การชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช
ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผูเปนเจาของทรัพยสิน โรงเรือน
สิ่งปลูกสราง เชน ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นในเขตเทศบาลซึ่งใชหาประโยชน โดยใช
เปนสถานประกอบการพาณิชยตาง ๆ ใหเชา หรือใหผูอื่นอยูอาศัย อยูในขายตองเสียภาษีโรงเรือน และที่ดินกับ
เทศบาล
ระยะเวลาการชําระภาษี ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ของทุกป
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน
- ขอรับแบบพิมพแสดงรายการทรัพยสิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่งานผลประโยชนสวนพัฒนารายได
สํานักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ กรอกรายละเอียดและยื่นตอเจาหนาที่เพื่อประเมินภาษีภายใน เดือนมกราคม กุมภาพันธ ของทุกป
- ขอรับใบแจงการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จากเทศบาลแลว ชําระเงินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับใบแจงการประเมิน
หลักฐานที่ใช
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน,สําเนาทะเบียนบาน
- ใบเสร็จรับเงิน ปที่ผานมา
การไมชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกําหนดเวลา
กรณีผูรับประเมินไมชําระคาภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงประเมินคาภาษีจะตองเสียเงินเพิ่ม
อีกดังนี้
- ถาคางชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนด จะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษี
- ถาคางชําระเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน จะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษี
- ถาคางชําระเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน จะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษี
- ถาคางชําระเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน จะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 มาตรา 44 กําหนด
วา ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ ใหยึด
อายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพยสินของผูซึ่งคางชําระคาภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเปนคาภาษีเงินเพิ่ม
การยื่นอุทธรณ
เมื่อผูรับการประเมินไดรับใบแจงการประเมินคาภาษีแลว ไมพอใจในการประเมินคาภาษี ใหยื่นคํารอง
ขอใหพิจารณาการประเมินคาภาษีใหม ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8)
*** การแจงหองวางและพื้นที่ที่ไมใชประโยชน ใหแจงภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ณ กองคลัง ***

ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจาของที่ดิน ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ คือ ผูเปนเจาของที่ดิน
ระยะเวลาการชําระภาษี ภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกป
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบํารุงทองที่
- ใหเจาของที่ดินที่อยูในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5)
ที่งานผลประโยชน สวนพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ และชําระภาษีภายในเดือน มกราคม เมษายน ของทุกป
- กรณีเปนเจาของที่ดินใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ดิน เจาของที่ดินจะตองยื่น แบบแสดง
รายการ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานที่ใช
- สําเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
- บัตรประจําตัวประชาชน
- ใบเสร็จรับเงินปที่แลว
การไมยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนดเวลาผูมีหนาที่เสียภาษี
1. กรณีไมยื่นแบบภายในกําหนดเวลา จะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 10 ของจํานวนเงินคาภาษี
2. กรณีไมชําระคาภาษีภายในกําหนดเวลา จะตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 2 ตอเดือนของจํานวนเงินคาภาษี
เศษของเดือนนับเปนหนึ่งเดือน
การยื่นอุทธรณ
ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ไดรับแจงการประเมินแลว ถาเห็นวาไมถูกตองใหยื่นคํารองอุทธรณตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบ ภ.บ.ท.9 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
*** กรณีที่บุคคลไดเปนเจาของที่ดินขึ้นใหม จํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปใหเจาของที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือ จํานวนเนื้อที่ดินไดมีการเปลี่ยนแปลง***

ภาษีปาย

ภาษีปาย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการ ประกอบการคา
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่
วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น ผูมีหนาที่เสีย
ภาษีปาย คือ เจาของปาย หรือผูครอบครองปาย
ระยะเวลาการชําระภาษี มกราคม - มีนาคม ของทุกป
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย
1.ใหเจาของหรือผูครอบครองปายยื่นแบบ แสดงรายการภาษี ณ งานผลประโยชน สวนพัฒนารายได
กองคลัง เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกป และตองชําระภาษีภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
2.ผู ใดติดตั้งปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งปายใหมแทนปายเดิม หรือ เปลี่ยนแปลง
แกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพอันเปนเหตุใหเสียภาษีเพิ่มขึ้น ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในวันที่ 15 นับแต
วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแกไข
อัตราคาภาษีปาย
ภาษีปายประเภท
ขอความปายที่มี
อัตราภาษี
1
อักษรไทย
3 บาท/500 ตร.ซม.
2
อักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศหรือกปน 20 บาท/500 ตร.ซม.
กับภาพและเครื่องหมายอื่น
3
(ก) ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือ
40 บาท/500 ตร.ซม.
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม
(ข) มีอักษรไทย บางสวนหรือทั้งหมด อยูใต
หรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
***หมายเหตุ ปายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปาย
200 บาท ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท
การไมชําระคาภาษีภายในกําหนดเวลา
1.ไมยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งปาย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของคาภาษี
2.ยื่นแบบไมถูกตองคาภาษีนอยลงเสียเพิ่ม 10% ของคาภาษีประเมินเพิ่มเติม
3.ไมชําระเงินภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงประเมิน เสียเงินเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของคาภาษี
การยื่นอุทธรณ
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดรับแจงการประเมินแลว ถาเห็นวาไมถูกตองใหยื่นคํารองอุทธรณตอพนักงาน
เจาหนาที่ตรมแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข
การประกอบกิจการตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
เทศบาลกอนดําเนินกิจการ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีคาธรรมเนียมใบอนุญาต
เกี่ยวกับสาธารณสุขทั้งหมด 3 ประการดังนี้
1. คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชสถานที่เอกชนเพื่อทําการประกอบ ปรุง มีสะสมอาหาร
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ระยะเวลาการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต ตุลาคม - มีนาคม ของทุกป
การยื่นคําขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ใหเจาของกิจการยื่นคําขอใบอนุญาตไดทุกวันในเวลาราชการ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ กอนที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ตามวันที่ที่ระบุในใบอนุญาต หรือในกรณีเจาของกิจการใหม
ก็ตองยื่นคําขอใบอนุญาตกอนที่จะเปดดําเนินกิจการ
หลักฐานในการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
1.บัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ
2.ใบอนุญาตที่จะสิ้นอายุ
บทกําหนดโทษ
1. เจาของกิจการรายใดที่ขออนุญาตประกอบกิจการแลว แตมาชําระคาธรรมเนียมเกินกวาระยะเวลาที่กําหนด
จะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูแจงหรือผูไดรับใบอนุญาต
จะบอกเลิกกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ เสียคาธรรมเนียมที่คางชําระครั้งตอไป
2. ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตาม ขอ 1. คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน เกินกวา 2 ครั้ง
เจาพนักงานสวนทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดกิจการไวจนกวาจะไดเสีย ค าธรรมเนียมและคาปรับจนครบ

