง้ภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน ณ 
งานธรุการ สาํนกัการคลงั*** 

 

ภาษป้ีาย 

     เป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงชือ่ ยีห่อ้ หรอืเครือ่งหมายการคา้ หรอืโฆษณาหารายไดไ้มว่า่จะ
แสดงไวท้ีว่ตัถใุด หรอืทําใหป้รากฏดว้ยวธิอีืน่ใด 

ขัน้ตอนการชําระภาษีป้าย 

     1.เจา้ของหรอืผูค้รอบครองป้ายืน่แบบตัง้แตว่นัที ่2 มกราคม ถงึวนัที ่31 มนีาคม ถา้ไม่
สามารถหาตัวเจา้ของได ้ใหผู้ค้รอบครองอาคารหรอืเจา้ของทีด่นิทีป้่ายน้ําตัง้อยูเ่ป็ฯผูท้ีม่หีนา้ที่
เสยีภาษี 



     2.ชําระภาษีป้ายภายใน 15 วนั นับตัง้แตไ่ดรั้แจง้การประเมนิจากพนักงานเจา้หนา้ที่ 

     3.ถา้ภาษีป้ายตัง้แต ่3000 ทขึน้ไป สามารถผอ่นผันชําระเป็นสามงวดได ้

 

อตัราคา่ภาษป้ีาย 

ภาษป้ีายประเภท ขอ้ความป้ายทีม่ ี อตัราภาษ ี

1 อักษรไทย 3 บาท/500 ตร.ซม. 
2 อักษรไทยปนกับอักษรตา่งประเทศหรอืก

ปนกับภาพและเครือ่งหมายอืน่ 
20 บาท/500 ตร.ซม. 

3 (ก) ไมม่อีกัษรไทย ไมว่า่จะมภีาพหรอื
เครือ่งหมายใด ๆ หรอืไม ่

(ข) มอีกัษรไทย บางสว่นหรอืทัง้หมด อยู่
ใตห้รอืตํา่กวา่อกัษรตา่งประเทศ 

40 บาท/500 ตร.ซม. 

***หมายเหต ุป้ายตามประเภท 1,2 หรอื 3 เม ือ่คาํนวณพืน้ทีข่องป้ายแลว้ถา้มอีตัราที่
ตอ้งเสยีภาษตีํา่กวา่ป้าย 200 บาท ใหเ้สยีภาษป้ีายละ 200 บาท 

 

การไมชํ่าระคา่ภาษภีายในกาํหนดเวลา 

     1.ไมย่ืน่แบบภายในเดอืนมนีาคมหรอืหลงัตดิตัง้ป้าย 15 วนั เสยีเงนิเพิม่ 10 % ของคา่ภาษี 

     2.ยืน่แบบไมถ่กูตอ้งคา่ภาษีนอ้ยลงเสยีเพิม่ 10% ของคา่ภาษีประเมนิเพิม่เตมิ 

     3.ไมช่ําระเงนิภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ประเมนิ เสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 2 ตอ่เดอืนของ
คา่ภาษี 

 

การยืน่อทุธรณ์ 

     ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้ายไดรั้บแจง้การประเมนิแลว้ ถา้เห็นวา่ไมถ่กูตอ้งใหย้ืน่คํารอ้งอทุธรณ์ตอ่
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รมแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ 

 



 ภาษบีํารงุทอ้งที ่
ภาษบีาํรงุทอ้งที ่

เป็นภาษีทีจั่ดเก็บจาก “ที่ดนิ” ซึง่หมายถงึพืน้ทีด่นิ พืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขา 

 

ข ัน้ตอนการชําระภาษบีาํรงุทอ้งที ่

      เจา้ของทีด่นิซึง่มหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษีบํารงุทอ้งที ่ยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ(ภ.บ.ท.5) 
ภายในเดอืนมกราคมของปีแรก ทีม่กีารตรีาคาปานกลางทีด่นิ(ทกุรอบ 4 ปี) ณ งานจัดเก็บรายได ้
ฝ่ายผลประโยชนแ์ละกจิการพาณชิย ์สว่นพัฒนารายได ้สํานักการคลงั 

 

ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษจีะตอ้งชําระเงนิคา่ภาษบีาํรงุทอ้งทีภ่ายในวนัที ่30 เมษายนของทกุปี 

 

การไมย่ ืน่แบบและชําระภาษภีายในกาํหนดเวลาผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษ ี

     1.กรณีไมย่ืน่แบบภายในกําหนดเวลา จะตอ้งเสยีเงนิเพิม่อกีรอ้ยละ 10 ของจํานวนเงนิคา่ภาษี 

     2.กรณีไมช่ําระคา่ภาษีภายในกําหนดเวลา จะตอ้งเสยีเงนิเพิม่อกีรอ้ยละ 2 ตอ่เดอืนของ
จํานวนเงนิคา่ภาษี เศษของเดอืนนับเป็นหนึง่เดอืน 

 

การยืน่อทุธรณ์ 

     ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีบํารงุทอ้งทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิแลว้ ถา้เห็นวา่ไมถ่กูตอ้งใหย้ืน่คํารอ้ง
อทุธรณ์ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีต่ามแบบ ภ.บ.ท.9 ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ 

***กรณีทีบ่คุคลไดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิขึน้ใหม ่จํานวนเนือ้ทีด่นิเดมิเปลีย่นแปลงไปใหเ้จา้ของทีด่นิ
ยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิภายใน 30 วนั นับจากวนัทีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิขึน้ใหม ่หรอื จํานวนเนือ้
ทีด่นิไดม้กีารเปลีย่นแปลง*** 

 

เอกสารหลกัฐานทีต่อ้งนาํมาตดิตอ่กรณีมาชําระภาษทีอ้งถ ิน่ 

     1.สําเนาบตัรประชาชน + ทะเบยีนบา้น 

     2.สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล สําเนาบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

     3.สญัญาเชา่ 



     4.สําเนาหลกัฐานแสดงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ (นส.3 , นส.3ก),โฉนดทีด่นิ, สญัญาซือ้ขาย) 

     5.สําเนาใบขออนุญาตปลกูสรา้งอาคาร 

     6.หนังสอืมอบอํานาจ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 10.- บาท(กรณีมอบอํานาจ) 

 

เอกสารหลักฐานทีต่อ้งนํามาตดิตอ่กรณีชําระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตปลกูสรา้งอาคาร 

     1.สําเนาฉบบัเดมิ กอ่นการแบง่แยก(ถา้ม)ี หรอื 

     2.สําเนาใบเสร็จรับเงนิ ภาษีบํารงุทอ้งทีห่รอืภาษีโรงเรอืนและทีด่นิปีสดุทา้ย 

 

เอกสารหลักฐานทีต่อ้งนํามาตดิตอ่ชําระคา่ธรรมเนยีมเก็บขนขยะมลูฝอย 

     1. สําเนาใบเสร็จรับเงนิ (ครัง้สดุทา้ย) 

***หมายเหต ุสาํหรบัผูป้ระกอบการซึง่ยกเลกิกจิการใหแ้จง้เทศบาลภายใน 15 วนั นบั
จากวนัยกเลกิกจิการ 

 

 


