การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี ป้าย และภาษีบาํ รุงท้องที่
ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ขอเชิญชวนผูม้ หี น้าทีต่ อ้ งชําระภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชําระภาษี
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ยื่นแบบแสดงรายการ ตัง้ แต่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ตัง้ แต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2562
ภาษีบํารุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการ ตัง้ แต่ 1 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ.2562
เพื่อเป็ นการพัฒนาพืน้ ที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงขอให้ผมู้ ที รัพย์สนิ อันเข้าข่าย
เสียภาษีตามกฎหมาย ได้ย่นื แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจําปี 2562 ตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หากพ้น
กําหนดจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิม่ ตามกฎหมายหากมีขอ้ สงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ท่ี กองคลัง
โทร.
054-718654

เงิ นภาษี มีค่า เพื่อพัฒนาท้องถิ่ น
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ เป็ นภาษีทจ่ี ดั เก็บจากโรงเรือนและทีด่ นิ ซึง่ ใช้ต่อเนื่องกันกับโรงเรือนนัน้ ๆ และสิง่ ปลูก
สร้างอื่น ๆ กับทีด่ นิ ซึง่ ใช้ต่อเนื่องกับสิง่ ปลูกสร้างนัน้
โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว ร้านค้า สํานักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน
อพาร์ทเม้นท์ คลังสินค้า ฯลฯ
สิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บนํ้า คานเรือ ซึง่ มีลกั ษณะการก่อสร้างติดต่อกับทีด่ นิ
เป็ นการถาวร
ทีด่ นิ ซึง่ ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึง ทีด่ นิ ซึง่ ปลูกโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้าง
อย่างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน ซึง่ ตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน
- ผูม
้ หี น้าทีเ่ สียภาษี หมายถึง ผูเ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ

อัตราภาษี
ร้อยละ 12.5 ของค่าภาษี
ขัน้ ตอนการชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ

1. เจ้าของทรัพย์สนิ (ผูร้ บั ประเมิน) จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษี(ภ.ร.ด.2) ณ กองคลัง งาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตําบลบางกะดี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ผูใ้ ดละเลยไม่ย่นื
แบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
2. เมื่อผูร้ บั ประเมินได้รบั ใบแจ้งประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) จะต้องชําระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ ด้รบั การแจ้งประเมินค่าภาษี
การไม่ชาํ ระภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภายในกําหนดระยะเวลา
กรณี ผูร้ บั ประเมินไม่ชําระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งประเมินค่าภาษีจะต้องเสียเงิน
เพิม่ ดังนี้
1. ค้างชําระภาษีไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันพ้นกําหนด จะต้องเสียเงินเพิม่ ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี
2. ค้างชําระภาษี 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิม่ ร้อยละ 5 ของค่าภาษี
3. ค้างชําระภาษี 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิม่ ร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี
4. ค้างชําระภาษี 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิม่ ร้อยละ 10 ของค่าภาษี
ตามพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและทีด่ นิ พ.ศ.2475 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ พ.ศ.2543 มาตรา 44
กําหนดว่า ถ้ามิได้มกี ารชําระภาษีและเงินเพิม่ ภายในสีเ่ ดือน ผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีอํานาจออกคําสั ่ง ยึด อายัด หรือขาย
ทอดตลาด ทรัพย์สนิ ของผูค้ า้ งชําระค่าภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเป็ นค่าภาษีและเงินเพิม่
การยื่นอุทธรณ์

เมื่อผูร้ บั การประเมินได้รบั ใบแจ้งประเมินค่าภาษีแล้ว หากไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ย่นื คํา
ร้องขอให้พจิ ารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมินภาษี
(ภ.ร.ด.8)
ภาษีป้ายจัดเก็บจากป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายหรือกิจการอื่น เพือ่ หา
รายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ทใ่ี ช้ในอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายทีเ่ ขียน แกะสลัก จารึก หรือทํา
ให้ปรากฏด้วยวิธอี ่นื
การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษีป้าย
1. เจ้าของหรือผูค้ รองครองป้ าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตัง้ แต่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของ
ทุกปี โดยเสียเป็ นรายปี ยกเว้นป้ ายทีเ่ ริม่ ติดตัง้ หรือแสดงในปี แรก ให้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายเป็ นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน ของปี
2. ชําระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่ได้รบั การแจ้งประเมิน จากพนักงานเจ้าหน้าที่
3.กรณีภาษีป้ายตัง้ แต่ 3,000.-บาท ขึน้ ไป สามารถผ่อนชําระได้ 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน
อัตราภาษี ป้าย
1.ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตาราง ซ.ม.

2.ป้ ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500
ตาราง ซ.ม.
3.ป้ ายดังต่อไปนี้คดิ อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง ซ.ม.
- ป้ ายทีไ่ ม่มอี กั ษรไทยไม่วา่ จะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
- ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยบางส่วน หรือทัง้ หมดอยู่ใต้หรือตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศ
- ป้ ายทีค่ ํานวณพืน้ ทีแ่ ละประเภทของป้ ายแล้วเสียภาษีต่ํากว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท
การอุทธรณ์
ถ้าผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีป้าย ได้รบั แจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องมีสทิ ธิยื์ ่นคําร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแจ้งการประเมิน
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ย่นื แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตัง้ ป้ าย 15 วัน เสียเงินเพิม่ 10 % ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทําให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิม่ 10 % ของค่าภาษีทป่ี ระเมินเพิม่ เติม
3. ไม่ชาํ ระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน เสียเงินเพิม่ 2 % ต่อเดือน ของค่าภาษี เศษของเดือน
ให้นับเป็ นหนึ่งเดือน
เป็ นภาษีทจ่ี ดั เก็บจากเจ้าของทีด่ นิ ผูค้ รอบครองทีด่ นิ

อัตราภาษี
- จะเสียตามราคาปานกลางของทีด่ นิ มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าทีโ่ ดยตรง
- ทีด่ นิ ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาํ ประโยชน์จะต้องเสียภาษี เป็ น 2 เท่าของอัตราปกติ

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชําระภาษี
1. ให้เจ้าของทีด่ นิ ผูค้ รอบครองทีด่ นิ ยื่นแบบแสดงรายการเพือ่ เก็บภาษี (ภ.บ.ท.5) และชําระภาษีปีละ
ครัง้ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2559
2. ผูท้ ไ่ี ด้รบั โอนกรรมสิทธิใหม่
์ หรือเนื้อทีด่ นิ เปลีย่ นแปลงให้ย่นื แบบแสดงรายการทีด่ นิ (ภ.บ.ท.5)
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีโ่ อนกรรมสิทธิ ์
การลดหย่อน และการยกเว้นภาษี บาํ รุงท้องที่
1. ทีด่ นิ แปลงทีเ่ จ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทําการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทัง้ สิน้ ลดหย่อนได้ 1 ไร่
ส่วนทีเ่ กินต้องเสียภาษีตามอัตราทีก่ ําหนด
2. ทีด่ นิ ทีเ่ จ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทําการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนแล้ว จะได้รบั การยกเว้น
ภาษีบํารุงท้องทีใ่ นส่วนทีอ่ าคารนัน้ ตัง้ อยู่
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ย่นื แบบภายในกําหนดเสียเงินเพิม่ 10 % ของภาษี
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิม่ 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิม่ เติม
3. ชีเ้ ขตแจ้งจํานวนเนื้อทีด่ นิ ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิม่ อีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมิน

เพิม่ เติม
4. ชําระภาษีเกินกําหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิม่ 24 % ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้
นับเป็ นหนึ่งเดือน

งานจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

