องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

จดหมายข่าว
ภาษีบารุงท้องที่
ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ดนิ รวมถึงภูเขาและแหล่งน้า้ ด้วย
เจ้าของทีด่ ินหมายถึงบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ (ส้ารวจใหม่) ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษียื่นแบบแสดงรายการทีด่ ิน (ภ.บ.ท.) ภายในเดือนมกราคม (ส้ารวจใหม่ทุกระยะ 4 ปี )
เสียภาษีภายในเดือนมกราคม –เมษายนของทุกปี หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งประเมิน
ค้านวณราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางทีด่ ินก้าหนดขึ้นเพื่อใช้
ในการจัดเก็บภาษี X กับอัตราภาษี
เนื้อที่ดินเพื่อค้านวณภาษี (ไร่= เนื้อที่ครอบครอง-เนื้อที่ลดหย่อน) เนื้อที่ดินในเขตองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเนื้อทีล่ ดหย่อนไม่เกิน 5 ไร่
เงินเพิ่มไม่เสียภาษีในก้าหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี

บทกาหนดโทษ
โทษทางแพ่ง
*ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาก้าหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษี
*ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี
*แจ้งจ้านวนเนื้อทีด่ ินไม่ถกู ต้องให้เสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของภาษี
*ไม่ช้าระภาษีภายในก้าหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี

โทษทางอาญา
*พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ้ารุงท้องที่โทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน
2,000 บาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ
*ไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจ้านวนเนื้อที่ดินโทษจ้าคุก 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000
บาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ
*ขัดขวางเจ้าพนักงานโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
*ผู้ใดฝ่าฝืนค้าสั่งของเจ้าพนักงานโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 หรือทั้ง
จ้าทั้งปรับ
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
โรงเรือนหมายถึงบ้านตึกแถวอาคารร้านค้าส้านักงานบริษัทธนาคารโรงแรมโรง
ภาพยนตร์โรงพยาบาลโรงเรียนแฟลตสนามมวยสนามม้าคลังสินค้าหอพักฯลฯ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินคือเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ
ค่าภาษีผู้เสียภาษีช้าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5
ต่อปี

ขั้นตอนการเสียภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบภ.ร.ด.2) ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี
2. เจ้าหน้าที่จะท้าการประเมินค่าภาษี
3. เสียภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือยื่นแบบ (ภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี)
4. หากไม่เสียภาษีภายในก้าหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
**เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อย 2.5 ของค่าภาษีค้าง
**เสียภาษีเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง
**เสียภาษีเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.50 ของค่าภาษีค้าง
**เสียภาษีเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง

บทกาหนดโทษ
ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในก้าหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46)
แจ้งข้อความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน
500 บาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ (มาตรา 48 (ข)
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ภาษีป้าย
ความหมายป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายในการ
ประกอบการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุ
ใดๆด้วยอักษรภาพเครื่องหมาย

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายคือ
1. เจ้าของป้าย
2. ผู้ครอบครองป้ายหรือเจ้าของทีด่ ินที่ป้ายนัน้ ติดตั้งอยู่
การค้านวณพื้นที่ปา้ ยอัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายที่มขี อบเขตค้านวณดังนี้
ส่วนกว้างที่สดุ x ส่วนยาวที่สุดของป้ายนั้น
ป้ายที่ไม่มขี อบเขตค้านวณดังนี้ให้ถือตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อก้าหนดส่วนกว้าง
ที่สุดยาวที่สดุ

อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา
ลักษณะ
1. อักษรไทยล้วน
2. อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมาย
3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทยอยู่ใต้หรือ
ต่้ากว่าอักษรต่างประเทศ
***ป้ายใดที่เสียต่้ากว่า 200 บาท ให้เสีย200 บาท***

ราคา (บาท)
3/500ตร.ซม.
20/500ตร. ซม.
40/500ตร.ซม.

การค้านวณภาษีปา้ ย ให้ค้านวณโดยน้าพื้นที่ปา้ ย คูณด้วยอัตราภาษีปา้ ย
เช่น ป้ายที่ต้องเสียภาษีมพี ื้นที่ 10,000ตร.ซม. เป็นป้าย ประเภทที่ 2 เสียภาษี ดังนี้
10,000 / 500 x 20 = 400 บาท

ขั้นตอนการชาระภาษี
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐานภายใน เดือนมีนาคม ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระเมินค่าภาษีป้าย
3. เสียภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
4. ไม่เสียภาษีภายในก้าหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย

บทกาหนดโทษ
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ปรับตัง้ แต่ 5,000-10,000 บาท (มาตรา35)
แจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่
5,000-50,000 บาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ (มาตรา 34)
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ทะเบียนพาณิชย์
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่น
สามัญ)หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศทีม่ าตั้งส้านักงานสาขา
ในมีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชย์
กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์ก้าหนด

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ คือ
1.ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2.ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นใน
วันหนึ่งขายได้เป็นเงินตัง้ แต่ 20 บาทขึน้ ไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
3.นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท้าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือ
หลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิน้ ในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป
4.ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลาย
อย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้คิดราคารวมทัง้ สิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้น
ไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสนิ ค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
5.ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ้าการ การ
ขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ้าทาง การขายทอดตลาด การ
รับซื้อขายทีด่ ิน การให้กู้ยมื เงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือ
ขายตั๋วเงิน การธนาคาร การท้าโรงรับจ้าน้า และการท้าโรงแรม
6.ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดที ัศน์ แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดหี รือ
แผ่นวีดีทศั น์ระบบดิจทิ ัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
7.ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8.ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
9.การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

-510.การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

11.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
12.การให้บริการตู้เพลง

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
1.จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ 50 บาท
2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละ 20 บาท
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
4.ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ30 บาท
5.ขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ครั้งละ 20 บาท
6.ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส้าเนาและรับรองส้าเนาเอกสารฉบับละ 30 บาท

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์
**ส้าเนาทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายเอกสารจ้านวน1 ใบ
**บัตรประจ้าตัวประชาชน จ้านวน 1 ใบ
**สัญญาเช่าบ้าน (กรณีเช่าบ้าน)
**หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ก้าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
**จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบกิจการ
**การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
**เลิกประกอบกิจการ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ
**ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่สูญหาย
ให้ประชาชนไปช้าระภาษีได้ที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองป่าก่อ กองคลัง งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได้ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5318-1699

