
 

 

การประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจ าปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี   

 ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบและช าระภาษีตั้งแต่วันที่   1  มกราคม   ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี 
 ภาษีป้ายยื่นแบบและช าระภาษีตั้งแต่วันที่   1  มกราคม  ถึง  31  มีนาคม  ของทุกปี 
 ภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบและช าระภาษีตั้งแต่วันที่   1  มกราคม   ถึง  30  เมษายน  ของทุกปี 
 ใบอนุญาตฯ ก่อนวันหมดอายุ 

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
คือภาษีท่ีเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน   กับท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  ที่ท า
การค้าขาย   ที่เก็บสินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรม   บ้านเช่า  หอพัก   อพาร์ตเม้นต์  คอนโดมิเนียม  ตึกแถว
ระยะเวลาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 



 ผู้เป็นเจ้าของโรงเรือนและที่ดินต้องไปยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน   (ภ.ร.ด.2)  ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ซึ่งทรัพย์สินของท่านนั้นตั้งอยู่  ตั้งแต่เดือน มกราคม  -  สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์  ของทุกปี 

 พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8) 
 ผู้ประเมินต้องช าระเงินภายใน 30  วัน  นับตั้งแต่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8) 

อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 ร้อยละ 12.5  ของค่ารายปี 

อัตราโทษและค่าปรับ 

 ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่
เกิน  10  ปี 

 ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500  บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับและเรียกเก็บได้ไม่เกิน  5  ปี 

 ถ้าช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประเมิน  ให้เสียเงิน
เพ่ิม  ดังนี้ 

 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพ่ิม  2.5% ของค่าภาษีท่ีค้าง 
 เกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  เพ่ิม  5% ของค่าภาษีท่ีค้าง 
 เกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เพ่ิม  7.5% ของค่าภาษีท่ีค้าง 
 เกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  เพ่ิม  10% ของค่าภาษีท่ีค้าง 
 เกิน  4  เดือนขึ้นไปให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน มิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

การอุทธรณ์   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่   ให้
ยื่นค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่พนักงานประเมิน  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน  หากยื่นเกิน  15  วัน  ให้ถือว่าจ านวนเงินซึ่งประเมินไว้นั้นเป็นจ านวนเด็ดขาดและห้ามไม่ให้น า
คดีข้ึนสู้ต่อศาล 

2. ภาษีป้าย     ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือการโฆษณา
การค้าเพ่ือหารายได้  โดยต้องเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่  1  มกราคม ถึงสิ้นเดือน  มีนาคมของทุกปี 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  

 เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี  ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายภายใน  15  วัน  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้ง  หรือแสดงจนถึงสิ้นปีและเสียภาษีเป็นราย
งวด ๆ ละ 3 เดือนของปี 

 ช าระภาษีป้ายภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่ 



อัตราภาษีป้าย 
จะเก็บตามเนื้อที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดของป้ายเป็นตารางเซนติเมตร   แล้วคิดค่าภาษีป้ายตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังนี้ 

 ป้ายภาษาไทยล้วน  อัตรา  3  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
 ป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ  รูปภาพ  โลโก ้ หรือเครื่องหมายอัตรา  20  บาท  ต่อตาราง

เซนติเมตร 
 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่   หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือต่ า

กว่าอักษรต่างประเทศ  อัตรา  40  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 
 ป้ายทุกชนิดเมื่อค านวณพื้นท่ีป้ายแล้วที่อัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ  200  บาท  ให้เสียภาษีป้าย

ละ  200  บาท 

การอุทธรณ์ภาษีป้าย  

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง  มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อ
นายกเทศมนตรี  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  โดยใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการช าระภาษีป้าย 
 ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาล  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

แจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์  เว้นแต่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมปฏิบัติ  หรือไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตาม
หนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าของผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีนี้ผู้อุทธรณ์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้ว่า
ราชการจังหวัดต่อศาล 

3.  ภาษีบ ารุงท้องที่ คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และช าระภาษี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  หากพ้นก าหนด  ต้อง
เสียเพ่ิมอีกร้อยละ  24  ต่อปี  (ผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่เสียภาษี  เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจแจ้ง การประเมินย้อยหลังได้
ไม่เกิน  10  ปี  และเก็บเงินเพิ่มอีกร้อยละ  10 )ในกรณีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือแบ่งแยกท่ีดินให้
ผู้อื่นหรือจ านวนที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป  ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (บ.ภ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่
วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์หรือวันที่จ านวนที่ดินเปลี่ยนแปลง 

4.  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ    

ต้องยื่นค าร้องขอใบอนุญาตเพื่อช าระค่าธรรมเนียม  ก่อนใบอนุญาตหมดอายุเป็นประจ าทุกปี  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามี    

***  ท่านสามารถยื่นแบบและช าระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  อ าเภอ
หนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ ตามวันและเวลาราชการ  หรือติดต่อสอบถามได้ที่  โทร.0-5463-5896  ต่อ 12  *** 

 



 

 

 

 


