ข่ าวประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีท้องถิน่
ภาษีบารุงท้ องที่
ภาษีบารุ งท้ องที่ คือ ภาษีที่จดั เก็บจากเจ้าของที่ดิน ที่เป็ นของบุคคลหรื อคณะบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรื อนิติ
บุคคลซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน หรื อสิ ทธิ ครอบครองอยู่ ในที่ดินที่ไม่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชน ที่ดินที่ตอ้ งเสี ยภาษี
บารุ งท้องที่ตามกฎหมายนี้ “ที่ดิน” หมายถึง พื้นที่ดินและให้หมายความรวมถึง พื้นที่ ที่เป็ นภูเขา หรื อที่มีน้ าด้วย
การยืน่ แบบแสดงรายการและการชาระภาษีบารุ งท้ องที่
 ยืน่ แบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
 บุคคลใดเป็ นเจ้าของที่ดินใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เป็ นเจ้าของที่ดินหรื อจานวนที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง
 ชาระเงินค่าภาษีบารุ งท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
การลดหย่ อนภาษีบารุ งท้ องที่ ที่ดินในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าแม่ลานได้ 5 ไร่
 ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยูอ่ าศัย โดยไม่ทาการค้าหรื อให้เช่าแต่อย่างใด ลดหย่อนได้ 5 ไร่
 ส่ วนที่เกินต้องเสี ยภาษีตามอัตราที่กาหนด
 ที่ดินเจ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรื อปลูกบ้านเพื่อทาการค้าและได้เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินแล้ว จะได้รับ
การยกเว้นภาษีบารุ งท้องที่ในอาคารนั้นตั้งอยู่
 ที่ดินว่างเปล่า หรื อไม่ทาประโยชน์จะต้องเสี ยภาษีเป็ นสองเท่าของอัตราปกติ
หลักฐานประกอบการยืน่ เสี ยภาษีบารุ งท้ องท้องที่
1. ใบเสร็ จรับเงินปี ที่ผา่ นมา
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาโฉนด/นส.3 (เอกสารสิ ทธิ์ ในที่ดิน)
4. แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5)
ไม่ ชาระค่ าภาษีบารุ งท้ องทีภ่ ายในระยะเวลาทีก่ าหนด เจ้าของที่ดินต้องเสี ยเงินเพิ่มในกรณี และอัตรา ดังต่อไปนี้
 ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในกาหนดให้เสี ยเงินเพิ่มอีก 10% ของค่าภาษี
 ยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีลดลง ให้เสี ยเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
ที่ประเมินเพิม่ เติม
 ชี้เขต แจ้งจานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสารวจทาให้จานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีลดลง ให้เสี ย
เงินเพิ่มอีก หนึ่งเท่า ของค่าภาษี ที่ประเมินเพิ่มเติม
 ไม่ชาระภาษีภายในกาหนด(เดือนเมษายน)ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของค่าภาษี(2% ต่อเดือน)

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรื อน หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรื อน หรื อสิ่ งปลูกสร้างหรื อที่ดินที่มิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อน หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างนั้นๆ ที่ใช้ประกอบ
กิจการเพื่อหาผลประโยชน์
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1. เจ้าของทรัพย์สิน
2. เจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็ นคนละคน เจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูก สร้าง
มีหน้าที่เสี ยภาษี
3. ผูค้ รอบครองทรัพย์สิน ทายาท หรื อผูจ้ ดั การมรดก
ขั้นตอนการยืน่ แบบชาระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
 เจ้าของทรัพย์สินยืน่ แบบพิมพ์(ภ.ร.ด.2)ได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่ลาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี
 ยืน่ แบบแสดงรายการและชาระทันที หรื อภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
 กรณี ทรัพย์สินไม่มีผเู ้ ช่าให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ของเดือนที่ทรัพย์สินนั้นว่างลง
อัตราค่ าภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ผูร้ ับประเมินต้องชาระภาษีปีละครั้ง ในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่ารายปี (ค่าเช่า)
ไม่ ชาระค่ าภาษีโรงเรือนและทีด่ ินภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินจะต้องเสี ยเงิน
เพิ่ม ดังนี้
 ถ้าค้างชาระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วนั พ้นกาหนดให้เสี ยเงินเพิม่ ร้อยละ2.5 ของค่าภาษีที่คา้ งชาระ
 ถ้าค้างชาระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่คา้ งชาระ
 ถ้าค้างชาระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่คา้ งชาระ
 ถ้าค้างชาระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่คา้ งชาระ
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ .ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2543 มาตรา 44 กาหนดว่า”ถ้า
มิได้มีการชาระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ให้ผบู้ ริ หารท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้ ยึด อายัด
หรื อขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผูซ้ ่ ึ งค้างชาระค่าภาษี เพื่อนาเงินมาเสี ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย โดยมิตอ้ ง
ขอให้ศาลสั่ง หรื อออกหมายยึด”

ภาษีป้าย
ภาษีป้ายเป็ นภาษีทเี่ ก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อ เครื่ องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรื อ
ประกอบกิจกรรมอื่นเพื่อหารายได้ไม่วา่ จะแสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใ ดๆด้วยอักษร ภาพ หรื อ เครื่ องหมายที่เขียน
แกะ สลัก จารึ ก หรื อทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ
ผู้มีหน้ าทีช่ าระภาษีป้าย
1. เจ้าของป้ าย
2. ผูค้ รอบครองป้ าย/ผูค้ รอบครองอาคารหรื อที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรื อแสดงอยู่
ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
 ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ตั้งแต่วนั ที่1 มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี
 ยืน่ แบบและชาระทันที หรื อ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
 กรณี ติดตั้งป้ ายใหม่ หลังเดือนมีนาคม ให้ยนื่ แบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ติดตั้ง
ไม่ ชาระภาษีป้ายภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กาหนดจะต้องเสี ยเงิน
เพิ่มนอกจากเงินที่เสี ยภาษีป้ายในกรณี และอัตราดังต่อไปนี้
 ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ภายในเวลาที่กาหนดให้เสี ยเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี
 ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสี ยเงิน
เพิ่ม 10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
 ไม่ชาระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี
อัตราค่ าภาษีป้าย
การคานวณภาษีป้าย โดยคานวณจากขนาด กว้าง x ยาว
หารด้ วย 500 คูณด้ วย อัตราภาษี ตามประเภทของป้าย
ประเภท
อัตราภาษี
ลักษณะป้ าย
ป้ าย
(บาท/ตร.ซม.)
1
อักษรไทยล้วน
3/500
2
อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่ องหมายอื่น
20/500
3
ป้ ายดังต่อไปนี้
40/500
(ก)ไม่มีอกั ษรไทยไม่วา่ จะมีภาพหรื อเครื่ องหมายใดหรื อไม่
(ข)มีอกั ษรไทยบางส่ วนหรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้ หรื อต่ากว่าอักษร
ต่างประเทศ
หมายเหตุ:ป้ ายตามประเภท 1,2 หรื อ 3 เมื่อคานวณพื้นที่แล้ว ถ้ามีอตั ราภาษีที่ ต้องเสี ยภาษีต่ากว่าป้ ายละ
200 บาท ให้เสี ยภาษีป้ายละ 200 บาท

จดหมายข่ าวประชาสัมพันธ์
องค์ การบริหารส่ วนตาบลแม่ ลาน
อาเภอแม่ ลาน จังหวัดปัตตานี
ขอแจ้งให้ผปู้ ระกอบการและเจ้าของที่ดินมาชาระภาษีบารุ งท้องถิ่น ได้แก่

1. ภาษีบารุงท้ องที่
ชาระภาษีต้ังแต่ วนั ที่ 4 มกราคม - 30 เมษายน 2560

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยืน่ แบบ ตั้งแต่ วนั ที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560
ชาระภาษีได้ทนั ที หรื อภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(ภ.ร.ด.8)

3. ภาษีป้าย
ยืน่ แบบ ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2560
ชาระภาษีได้ทนั ที หรื อ ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ณ กองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่ลาน
ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
หากมีขอ้ สงสัยติดต่อได้ที่ 073-469444

