งานผลประโยชน์ กองคลัง
เทศบาลตําบลดอนเจดีย์
ภาษีบํารงท้
ุ องที
ภาษีบ ํ ารุ งท้ องที หมายถึง ภาษีทีจัดเก็บจาก“ทีดิน"”พืนทีเป็ นภูเขาทีมีน ํ าด้ วย
ทีดินทีต้ องเสี ยภาษีบ ํ ารุ งท้ องที ได้ แก่ ทีดินของบุคคล หรื อคณะบุคคลซึ งมีกรรมสิ ทธิ ในทีดิน หรือสิ ทธิ ครอบครองใน
ทีดินซึ งไม่เป็ นกรรมสิ ทธิ ของเอกชน
อั นได้ แก่ พืนทีดินและพืนทูเขาหรื อนํ าด้ วย
ขั นตอนการชํ าระภาษีบํารงท้
ุ องที
ให้เจ้าของทีดินซึ งมีหน้าทีต้ องเสี ยภาษี ยืนแสดงรายการเพือเสี ยภาษี (ภ.บ.ท.5) ณ งานผลประโยชน์
บางตํ าบลดอนเจดีย ์ ทุกรอบระยะเวลา4 ปี

กองคลัง เทศ

อัตราภาษี
- หน่วยที 1

ไร่ ละ 90 บาท

- หน่วยที 2

ไร่ ละ 55 บาท

1. ทีดินทีใช้ ประกอบการกสิ กรรมเฉพาะไม้ ลม้ ลุกให้เสี ยกึ งราคา แต่ถ ้ าเจ้าของทีดินประกอบการกสิ กรรมประเภทไม้ล ้มลุก
ด้ วยตนเองให้เสี ยไม่เกินไร่ ละ 5 บาท
2. ทีดินว่างเปล่าหรื อไม่ได้ ท ํ าประโยชน์ จะต้ องเสี ยภาษีเป็ น2 เท่าของอั ตราปกติ
การยืนแบบรายการทีดินและการชําระภาษี
1. ให้เจ้าของทีดิน ผู ้ ครอบครองทีดิน
ยืนแบบแสดงรายการทีดิน (ภ.บ.ท.5) และชํ าระภาษี ปี ละครั ง ตังแต่
วั นที 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี
2. ผู ้ ทีได้ รับโอนกรรมสิ ทธิ ทีดินใหม่ หรื อเนีอทีดินเปลียนแปลงให้ยืนแบบแสดงรายการทีทีดิน(ภ.บ.ท.5) ภายในวันที 30
วั น นับแต่ว ั นทีโอนกรรมสิ ทธิ
การลดหย่อน และการยกเว้ นภาษีบํารงท้
ุ องที
1. ทีดินแปลงทีเจ้าของปลูกบ้ านอยู่อาศั ยโดยไม่ท ํ าการค้ าหรื อให้เช่าแต่อย่างใดทั งสิ น ลดหย่อนได้200 ตร.ว. ส่ วนทีเกิน
ต้ องเสี ยตามอั ตราทีกํ าหนด

2. ทีดินทีเจ้าของปลูกบ้ านให้เช่า หรื อ ปลูกบ้ านทํ าการค้ า และได้ เสี ยภาษีโรงเรื อนและทีดินแล้วจะได้รับการยกเว้นภาษี
บํ ารุ งท้ องทีในส่ วนทีอาคารนันตั งอยู่
อัตราโทษและค่ าปรับ
กรณีไม่ ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
1. ไม่ยืนแบบแสดงรายการ ภายในกํ าหนดเสี ยเงินเพิม 10% ของค่าภาษี
2. ยืนแบบแสดงรายการไม่ถูกต้ อง ทํ าให้ค่าภาษีน้อยลงต้ องเสี ยเงินเพิม 10% ของค่าภาษี

ทีประเมินเพิมเติม

3. ชีเขตแจ้งจํ านวนเนือทีดินไม่ถูกต้ องค่าภาษีน้อยลง ต้ องเสี ยเงินเพิมอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิมเติม
4. ชํ าระภาษีเกินกํ าหนดวั นที 30 เมษายน ต้ องเสี ยเงินเพิม 24% ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนนับเป็ น 1 เดือน

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลฝอย
ู
เพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ของอาคารสถานที และประโยชน์ในการรั กษาความสะอาดในเขตเทศบาล โปรดให้ ความ
ร่ วมมือชําระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมลฝอยเป็
นประจําทกเดื
ู
ุ อน และรับใบเสร็จรับเงิน ทกครั
ุ งจากเจ้ าหน้ าที

การขออนญาตทํ
าการโฆษณาโดยใช้ เครื องขยายเสี ยง
ุ
ให้ยืนคํ าร้องขออนุญาตใช้ เครื องขยายเสี ยง ตามแบบ ฆ.ษ1 โดยเสี ยค่าธรรมเนียมดั งนี
1. เพือการกุศล ไม่เกิน 15 วั น ครังละ 10 บาท
2. เพือกิจการทั วไป (ประจํ าที) ไม่เกิน 15 วั น ครังละ 75 บาท
3. เพือกิจการทั วไป (เคลือนที) ไม่เกิน 5 วั น ครังละ 60 บาท

