# ทะเบียนพาณิ ชย์ – ทะเบียนการค้า – ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ท่านทราบไหมค่ะว่าเงินภาษีที่เราชําระไปนั้นอยูท่ ี่ไหนและ
นําไปทําอะไรบ้าง
เงินภาษีเหล่านี้ถือเป็ นรายได้ของหินแก้วนะคะ
เมือ่ เราจัดเก็บได้เงินเหล่านี้จะนํามาพัฒนาหินแก้วของเราค่ะ เช่น การ
ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนหนทาง งานไฟฟ้ า งานประปา เป็ นต้น ดังนั้น
ถ้าเราจัดเก็บภาษีได้อย่างทัว่ ถึงก็จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นและนัน่ ก็
หมายความว่าเรามีเงินมาช่วยพัฒนาหินแก้วของเรามากขึ้น
ดังนั้น
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหินแก้ว จึงขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี ่ น้อง ชาว
หินแก้วมายืน่ แบบชําระภาษีกนั นะคะ เพื่อจะได้พฒั นาหินแก้วของเรา
ให้มีความเจริ ญมากยิง่ ขึ้นและยังเป็ นการแสดงให้เห็นว่าหินแก้วของเรา
มีความสามัคคีกนั ด้วยค่ะ
หากพ่อแม่ พนี่ ้ องท่ านใดมีความประสงค์ ต้องการยื่นแบบเสี ยภาษี
ขอเชิญยื่นแบบที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหินแก้ว ได้ทุกวันในเวลา
ราชการนะคะ
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ภาษีโรงเรื องและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรื อนหรื อ
สิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรื อน
หรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น ทรัพย์สินที่ตอ้ งเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ได้แก่
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างและที่ดินซึ่งได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนและ
สิ่ งปลูกสร้างนั้น และในปี ที่ผา่ นมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
นั้น เช่น ให้เช่า ให้เป็ นที่ทาํ การค้าขาย ที่ไว้สินค้าประกอบ
อุตสาหกรรม ให้ ญาติ บิดา มารดา บุตร หรื อผูอ้ ืน่ อยูอ่ าศัย หรื อใช้
ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้
หลักฐานที่ใช้ ในการเสี ยภาษี
# สําเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจําตัวประชาชนผูเ้ สี ยภาษี
# สําเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรื อน
# สัญญาเช่าโรงเรื อน / สัญญาเช่าที่ดิน

ระยะเวลาการชําระภาษี
ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในเดือน มกราคม –
กุมภาพันธ์ ของทุกปี
- ผูร้ ับประเมินชําระภาษีปีละครั้ง ตามค่ารายปี ของทรัพย์สิน
ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
- เงินเพิ่ม ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้ง
การประเมิน จะต้องนําเงินมาชําระค่าภาษีภายใน 30 วันนับ
แต่วนั ได้รับการแจ้งประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสี ยเงินเพิ่ม ดังนี้
@ ชําระไม่เกิน 1 เดือน กําหนดเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีท่ ีคา้ ง
@ ชําระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน กําหนดเงินเพิ่ม
ร้อยละ 5 ของภาษีที่คา้ ง
@ ชําระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน กําหนดเงินเพิ่ม
ร้อยละ 7.5 ของภาษีที่คา้ ง
@ ชําระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน กําหนดเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของภาษีที่คา้ ง
ภาษีป้าย
ป้ ายที่ตอ้ งเสี ยภาษี ได้แก่ ป้ ายแสดง ป้ ายยีห่ อ้ หรื อ
เครื่ องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าและประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้ไม่วา่ จะแสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใดๆ
ด้วย
อักษร ภาพหรื อเครื่ องหมาย ที่สลัก จารึ ก หรื อทําให้ปรากฏ
ด้วยวิธีใดๆ
ผู้มีหน้ าที่เสี ยภาษีป้าย
1.เจ้ าของป้าย
กรณี ไม่มีผยู้ นื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรื อไม่
อาจหาตัวเจ้าของป้ ายได้
ให้ถือว่าผูค้ รอบครองป้ ายเป็ นผูม้ ี
หน้าที่เสี ยภาษี ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายได้ ให้ถือว่าผู้

ครอบครองอาคารหรื อที่ดินป้ ายติดตั้งหรื อแสดงอยูม่ ีหน้าที่เสี ยภาษี
ตามลําดับ
2.อัตราภาษีป้าย
2.1 อักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2.2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรื อปนกับภาพ และ /
หรื อเครื่ องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2.3 ป้ ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
(ก)ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทย ไม่วา่ จะมีภาพหรื อเครื่ องหมายใดหรื อไม่
(ข)ป้ ายมีอกั ษรไทยบางส่ วน หรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้หรื อตํ่ากว่าอักษร
ต่างประเทศ
ป้ ายตามข้อ 1,2 และ3 เมื่อคํานวณพื้นที่ของป้ ายแล้ว ถ้ามีอตั ราที่
ต้องเสี ยภาษีต่าํ กว่าป้ ายละ 200 บาท เสี ยภาษีป้ายละ 200 บาท
ยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี
ชําระ ภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่ได้รับแจ้ งการประเมิน
เงินเพิม่ ไม่ย่ นื แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกําหนด ให้เสี ยเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของค่า ภาษีป้าย
ภาษีบํารุ งท้ องที่
ภาษีบาํ รุ งท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากเจ้าของที่ดินตาม
ราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอตั ราภาษีบาํ รุ งท้องที่
ที่ดินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็ นของ
บุคคลหรื อคณะบุคคล ไม่วา่ เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน
กรณี บุคคลใดเป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรื อจํานวนเนื้อที่ดิน
เดิมเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบ ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่เป็ นเจ้าของที่ดินใหม่หรื อจํานวนที่ดินเปลี่ยนแปลง
กําหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพือ่ เสี ยภาษีทุกๆ 4 ปี
(ภบท.5)
การชําระภาษี ภายในเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี

การเสี ยเงินเพิม่ เสี ยเพิม่ ร้ อยละ 2 ต่ อปี
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสี ยภาษี
* สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
* สําเนาทะเบียนบ้าน
* หนังสื อรับรองห้างหุน้ ส่ วนบริ ษทั
* โฉนดที่ดิน
* ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีครั้งสุ ดท้าย
* หนังสื อมอบอํานาจให้ผอู้ ื่นทําการแทน
โดยในปี นี้องค์การบริ หารส่ วนตําบลหินแก้ว ได้มีการ
จัดทําแผนที่ภาษี
ซึ่งจะทําให้หินแก้วสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่าง
ครบถ้วนค่ะ ดังนั้นเราจึงมีความหมายและความสําคัญของระบบแผนที่
ภาษีมาฝากทุกท่าน
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั พย์ สิน
ความหมาย “ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็ น
ระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ ใช้ขอ้ มูลเหล่านั้นในการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร
3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบาํ รุ งท้องที่ ภาษีป้าย
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ในการประกอบกิจการค้าตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข”
เอกสารในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิน
ระบบแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สินประกอบด้วยเอกสาร 2 ประเภท คือ
1. แผนที่ภาษี
เป็ นแผนที่ที่แสดงตําแหน่ง ลักษณะ ขนาดของแปลงที่ดิน
อาคารหรื อโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
2.ทะเบียนทรัพย์ สิน
เป็ นทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สินประกอบด้วย ที่ดิน อาคารหรื อ
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง ป้ าย และการประกอบการค้าของเจ้าของทรัพย์สิน

แหล่งข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมี
ที่มาอยู่ 2 ประการ คือ
ข้อมูลทางเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
รู ปร่ าง ตําแหน่งของที่ดิน โดยมีพ้ืนฐานจากระวางที่ดิน
ประเภทต่างๆ นอกจากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิ ทธิ์ก็เป็ น
ข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารสิ ทธิ์ และสัญญาต่างๆที่มีผทู้ าํ นิติ
กรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ที่มาของข้อมูลเหล่านี้ก็คือ
สํานักงานที่ดินและจากหน่วยราชการที่เป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
รวมทั้งความร่ วมมือจากเจ้าของทรัพย์สินด้วย ข้อมูลประเภทนี้
ส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลเอกสารของทางราชการ
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ ในการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน นอกจากจะใช้ขอ้ มูลจากการคัดลอก
เอกสารทางราชการแล้ว ยังมีการจัดชุดสํารวจภาคสนามออก
ตรวจสอบรายการทรัพย์สินและลักษณะการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่จริ ง โดยใช้แผนที่แม่บทเป็ นตัวนําไปยังพื้นที่เป้ าหมาย
พนักงานสนามจะทําการตรวจสอบข้อมูลที่คดั มาจากสํานักงาน
ที่ดินกับความเป็ นจริ ง รวมทั้งการสัมภาษณ์เจ้าของทรัพย์สิน
ด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องที่สุดสําหรับนํามาลงรายการใน
ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท. 4) ต่อไป
ซึ่งการจัดทําแผนที่ภาษีน้ ี จะทําให้องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหินแก้ว
สามารถเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนยิง่ ขึ้นค่ะ
( หากมีขอ้ สงสัย สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์
0 – 7763 – 0303 ต่อ 12)

หินแก้วจะก้าวไกล
ถ้าทุกท่านร่วมใจเสียภาษี

การชําระภาษี
หินแก้วจะก้าวไกล
ถ้าเราทุกคนร่วมใจมาเสียภาษี

องค์การบริหารส่วนตําบลหินแก้ว

