ท่านทราบไหมค่ะ.....ว่าเงินภาษีที่เราชาระไปนั้นอยูท่ ี่ไหน
และนาไปทาอะไรบ้าง เงินภาษีเหล่านี้ถือเป็ นรายได้ของ อบต.
เมื่อเราจัดเก็บได้เงินเหล่านี้จะนามาพัฒนาท้องถิ่นของเราค่ะ เช่น
การปรับปรุ งซ่อมแซมถนนหนทาง งานไฟฟ้ า งานประปา เป็ นต้น
ดังนั้นถ้าเราจัดเก็บภาษีได้อย่างทัว่ ถึงก็จะทาให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น
และนัน่ ก็หมายความว่าเรามีเงินมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเรามากขึ้น
ดังนั้น อบต.ในเมือง จึงขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง มายืน่ แบบชาระ
ภาษีกนั นะคะ เพื่อจะได้พฒั นาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริ ญมาก
ยิง่ ขึ้นและยังเป็ นการแสดงให้เห็นว่า อบต.ในเมือง ของเรามีความ
สามัคคีเคารพกฎระเบียบของท้องถิ่นด้วยค่ะ
***
หากพ่ อแม่ พนี่ ้ องท่ านใดมีความประสงค์ ต้องการยืน่
แบบเสียภาษีขอเชิญยืน่ แบบที่ อบต.ในเมือง ได้ ทุกวันในเวลา
ราชการ
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ภาษีโรงเรืองและทีด่ นิ หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจาก
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องไปกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น ทรัพย์สินที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างและที่ดิน
ซึ่งได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้างนั้น และในปี ที่ผา่ น
มาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน นั้น เช่น ให้เช่า ให้เป็ นที่ทา
การค้าขาย ที่ไว้สินค้าประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา
บุตร หรื อผูอ้ ื่นอยูอ่ าศัย หรื อใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้

หลักฐานทีใ่ ช้ ในการเสียภาษี
 สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจาตัวประชาชนผูเ้ สี ยภาษี
 สาเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรื อน
 สัญญาเช่าโรงเรื อน / สัญญาเช่าที่ดิน
 ทะเบียนพาณิ ชย์ – ทะเบียนการค้า – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระยะเวลาการชาระภาษี
ยืน่ แบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในเดือน มกราคม

– กุมภาพันธ์

ของทุกปี
 ผูร้ ับประเมินชาระภาษีปีละครั้ง ตามค่ารายปี ของ
ทรัพย์สิน ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
 เงินเพิ่ม ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน เมื่อได้รับ
แจ้งการประเมิน จะต้องนาเงินมาชาระค่าภาษีภายใน 30 วันนับแต่
วันได้รับการแจ้งประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสี ยเงินเพิ่ม ดังนี้
 ชาระไม่เกิน 1 เดือน กาหนดเงินเพิ่ม
ร้อยละ 2.5 ของภาษีที่คา้ ง
 ชาระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน กาหนดเงิน
เพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่คา้ ง
 ชาระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน กาหนดเงิน
เพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีที่คา้ ง
 ชาระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน กาหนดเงิน
เพิม่ ร้อยละ 10 ของภาษีที่คา้ ง

ภาษีป้าย
ป้ ายที่ตอ้ งเสี ยภาษี ได้แก่ ป้ ายแสดง ป้ ายยีห่ อ้ หรื อ
เครื่ องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าและประกอบกิจการอื่นเพื่อ
หารายได้ไม่วา่ จะแสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ
หรื อเครื่ องหมาย ที่สลัก จารึ ก หรื อทาให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
ผู้มหี น้ าทีเ่ สียภาษีป้าย
1.
เจ้ าของป้ าย
กรณี ไม่มีผยู ้ นื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรื อไม่อาจหา
ตัวเจ้าของป้ ายได้ ให้ถือว่าผูค้ รอบครองป้ ายเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายได้ ให้ถือว่าผูค้ รอบครองอาคารหรื อ
ที่ดินป้ ายติดตั้งหรื อแสดงอยูม่ ีหน้าที่เสี ยภาษี ตามลาดับ
2. อัตราภาษีป้าย
2.1 อักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
2.2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรื อปนกับภาพ
และ / หรื อเครื่ องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
2.3 ป้ ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
(ก) ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทยไม่วา่ จะมีภาพหรื อ
เครื่ องหมายใดหรื อไม่
(ข) ป้ ายมีอกั ษรไทยบางส่วน หรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้
หรื อต่ากว่าอักษรต่างประเทศป้ ายตามข้อ 1,2 และ3 เมื่อคานวณ
พื้นที่ของป้ ายแล้ว ถ้ามีอตั ราที่ตอ้ งเสี ยภาษีต่ากว่าป้ ายละ 200 บาท
เสี ยภาษีป้ายละ 200 บาท

ยืน่ แบบ ภ.ป. 1 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี ชาระ
ภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ งการประเมิน
เงินเพิม่ ไม่ ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกาหนด ให้ เสีย
เงินเพิม่ ร้ อยละ 10 ของค่ า ภาษีป้าย

*** ตารางเตือนการชาระภาษี

ภาษีบารุงท้ องที่
ภาษีบารุ งท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากเจ้าของที่ดินตาม
ราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอตั ราภาษีบารุ งท้องที่
ที่ดินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็ นของ
บุคคลหรื อคณะบุคคล ไม่วา่ เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน
กรณี บุคคลใดเป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรื อจานวนเนื้อ
ที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของที่ดิน ยืน่ แบบ ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่เป็ นเจ้าของที่ดินใหม่หรื อจานวนที่ดินเปลี่ยนแปลง
กาหนดระยะเวลายืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษีทุกๆ 4
ปี (ภบท.5) การชาระภาษี ภายในเดือนมกราคม – เมษายน ของทุก
ปี การเสียเงินเพิม่ เสียเพิม่ ร้ อยละ 2 ต่ อปี







หลักฐานทีใ่ ช้ ประกอบในการเสียภาษี
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
หนังสื อรับรองห้างหุน้ ส่วนบริ ษทั
โฉนดที่ดิน
ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย
หนังสื อมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นทาการแทน

..การชาระภาษี..
ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย
ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่าไร่
อ.ดอลตาล จ.มุกดาหาร
โทร042-664412

