กาหนดการยืน่ แบบและชาระภาษี
1. ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ยืน่ แบบและชาระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ภาษีป้าย
ยืน่ แบบและชาระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
3. ภาษีบารุงท้ องที่
ยืน่ แบบและชาระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

รายละเอียดเพิม่ เติม
ภาษีบารุ งท้ องที่
คือ ภาษีที่เก็บจากที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดิน พื้นที่
ที่เป็ นภูเขาหรื อที่มีน้ าด้วย
ผู้มหี น้ าทีเ่ สียภาษี
1. เจ้าของที่ดิน
2. บุคคลหรื อคณะบุคคลหรื อบุคคลธรรมดาซึ่งมี
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน

3. ผูค้ รอบครองอยูใ่ นที่ดินที่ไม่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ
เอกชน เช่น ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะที่นาไปจัดหา
ผลประโยชน์
กาหนดเวลายืน่ แบบและชาระภาษี
- ยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือน มกราคม
ของปี ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน(ตีราคาปานกลางที่ดิน
ทุกๆ 4 ปี )
- ให้ยนื่ แบบ ภ.บ.ท. 5 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เป็ น
เจ้าของที่ดินใหม่หรื อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน
- ให้ชาระค่าภาษีภายใน 30 เมษายน ของทุกปี
- กรณี ที่มีการ ซื้อ ขาย แก้ไขเปลี่ยนแปลง โอนเปลี่ยน
กรรมสิ ทธ์ ต้องแจ้งให้ องค์การบริ หารส่วนตาบล
วัดโบสถ์ทราบภายใน 30 วัน
เงินเพิม่
1. ไม่ยนื่ แบบภายในกาหนด ยืน่ แบบไม่ถูกต้องให้
เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
2. ไม่ชาระภาษีภายในกาหนด ให้ชาระเงินเพิ่ม
ร้อยละ 24 ต่อปี ของค่าภาษี

ป้าย
ป้ าย หมายความว่า ป้ ายที่แสดงชื่อยีห่ อ้ หรื อ
เครื่ องหมายที่ให้ประกอบการค้า หรื อประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้ หรื อโฆษณาการค้า หรื อกิจการอื่น เพื่อหา
รายได้ ไม่วา่ จะได้แสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วสั ดุใด ๆ ด้วย
อักษร ภาพหรื อเครื่ องหมายที่เขียนและสลัก จารึ ก หรื อ
ทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
กาหนดเวลายืน่ แบบชาระภาษีป้าย
- ยืน่ แบบแสดงรายการป้ าย ( ภ.ป.1 ) ภายในเดือน
มีนาคม ของทุกปี
- ยืน่ แบบและชาระเงินทันทีภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่
ได้รับการประเมิน
- กรณี ติดตั้งป้ ายใหม่ เปลี่ยนแปลง แก้ไขป้ ายเดิม ให้
ยืน่ แบบภายใน 15 วั น นับแต่วนั ติดตั้ง หรื อแก้ไขปลี่ยน
แปลงป้ าย
อัตราภาษีป้าย
1. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วน 3 บาท / 500 ตร.ซม.
2. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรื อปนกับ
ภาพหรื อเครื่ องหมาย 20 บาท / 500 ตร.ซม.
3. ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทย หรื ออักษรไทยบางส่วนอยูต่ ่า
กว่าอักษรต่างประเทศ 40 บาท / 500 ตร.ซม.

เงินเพิม่

เงินเพิม่

-ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการป้ าย ยืน่ แบบแสดงรายการ
ไม่ถูกต้อง ให้ชาระเงินเพิ่มร้อยละ 10
- ไม่ชาระภาษีป้ายภายในกาหนดเวลาให้ชาระเงินเพิ่ม
ร้อยละ 2 ต่อเดือน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจาก
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้นๆ เช่น ร้านค้า
โรงสี ขา้ ว โรงเลี้ยงไก่ ร้านซ่อมรถ บ้านเช่าต่างๆ เป็ นต้น
กาหนดเวลายืน่ แบบชาระภาษี

1. ถ้าชาระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่พน้ กาหนดเวลา
ที่ได้รับจ้างการประเมิน ให้ชาระเงินเพิ่มร้อยละ
2.5 ของภาษีที่คา้ ง
2. ถ้าชาระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้
ชาระเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่คา้ ง
3. ถ้าชาระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้

เอกสารประชาสั มพันธ์
การชาระภาษี

ชาระเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่คา้ ง
4. ถ้าชาระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้
ชาระเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่คา้ ง
5. ถ้าเกิน 4 เดือน ให้นายกองค์การบริ หารส่วน
ตาบลวัดโบสถ์ มีอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อ
ให้ ยึด อายัด หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สินของ

1. ยืน่ แบบชาระภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์

ผูค้ า้ งชาระภาษีได้

2. ยืน่ แบบและชาระภาษีทนั ทีหรื อภายใน 30 วัน

กากาแกก
สถานที่ที่ยนื่ แบบเพื่อชาระภาษี

นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลวัดโบสถ์

อัตราภาษี

หมู่ 9 ตาบลวัดโบสถ์ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดพรรณบุรี

กฎหมายกาหนดให้ชาระภาษีในอัตราร้อยละ 12.5

ในวันและเวลาราชการ

ของค่ารายปี (ค่ารายปี หมายถึงจานวนเงินซึ่งทรัพย์สิน

หรื อสอบถามได้ที่ โทร/โทรสาร 035-459510 ต่อ 12

องค์ การบริหารส่ วนตาบลวัดโบสถ์
อาเภอบางปลาม้ า จังหวัด สุ พรรณบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : ส่ วนคลัง

นั้นๆ สมควรให้เช่าได้ในปี หนึ่งๆ )

งานจัดเก็บรายได้ ส่วนคลัง
คลัง

องค์การบริ หารส่ วนตาบลวัดโบสถ์

โทร. 035459510 ต่อ 12

