 อ ัตราค่าภาษีป้าย
ป้ ายประเภทที หมายถึง ป้ายทีมีอกั ษรไทยล้ วนให้ คดิ
อัตรา บาท ต่ อ ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที หมายถึง ป้ายทีมีอักษรไทยปนกันอักษร
ต่ างประเทศหรื อปนกับภาพและเครื องหมายอืน ให้ คิดอัตรา
บาท ต่อ ตารางเซนติเมตร
ป้ ายประเภทที หมายถึง (ก) ป้ ายทีไม่ มอี ักษรไทยไม่ ว่าจะ
มีภาพหรื อเครืองหมายใด ๆ หรื อไม่ หรื อ (ข) ป้ายทีมีอักษรไทย
บางส่ วนหรือทังหมด อยู่ใต้ หรื อตํากว่าอักษรต่ างประเทศ ให้ คดิ
อัตรา บาท ต่อ ตารางเซนติเมตร
เมือคํานวณพืนทีของป้ายแล้ ว ถ้ ามีอตั ราตํากว่าป้ ายละ
200 บาท ให้ เสี ยภาษีป้าย 200 บาท
ําระภาษีภายในกําหนด
การไม่ยนแบบและช
ื

ผู้เป็ นเจ้ าของป้ายรายใดไม่ ยืนแบบภายในกําหนดจะต้อง
เสี ยเงินเพิมอีกร้ อยละ ของค่ าภาษี
ผู้เป็ นเจ้ าของป้ายรายใดไม่ ชําระเงินค่าภาษีภายในกําหนด
จะต้องเสียเงินเพิมอีกร้ อยละ ของค่าภาษี
ผู้มีหน้าทีเสี ยภาษีจะต้ องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้าย
ไว้ ณ ทีเปิ ดเผยในสถานทีประกอบการค้ าหรื อประกอบกิจการ
 ภาษีบา
ํ รุงท้องที
ภาษีบํารุงท้ องที เป็ นภาษีทีจัดเก็บจาก “ทีดิน” ซึงหมาย
ถึงพืนทีดินพืนทีทีเป็ นภูเขาทีมีนําด้ วย

ําระภาษีบํารุงท้องที
 ขนตอนการช
ั
ให้ เจ้ าของทีดินซึงมีหน้ าทีต้ องเสี ยภาษี ยืนแบบแสดง
รายการเพือเสียภาษี (ภ.บ.ท. ) ณ งานจัดเก็บ กองคลัง อบต. นิคม
ทุกรอบระยะเวลา ปี
 กรณีบุคคลใดเป็ นเจ้ าของทีดินขึน
ใหม่ หรือจํานวนเนือทีดินเดิมเปลียนแปลงไปให้เจ้ าหน้ าทีทีดิน
ยืนแบบแสดงรายการทีดิน ภายใน วัน นับจากวันทีเป็ นเจ้ า
ของทีดินขึนใหม่ หรือจํานวนเนือทีดินได้ มีการเปลียนแปลง
 การชําระเงินค่าค่าภาษี

ผู้มีหน้ าทีเสียภาษีจะต้ องชําระเงินค่าภาษีบํารุงท้องที
ภายในวันที เมษายน ของทุกปี
 การไม่ ยืนแบบและชําระภาษีภายในกําหนด
กรณีทีผู้มีหน้ าทีเสี ยภาษี ไม่ ยืนแบบภายในระยะเวลาที
กฎหมายกําหนดจะต้องเสียเงินเพิมอีก ร้ อยละ
ของ
จํานวนเงินค่าภาษี
กรณีทีผู้มีหน้ าทีเสี ยภาษีไม่ ชําระภาษีภายในระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด จะต้องเสี ยเงินเพิมอีกร้ อยละ
ของ
จํานวนเงินค่ าภาษี

องค์การบริ หารส่ วนตําบลนิคม

 ภาษีโรงเรือนและทีดิน

ภาษีโรงเรื อนและทีดิน เป็ นภาษีทจัี ดเก็บจาก
. โรงเรื อนกับทีดินซึงใช้ ต่อเนืองกับโรงเรื อนนันๆและ
. สิ งปลูกสร้ างอืนๆกับทีดินซึงใช้ ต่อเนืองกับสิ งปลูกสร้ างนัน
โรงเรื อน หมายถึง บ้ าน ,บ้ านให้ เช่ า ,ตึกแถว, อาคาร ,
ร้ านค้ า,สํ านักงาน, บริษทั , ธนาคาร, โรงแรม, โรงภาพยนตร์ ,
โรงพยาบาล, โรงเรียน ,แฟลต, หรืออาพาร์ทเม้นท์,
คอนโดมิเนียม,หอพัก,สนามมวย,สนามม้า,คลังสินค้าฯลฯ
สิงปลูกสร้ างอย่ างอืน ๆ หมายถึง ท่าเรือสะพาน
อ่ างเก็บนํา ถังเก็บนํามัน คานเรื อ ซึงลักษณะการก่ อสร้ างติด
ทีดินเป็ นการถาวร
ทีดินซึ งใช้ ต่อเนืองกับโรงเรือนหรื อสิงปลูกสร้ าง
อย่างอืนๆหมายถึง ทีดินซึงปลูกโรงเรือนหรื อสิงปลูกสร้ าง
อย่างอืนๆ และบริเวณต่ อเนืองกันซึงตามปกติใช้ ไปด้วยกัน
กับโรงเรื อนหรื อสิงปลูกสร้ างนัน
ผู้มีหน้าทีเสี ยภาษี คือ ผู้รับประเมินอันหมายถึง
ผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน
 ขันตอนการชําระภาษีโรงเรื อนและทีดิน
การยืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษี
ผู้รับประเมิน(เจ้ าของทรั พย์ สิน) จะต้ องยืนแบบ
ภ.ร.ด.ภายในวันที กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เมือผู้รับประเมิน (เจ้ าของทรัพย์ สิน) ได้รับใบ
แจ้ งการประเมินค่าภาษี(ภ.ร.ด. ) จะต้ องชําระค่าภาษี
ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง ภายใน วัน นับถัดจาก
วันทีได้รับแจ้ง

 การยืนอุทธรณ์
กรณีผ้ ูรับประเมินได้รับแจ้ งการประเมินค่าภาษีแล้วไม่
พอใจในการประเมินค่ าภาษี ของพนักงานเจ้ าหน้ าที ให้ ยืนคําร้ อง
ขอให้ พจิ ารณาการประเมินภาษีโรงเรื อนและทีดินใหม่ ภายใน
วันนับตังแต่วันทีได้ รับแจ้ งการประเมินภาษี
 บทกําหนดโทษ
ผู้ใดละเลย ไม่ ยืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษีภายใน
กําหนด ผู้นันจะมีความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองร้ อยบาท
 การประเมินภาษีโรงเรื อนและทีดิน
เจ้ าพนักงานจะทํากาหรประเมินภาษีจากค่ ารายปี ค่ ารายปี
หมายถึง จํานวนเงินซึงทรัพย์ สินนัน ๆ สมควรจะให้ เช่ าได้
ในปี หนึง ๆ
 อัตราค่ าภาษีโรงเรือนและทีดิน
ผู้รับประเมินจะต้องเสี ยค่ าภาษีในอัตราร้ อยละ . ของค่ ารายปี
 การไม่ ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
กรณีผ้ ทู ีรับประเมินไม่ ชําระค่าภาษีภายในกําหนดระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด จะต้ องเสี ยเงินเพิม ดังนี………
.ถ้ าค้างชําระไม่ เกิน เดือน นับแต่วนั พ้ นกําหนด
ต้ องเสียเงินเพิมร้ อยละ . ของค่าภาษีทีค้าง
.ถ้ าค้างชําระเกิน เดือนแต่ ไม่ เกิน เดือน จะต้อง
เสี ยเงินเพิมร้ อยละ ของค่าภาษีทค้ี าง
.ถ้ าค้างชําระเกิน เดือน แต่ ไม่ เกิน เดือน จะต้อง
เสี ยเงินเพิมร้ อยละ . ของภาษีทีค้ าง

. ถ้ าค้ างชํ าระเกิน เดือนแต่ ไม่ เกิน เดือนจะต้ องเสีย
เงินเพิมร้ อยละ ของค่ าภาษีทค้ี าง
 ภาษีป้าย
ภาษีป้าย เป็ นภาษีทจัี ดเก็บจาก ป้ายอันหมายถึงป้ าย แสดงชือ
ยีห้ อ หรื อเครื องหมายทีใช้ ในการประกอบการค้ าหรื อประกอบ
กิจการอืนเพือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรื อโฆษณาไว้ทวัี ตถุ
ใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรื อเครื องหมายทีเขียนแกะสลักจารึก
หรือทําให้ ปรากฏด้ วยวิธีอนื
 ขันตอนการชําระภาษี
การยืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษี
ผู้เป็ นเจ้ าของป้ ายจะต้ องยืนแบบ ภป. ภายในวันที
มีนาคม ของทุกปี
กรณีทีติดตังป้ ายใหม่ จะต้ องยืนแบบ ภ.ป. ภายใน
วัน นับแต่ วนั ทีติดตังใหม่
การชําระเงินค่ าภาษี
ผู้เป็ นเจ้ าของป้ ายต้ องชําระค่าภาษีภายใน วัน นับ
แต่วันทีได้รับแจ้งการประเมินหรื อจะชําระภาษีในวันทียืน
แบบเลยก็ได้

