ขาวประชาสัมพันธภาษีประจําป 2560
***************
เงินภาษีทุกบาทนั้นมีคา ชวยพัฒนาทองถิ่นเรา
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2560
ภาษีบํารุงทองที่ 4 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2560
ภาษีปาย 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2560
ใบอนุญาตฯ กอนวันหมดอายุ
ขอแนะนําการเสียภาษีในเขต องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง
ในเขต องคการบริหารสวนตําบลนั้น ประชาชนในทองถิ่น มีหนาที่ที่จะตองเสียแก องคการบริหารสวนตําบล
เพื่อนําไปพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คือภาษีที่เก็บ จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ใหเชาที่ทําการคาขาย ที่เก็บสินคาที่
ประกอบการอุตสาหกรรม อาคาร บานเชา หอพั ก ธนาคาร โรงแรม แฟลต อพารตเมน ต คอนโดมิเนี ยม ตึกแถว
โรงเรือนสอนวิชาชีพ ฟารมสัตวและที่ปกติใชรวมกับโรงเรือนนั้น ๆ
ระยะเวลาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผูเปนเจาของของเจาของกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินตอง ไปยื่นแบบแสดงรายการแหงทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) ตอเจาหนาที่ ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง ซึ่งทรัพยสินของทานนั้นตั้งอยู ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม –
สิ้นเดือนกุมภาพันธ ของทุกป
- พนักงานเจาหนาที่จะออกแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
- ผูประเมินตองชําระเงินภายใน 30 วัน นั้บตั้งแตไดรับแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รอยละ 12.5 ของคารายป
อัตราโทษและคาปรับ
- ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไมเกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษี
ยอนหลังไมเกิน 10 ป
- ผูใดยื่นแบบแสดงรายการไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมบริบูรณมีความผิดตอง ระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและเรียกเก็บไดไมเกิน 5 ป
- ถาชําระคาภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงจากเจาหนาที่ประเมิน ให
เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
- ไมเกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5 %
- เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%
- เกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
- เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
- เกิน 4 เดือน ขึ้นไปใหยืดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพยสินโดยมิตองขอใหศาลสั่ง
หรือออกหมายยึด
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ผูรับประเมินไมพอใจการประเมินของพนักงานเจาหนาที่ ใหยื่นคํารองขอใหพิจารณาการ
ประเมินใหมตอคณะเทศมนตรี ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน หากยื่นเกิน 15 วัน ใหถือวา
จํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้นเปนจํานวนเด็ดขาดและหามไมใหนําคดี ขึ้นสูตอศาล หากผูรับการประเมินยังไมพอใจคําชี้
ขาดของคณะเทศมนตรี จะนําคดีไปสูศาลโดยยื่นฟองตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด
ทั้งนี้ผูรับประเมินตองชําระคาภาษีทั้งสิ้นใหเรียบรอย การอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานไมเปนผลใหทุเลาการชําระ
ภาษี ถาชําระภาษีชากวา 30 วัน เจาพนักงานมีอํานาจเพิ่มคาภาษีได
2. ภาษีบํารุงทองที่
หรือภาษีที่ดิน คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจาของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินผูถือครองที่ดินในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง ระยะเวลาการเสียภาษีบํารุงทองที่หรือภาษีที่ดิน ภายในวันที่ 4 มกราคม ถึงสิ้น
เดือนเมษายนของทุกป โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง
หากพนกําหนดตองเสียภาษีเพิ่มรอยละ 24 ตอป สวนผูที่หลีกเลี่ยงไมเสียภาษี เจาพนักงานประเมินมีอํานาจแจงการ
ประเมินยอนหลังไดไมเกิน 10 ป และเก็บเงินเพิ่มอีกรอยละ 10 โทษทางอาญาจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน
2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงเจาของกรรมสิทธิ์หรือแบงแยกที่ดินใหผูอื่นหรือ จํานวนที่ดิน
เดิมเปลี่ยนแปลงไป ตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์หรือ
วันที่จํานวนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป
3. ภาษีปาย
คือภาษีที่จัดเก็บจากเจาของ ปายที่แสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชประกอบการคาหรือการ
โฆษณาการคา เพื่อหารายได โดยตองเสียภาษีปาย (ภ.ป.1) ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม ถึงสิ้นเดือน มีนาคมของทุกป
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
เสีย ภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรก ใหยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปายภายใน 15 วัน และใหเสียภาษีปายตั้งแตวันที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปและเสียภาษีเปนราย
งวดๆ ละ 3 เดือนของป
ชําระภาษีปายภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมินจากเจาหนาที่
อัตราภาษีปาย
จะเก็บตามเนื้อที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุดของปายเปนตารางเซนติเมตร แลวคิดคาภาษี
ปายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังนี้
- ปายภาษาไทยลวน อัตรา 3 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร
- ปายภาษาไทยปนภาษาตางประเทศ รูปภาพ โลโก หรือเครื่องหมายอัตรา 20 บาท
ตอตารางเซนติเมตร
- ปายที่ไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม หรือปายที่มีอักษรไทย
บางสวนหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ อัตรา 40 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร

-3- ปายทุกชนิดเมื่อคํานวณพื้นที่ปายแลวที่อัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200 บาท
ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท
การอุทธรณ
ภาษีปาย
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอ
นายกเทศมนตรี ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมินโดยใชแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการชําระภาษีปาย ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจัดหวัดตอศาล
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงคาวินิจฉัยอุทธรณเวนแตผูอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดตอศาล เวนแตผู
อุทธรณไมยอมปฏิบัติหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามหนังสือเรียกมาใหถอยคําของ ผูวาราชการ
จังหวัด กรณีนี้ผูอุทธรณไมมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัย
4. คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ
ตองยื่นคํารองขอใบอนุญาตเพื่อชําระคาธรรมเนียม กอนใบอนุญาตหมดอายุเปนประจําทุกป ณ
องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง ประกอบดวยคาธรรมเนียม และใบอนุญาตดังตอไปนี้
- คาใบอนุญาตใหใชสถานที่เพื่อประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
- คาใบอนุญาตใหเขาขายของในตลาดสาธารณะและเอกชน
- คาใบอนุญาตเขาขายของในตลาดเอกชน
- คาใบอนุญาตใหใชสถานที่เอกชนขายทําประกอบหรือสะสมอาหาร
- คาใบอนุญาตใหใชสถานที่ เปนที่ทําน้ําแข็ง
- คาใบอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ องคการบริหารสวนตําบลทุงบุหลัง กองคลัง โทร. 0-7471-0976

