ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดเก็บ
ภาษีโีีรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจาปี 2560
องค์การบริหิีารส่วนตำบลวังทรายคา อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือส่งปลูกสรางอื่นๆ กับที่ดนซึ่งใชตอเนื่อง
จากโรงเรือนหรือส่งปลูกสราง ซึ่งในปีที่ผานมาไดใชสอยประโยชนโรงเรือน นั้น
 หลักเกณฑ์การพิจารณาชาระภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดิน
้ บการประเมนใชหลักในการพจารณาทรัพยส้
้ นที่อ้ ยูในขายชําระภาษีโรงเรอนและที
ื้
ผูขอรั
ด้ น้ ตาม
พระราชบัญญัตภาษีโรงเรือนและที่ดน พ.ศ. 2475 ดังนี้
1) ทรัพยสน ไดแก โรงเรือนหรือส่งปลูกสรางอื่น ๆ กับที่ดนซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่งปลูกสรางนั้น
2) ตองไมเขาขายการไดรับการยกเวน ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 คือ โรงเรือนและที่ดนไดรับการยกเวน
ไมตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดน ดังนี้
- พระราชวังอันเป็นสวนของแผนดน ทรัพยสนของรัฐบาลซึ่งใชในกจการรัฐบาลหรือสาธารณะ และ
ทรัพยสนของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ใชในกจการรถไฟโดยตรง ทรัพยสนของโรงพยาบาลสาธารณะ ซึง่
กระทํากจกรรมอันมใชผลกําไรสวนบุคคลและใชเฉพาะใหการรักษาพยาบาลและในการศึกษา ทรัพยสนซึ่งเป็น
ศาสนสมบัตอันใชเฉพาะกจอยางเดียวหรือเป็นที่อยูของสงฆ
- โรงเรือนที่ปิดไวตลอดปี เจาของมไดอยูเอง
- โรงเรือนมใชที่อยูอาศัย
- โรงเรือนที่เจาของอยูหรือใหผูอื่นอยู แตมไดเป็นที่เก็บสนคาหรือหารายได
 การเตรียมการก่อนการจัดเก็บภาษี
๑. จัดทําแผนปฏบัตงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดน
๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ พนักงานเก็บภาษี และ พนักงานประเมนขององคการบรหาร
สวนตําบลวังทรายคํา
๓. สํารวจตรวจสอบทะเบียนผูเสียภาษีเดมและสํารวจผูชําระภาษีรายใหมเพ่มเตม เตรียมแบบฟอรมตางๆ ที่
ใชในการจัดเก็บภาษี
๔. แนะนําขั้นตอน กระบวนการชําระภาษี เมื่อมีผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนสอบถาม
๕. ประชาสัมพันธการชําระภาษีโรงเรือนตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยทําป้ายประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธผานวทยุชุมชน ประชาสัมพันธโดยทําสื่อส่งพมพ และจัดทําประกาศ
๖. กําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลางตอตารางเมตรใหมเพื่อใหเกดความเทาเทียม เป็นธรรม และครอบคลุม
ประเภทกจการที่เกดขึ้นใหม
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 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดังนี้
- เจาของทรัพยสน
- เจาของโรงเรือนกับเจาของที่ดนเป็นคนละคนกับเจาของ โรงเรือนเป็นผูมีหนาที่เสียภาษี
 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดังนี้
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดนซึ่งมายืนแบบ ภ.ร.ด. 2 ซึ่งมีหนาที่เสียภาษีตองยื่นภายใน
เดือนกุมภาพันธของทุกปี
2) ตรวจสอบแบบยื่นประเมน ภ.ร.ด.2 พรอมประเมนคารายปี
3) แจงการประเมนตามแบบ ภ.ร.ด. 8 ใหแกผูมีหนาที่ชําระภาษีทราบทุกราย
4) แจงระเบียบการชําระภาษีใหผูมีหนาที่ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดนทราบ
 อัตราค่าปรับ/เงินเพิ่มและบทกาหนดโทษกรณีชาระภาษีเกินระยะเวลาที่กาหนด
กรณีการชําระภาษีเกนระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันรับแจงการประเมน ผูชําระภาษีตองเสียเงนเพ่มตาม
สัดสวนที่กฎหมายกําหนด ตอไปนี้
- ไมเกน 1 เดือนนับตั้งแตพนกําหนดเวลา ใหเพ่มรอยละ 2.5 ของภาษีที่คางชําระ
- ไมเกน 2 เดือนนับตั้งแตวันพนกําหนดเวลา ใหเพ่มรอยละ 5 ของภาษีที่คางชําระ
- ไมเกน 4 เดือน นับตั้งแตวันพนกําหนดเวลา ใหเพ่มรอยละ 10 ของภาษีที่คางชําระ
- ถาไมชําระภาษีและเงนเพ่มภายใน 4 เดือน ผูวาราชการจังหวัดหรือ นายกองคการบรหารสวน
ตําบลวังทรายคํา มีหนาที่ออกคําสั่งเป็นหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลอดทรัพยสนของผูคางชําระภาษีได หรือจะ
ใหผอนชําระเป็น 3 งวดๆ ละเทาๆกัน โดยตองยื่นแบบแสดงความจํานงขอผอนชําระเป็นหนังสือภายใน 30 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจง
////////////////////

2. ภาษีบารุงท้องที่

เป็นภาษีที่องคการบรหารสวนตําบลวังทรายคํา จัดเก็บจากเจาของที่ดนตามราคาปาน
กลางที่ดนและอัตราภาษีบํารุงทองที่ ซึ่งที่ดนที่ตองเสียภาษีไดแก ที่ดนเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนตบุคคลที่มีกรรมสทธ์ในที่ดน หรือสทธครอบครองอยูในที่ดนซึ่งไมจําเป็นตองเป็นเจาของที่ดน
และไมจําเป็นเจาของที่ดน ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัตภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 ไดแกที่ดนพระราชวัง
ที่สาธารณะสมบัต เป็นตน ซึ่งตองมีหนาที่เสียภาษีที่ดนในวันที่ 1 มกราคมของทุกปีและตองชําระภาษีภายในเดือน
เมษายนของทุกปีทั้งนี้เจาของที่ดนหรือผูที่ครอบครอง ที่ดน ตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดน ( ภบท.5) ณ
องคการบรหารสวนตําบลวังทรายคํา ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางตามมาตรา14แหง
พระราชบัญญัตภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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เมื่อมีการสํารวจราคาปานกลางภาษีบํารุงทองที่ ก็จะทําการประเมนภาษีและแจงการประเมน
ภาษีใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีทราบภายในเดือนมีนาคม โดยแจงใหประชาชนทราบ ดังนี้
1.1 กรณีที่ดนอยูในเขตองคการบรหารสวนตําบลวังทรายคํา้ แจงไปยังเจาของที่ดน และประกาศตามสื่อ
หรือชองทางโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ ประสานกับฝ่ายผูใหญบานและกํานัน รวมทั้งสมาชกสภาองคการบรหาร
สวนตําบลในแตละหมูบาน ทําการปิดประกาศไว ณ ที่ทําการสํานักงานองคการบรหารสวนตําบลวังทรายคํา พรอมทั้ง
สงประกาศใหประชาสัมพันธประกาศเสียงตามสายใหประชาชนทราบ
1.2 กรณีที่ดนอยูในเขตองคการบรหารสวนตําบลวังทรายคํา แตเจาของที่ดนอยูนอกเขต จะทําหนังสือ
แจงไปยังที่อยูเจาของที่ดนทราบ เป็นหนังสือของราชการเป็นรายบุคคล
กรณีผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระภาษีที่ทางไปรษณีย ตั๋วแลกเงนหรือเช็คที่ธนาคารใหการรับรอง ก็
จะพจารณาวันเวลาที่สงทางไปรษณียเป็นสําคัญจากนั้นจะออกใบเสร็จรับเงนเพื่อจัดสงใหผูชําระไวเป็นหลักฐาน และ
หลักฐานที่ใชในการยื่นชําระภาษี ซึ่งมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการที่ดนและการสํารวจดังนี้
- บัตรประจําตัวประชาชน ( สําเนาบัตรประชาชน)
- หนังสือรับรองหางหุนสวน,บรษัท
- หลักฐานการแสดงถึงการเป็นเจาของที่ดน
- ใบเสร็จรับเงนคาภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
- หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ใหผูอื่นมากระทําการแทน
- กรณีการเสียภาษีที่ไมใชปีที่ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 สวนที่มอบใหเจาของที่ดนหรือ ใบเสร็จรับเงนคาภาษีครั้ง
สุดทายมาดวย
 การชาระภาษีบารุงท้องที่
- ผูมีหนาที่เสียภาษีตองชําระภาษีตั้งแตมกราคม – เมษายน ของทุกปี
- ผูมีหนาที่เสียภาษีไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดนในเวลาที่กําหนด ใหเสียภาษีเพ่มรอยละ 10 ของคาภาษี
บํารุงทองที่ เวนแตกรณีเจาของที่ดนไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดนใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมนจะไดแจงให
ทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงนเพ่มตามรอยละ 5 ของภาษีบํารุงทองที่ ผูมีหนาที่เสียภาษีแบบแสดงรายการที่ดนไม
ถูกตองเสียเงนเพ่มรอยละ 10 ของภาษีบํารุงทองที่ ที่ประเมนเพ่มเตม เวนแตกรณีเจาของที่ดนไดมาขอแกไข
แบบแสดงรายการที่ดนใหถูกตองกอนที่พนักงานประเมนแจงการการประเมนแจงจํานวนเนื้อที่ของที่ดนที่ไมถูกตอง
ตอเจาพนักงานสํารวจ และแจงใหมีหนาที่เสียภาษีเพื่อเสียเพ่มอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมนเพ่มเตม
- ผูมีหนาที่เสียภาษีไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเพ่มรอยละ 24 ตอปี (2 % ตอ้
เดือน) ของจํานวนเงนที่เสียภาษีบํารุงทองที่
- หากผูที่มีหนาที่เสียภาษี เสียภาษีเกนกวาที่ควรจะเสียมีสทธขอรับเงนคืนภายใน 1 ปี โดยยื่นคํารอง
ภายใน 1 ปี นับตั้งแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที่
 ปัญหา/ข้อจากัดของภาษีบารุงท้องที่
รายไดจากภาษีบํารุงทองที่ ตอไปภายหนาทองถ่นไมอาจพึ่งพา
ไดอีก เนื่องจากมีขอจํากัดดานระเบียบกฎหมาย ซึ่งไมสามารถพัฒนาใหเพ่มขึ้นไดอีก เพราะขอกฎหมายได
กําหนดใหมีการลดหยอนสําหรับเป็นที่อยูอาศัยเป็นจํานวนไร/คน ในเมื่อจํานวนคนเพ่มขึ้นและสรางที่อยูอาศัย
เพ่มขึ้น แตที่ดนเทาเดม เปลี่ยนแปลงเพียงผูครอบครองเทานั้น รายไดจากภาษีบํารุงทองที่นี้จะตองสูญหายไปในที่สุด
/////////////////
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3. ภาษีป้าย

การจัดเก็บภาษีป้าย เป็นหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่น ที่ตองดําเนนการจัดเก็บจากป้าย
ซึ่งอยูในเขตทองถ่นของตน องคกรปกครองสวนทองถ่นจัดเก็บภาษีป้าย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตภาษี
ป้าย พ.ศ.2510 พระราชบัญญัตและแกไขเพ่มเตม ฉบับที่ 2
ผูมีหนาที่เสียภาษีป้าย ไดแก เจาของป้าย กรณีไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและหาตัวผูเสียภาษีไม
ไดใหพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมนไปยังผูครอบครองป้ายนั้น และใหผูครอบครองป้ายนั้นเป็นผูเสียภาษี
 อัตราภาษีป้าย
1. ป้ายที่มีตัวอักษรไทยลวน ใหคดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตารางเซนตเมตร
2. ป้ายที่มีตัวอักษรไทยปนอักษรตางประเทศหรือเครื่องหมาย ใหคดอัตรา 20 บาท ตอ 500ตาราง
เซนตเมตร
3. ป้ายที่ไมมีอักษรไทยใหคดอัตรา 40 บาท ตอ 500 ตารางเซนตเมตร เมื่อคํานวณภาษีป้ายแลวเสียต่ํา
กวา 200 บาท ใหเสียป้ายละ 200 บาท
ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชประกอบกจการเพื่อหารายได ไม
วาแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนสลักจารึกหรือทําใหปรากฏ และไมเป็น
ป้ายที่ไดรับการยกเวนภาษีป้ายไดแก
- ป้ายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพและบรเวณของโรงมหรสพเพื่อโฆษณา
- ป้ายที่แสดงไวหนาสนคา หรือส่งหอหุม หรือส่งบรรจุสนคา
- ป้ายที่แสดงไวบรเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
- ป้ายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว
- ป้ายที่แสดงไวในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบการอื่น หรือในอาคารที่ซึ่งเป็นรโหฐานทั้งนี้
เพื่อหารายไดและแตละป้ายมีพื้นที่ในกฎหมายกระทรวง
- ป้ายของสวนราชการกลาง ราชการสวนภูมภาค หรือราชการสวนทองถ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บรหารราชการแผนดน
- ป้ายขององคการที่จัดขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือตามกฎหมายวาดวย
การนั้นๆ และหนวยงานที่นําสงรัฐ
- ป้ายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสน ธนาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร และบรษัทเงนทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาที่แสดงไว ณ
อาคารหรือบรเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
- ป้ายของผูประกอบการเกษตร ซึ่งผลผลตอันเกดจากการเกษตรของตนเอง
- ป้ายของวัดหรือผูดําเนนกจการเพื่อประโยชนแกการศาสนาหรือการกุศลสาธารณะเฉพาะ
- ป้ายสมาคมหรือมูลนธ
- ป้ายที่กําหนดในกฎกระทรวง ไดแก ป้ายแสดงหรือตดตั้งไวที่รถยนตสวนบุคคล รถบดถนน หรือรถ
แทรคเตอร รถจักรยานยนต
ป้ายที่ตดตั้งไวที่ลอเลื่อน ป้ายที่ตดตั้งหรือแสดงไวที่ยานพาหนะ นอกเหนือจาก
ขางตน ซึ่งมีเนื้อที่ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร
 ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
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การเตรียมการก่อนการจัดเก็บภาษี
1) จัดทําแผนปฏบัตงานการจัดเก็บภาษีป้าย
2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ พนักงานเก็บภาษี และ พนักงานประเมน ขององคการ
บรหารสวนตําบลวังทรายคํา
3) สํารวจตรวจสอบทะเบียนผูเสียภาษีเดมและสํารวจผูชําระภาษีรายใหมเพ่มเตม เตรียมแบบฟอรม
ตางๆ ที่ใชในการจัดเก็บภาษี
4) แนะนําขั้นตอน กระบวนการชําระภาษี เมื่อมีผูมีหนาที่เสียภาษีสอบถาม
5) ประชาสัมพันธการชําระภาษีป้ายตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
โดยทําป้ายประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธผานวทยุชุมชน ประชาสัมพันธโดยทําสื่อส่งพมพ และจัดทําประกาศ
 การปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย
ทําหนังสือแจงการประเมน (ภ.ป.3) ใหเจาของป้ายทราบ เพื่อใหนําเงนมาชําระภายในวันที1่ 5 วันนับ
แตวันที่ไดรับแจง
 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่
1) เจาของป้าย
2) กรณีไมมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายหรือพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของป้ายไดใหถือ
วาที่ครอบครองป้ายเป็นผูเสียภาษีป้าย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองป้ายไดใหถือวาเจาของผูปกครองอาคารหรือ
ที่ดนที่ป้ายนั้นหรือแสดงอยูเป็นผูเสียภาษีป้ายตามลําดับ เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายพรอม
หลักฐาน ก็ตรวจสอบความถูกตองของการกรอกแบบพมพ กรณีผูที่มีหนาที่เสียภาษีดวยตนเองผูมีหนาที่เสียภาษีชําระ
ภาษีดวยวธีการตอไปนี้
- ทางธนาณัตหรือตั๋วแลกเงน
- สงทางไปรษณียลงทะเบียน
- ชําระเป็นเงนสดหรือผอนชําระ ตั้งแต 3,000 บาท ขึ้นไป โดยสามารถผอนได 3 งวด ๆ ละเทา ๆ กัน ซึ่งผู
มีหนาที่เสียภาษีตองทําหนังสือแจงความจํานงกอนครบเวลาการชําระภาษี
 เงินเพิ่มจากผู้ที่ชาระภาษีเกินกาหนดเวลา
- ถาชําระภาษีไมเกน 1 เดือนนับตั้งแตวันพนกําหนด ใหเพ่มรอยละ 2.5 ของภาษีที่คางชําระ
- กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในกําหนด คดเงนเพ่มรอยละ 10 ราคาภาษีป้ายเวนแตเจาของป้ายได
ยื่นแบบแสดงรายการกอนเจาหนาที่จะแจงใหทราบ ใหเสียรอยละ 5 ของคาภาษี
- กรณียื่นแบบไมถูกตอง ขอความเป็นเท็จ คดเงนเพ่มรอยละ 10 ของคาภาษีเวนแตเจาของป้ายมาขอแกไข
กอนเจาหนาที่แจงประเมนไป
- กรณีไมชําระภาษีป้ายภายในกําหนดคดเงนเพ่มรอยละ 2 ตอเดือนของราคาคาภาษีป้าย
ผูม้ ีหนาที้เสยภาษี
ี้ ป้ายมีสทธ
้ อุทธรณไดเมื
้ ้อรับแจงการประเมนตาม ภ.ป. 3 แลวเห็นวาไมถูกตองให
อุทธรณตอนายกองคการบรหารสวนตําบลวังทรายคํา ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดแจง
การประเมน การขอคืนภาษีป้ายเมื่อเห็นวาไมถูกตอง ตองขอคืนภายใน 1 ปี นับแตวันเสียภาษีป้ายแลวนั้น


การบังคับจัดเก็บภาษี
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- ตรวจสอบทะเบียน ขอมูล รายชื่อผูคางชําระภาษี
- ทําหนังสือแจงเตือนใหไปชําระภาษี
*****************************

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ีงานจัดเก็บรายได้
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