จดหมายขาว องคการบริหารสวนตําบลทาแฝก
โดยงานจัดเก็บรายได องคการบริหารสวนตําบลทาแฝก
ตําบลทาแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ
***************
ภาษีบํารุงทองที่
ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดินรวมถึงภูเขาและแหลงน้ําดวย
เจาของที่ดินหมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธในที่ดิน๖ (สํารวจใหม) ผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบ
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (สํารวจใหมทุกระยะ 4 ป) เสียภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายนของ
ทุกป หรือภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงประเมินคํานวณราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปาน
กลางที่ดินกําหนดขึ้นเพื่อใชในการจัดเก็บภาษี x กับอัตราภาษีเนื้อที่ดินเพื่อคํานวณภาษี (ไร=เนื้อที่ครอบครองเนื้อที่ลดหยอน ) เนื้อที่ดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลเนื้อที่ลดหยอนมาเกิน 1 ไร เงินเพิ่มไมเสียภาษีใน
กําหนดเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของคาภาษี
บทกําหนดโทษ
- โทษทางแพง
* ไมยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลากําหนดเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของภาษี
* ยื่นแบบแสดงรายการไมถูกตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของภาษี
* แจงจํานวนเนื้อที่ไมถูกตองใหเสียเงินเพิ่ม 1 เทาของภาษี
* ไมชําระภาษีในกําหนดเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอป
- โทษทางอาญา
* พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 2,000 บาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
* ไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดินโทษจําคุก 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
* ขัดขวางเจาพนักงานโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 บาท
* ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาหนาที่โทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายถึง ภาษีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกับที่ดิน ซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
โรงเรือน หมายถึง บาน ตึกแถว อาคาร รานคา สํานักงานบริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต
โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต สนามมวย สนามมา คลังสินคา หอพัก ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินคือ
เจาของทรัพยสิน คาภาษีผูเสียภาษีชําระภาษีปละครั้งตามคารายปของทรัพยสินในอัตรารอยละ 12.5 ตอป

ขั้นตอนการเสียภาษี
1.เจาของทรัพยสินยื่นแบบแจงรายการทรัพยสิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
2.เจาหนาที่จะทําการประเมินคาภาษี
3. เสียภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมินหรือยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกป)
4. หากไมเสียภาษีภายในกําหนดตองเสียเงินเพิ่มดังนี้
"- เสียภาษีไมเกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีคาง
"- เสียาษีไมเกิน 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีคาง
"- เสียภาษีไมเกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีคาง
"- เสียภาษีไมเกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีคาง
บทลงโทษ
ไมยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกําหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจงขอความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
ภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนปรับไมเกิน 500 ความหมายแสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมาย
ภาษีปาย
ขั้นตอนการเสียภาษี
1. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแจงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป
2. เจาหนาที่จะทําการประเมินคาภาษี
3. เสียภาษีภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจง ( ภายในเดือนมีนาคมของทุกป )
4. หากไมเสียภาษีในกําหนดตองเสียภาษีเงินเพิ่มดังนี้
"- เสียภาษีไมเกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีคาง
"- เสียภาษีไมเกิน 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มรอลละ 5 ของคาภาษีคาง
"- เสียภาษีไมเกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มรอลละ 7.5 ของคาภาษีคาง
"- เสียภาษีไมเกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มรอลละ 10 ของคาภาษีคาง
บทกําหนดโทษ
ไมยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกําหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจงขอความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 500 ความหมายปายแสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายในการประกอบ
การคาเพื่อหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษรภาพเครื่องหมาย
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
1. เจาของปาย
2. ผูครอบครองปายหรือเจาของปายหรือเจาของที่ดินที่ปายนั้นติดตั้ง
การคํานวณพื้นที่ปายอัตราคาปาย ปายที่มีขอบเขตคํานวณดังนี้ สวนกวางที่สุด x สวนยาวที่สุดของปายนั้นปาย
ที่ไมมีขอบเขตคํานวณดังนี้ใหถือตัวอักษรภาพที่อยูริมสุดเปนขอบเขตเพื่อกําหนดสวนกวางที่สุดยาวที่สุด อัตรา
ภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา
ลักษณะ

ราคา(บาท)

1. อักษรไทยลวน

30 บาท/500 ตร.ซม.

2.อักษรไทยปนอักษรตางประเทศ/ภาพ

20 บาท/500 ตร.ซม.

/เครื่องหมาย
3. ปายที่ไมมีอักษรไทยหรืออักษรไทย
อยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
*** ปายใดที่เสียต่ํากวา 200 บาทใหเสีย 200 บาท

40 บาท/500 ตร.ซม.

ขั้นตอนการเสียภาษี
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) พรอมหลักฐานภายในเดือนมีนาคมของทุกป
2. พนักงานเจาหนาที่ประเมินคาภาษีปาย
3. เสียภาษีปายภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจง
4. ไมเสียภาษีภายในกําหนดเสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของคาภาษีปาย
บทกําหนดโทษ
ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) ปรับตั้งแต 5,000-10,000บาท (มาตรา 35) แจงขอความเท็จเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับตั้งแต 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

