


 

  วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 
ณ วัดพระมหาธาตุวรามหาวิหาร   

      ในนามอ าเภอพระพรหม องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยส าเภา      
น าโดยนายกจิตรา  ศรีพิบูลย ์คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี เขา้ร่วมงานประเพณีแห่ผา้ข้ึนธาตุ ประจ าปี 2561  



วนัท่ี  16 มีนาคม 2561 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยส าเภา 
 จดัโครงการแข่งขนักีฬาเช่ือมสายสมัพนัธ์ศูนยเ์ดก็เกมส์ โดยมีเดก็ๆอนุบาล 

ศูนยพ์ฒันาเดด็เลก็วดัทา้ยส าเภา,ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัเชิงแตระ และศูนย ์
พฒันาเดก็เลก็วดับา้นไสใหญ่ เขา้ร่วมแข่งขนักีฬาในคร้ังน้ี  ณ สนามกีฬา 
โรงเรียนวดัเชิงแตระ  อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

วนัทอ้งถ่ินไทย ตรงกบัวนัท่ี 18 มีนาคมของทุกปี
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ ใหย้กฐานะต าบลท่าฉลอมเป็น 
"สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2448 
(ร.ศ. 124) ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการกระจาย
อ านาจการปกครองใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้
ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง อนัน าไปสู่การวางรากฐาน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 



ความรู้เกีย่วกบัภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
ภาษโีรงเรือนและทีด่ิน  เป็นภาษีท่ีจดัเกบ็จาก 
                 โรงเรือนกบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือน และส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ กบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ือง
กบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 
                โรงเรือน หมายถึง บา้น, ตึกแถว, ร้านคา้, ส านกังาน, ธนาคาร, โรงแรม, โรงภาพยนต,์ โรงเรียน, 
อพาทเมนท,์ สนามมวย, คลงัสินคา้ 
                ส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน หมายถึง ท่าเรือ, สะพาน, ถงัเกบ็น ้ามนั, อ่างเกบ็น ้า, คานเรือ ซ่ึงมีลกัษณะ
การก่อสร้างติดกบัท่ีดินเป็นการถาวร 
                ทีด่ินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ หมายถึง ท่ีดินซ่ึงปลูกโรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ และบริเวณต่อเน่ืองกนั ซ่ึงตามปกติใชไ้ปดว้ยกนักบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 
                ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ีหมายถึง ผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 
ขั้นตอนการช าระภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 
                การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี ผูรั้บประเมิน (เจา้ของทรัพยสิ์น) ตอ้งยืน่แบบ (ภ.ร.ด.2) 
ณ งานจดัเกบ็รายได ้ส่วนการคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี 
                เม่ือผูป้ระเมินไดรั้บแจง้การประเมินค่าภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จะตอ้งช าระภาษีภายใน 30วนั นบั
ถดัจากวนัท่ีไดแ้จง้การประเมิน 
การย่ืนอธุรณ์ 
                เม่ือผูรั้บการประเมินไดรั้บใบแจง้การประเมินค่าภาษีแลว้ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ใหย้ืน่
ค  าร้องใหพ้ิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินภาษี 
(ภ.ร.ด.8) 
อตัราค่าภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 
                ผูรั้บประเมินจะตอ้งเสียภาษี ในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่าเช่า) 
การไม่ช าระค่าภาษโีรงเรือนและทีด่ินภายในก าหนดเวลา 
                กรณีไม่ยืน่แบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีภายในก าหนดตอ้งเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท 
                กรณีผูรั้บการประเมินไม่ช าระค่าภาษีภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ประเมินค่าภาษี
จะตอ้งเสียเงินเพิ่มอีกดงัน้ี 
                -  ถา้คา้งช าระไม่เกิน 1 เดือนนบัแต่วนัพนัก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ี
คา้ง             
                -  ถา้คา้งช าระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะตอ้งเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 
                -  ถา้คา้งช าระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน จะตอ้งเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 
                -  ถา้คา้งช าระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน จะตอ้งเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 



ความรู้เกีย่วกบัภาษีป้าย 

ภาษีป้าย เป็นภาษีท่ีจดัเกบ็จากป้ายอนัหมายถึงป้ายแสดงช่ือยีห่อ้หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการ
ประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดไ้ม่วา่จะไดแ้สดงหรือโฆษณาไวที้วตัถุ
ใดๆ ดว้ยอกัษรภาพหรือเคร่ืองหมายท่ีเขียนแกะสลกัจารึก หรือท าใหป้รากฏดว้ยวิธีอ่ืนๆ 
ขั้นตอนการช าระภาษป้ีาย 
การยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  
               ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายจะตอ้งช าระค่าภาษีภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การ
ประเมินหรือจะช าระค่าภาษีในวนัท่ียืน่แบบเลยกไ็ด ้
อตัราค่าภาษป้ีาย 
                ป้ายประเภทท่ี 1 หมายถึง ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น คิดอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
                ป้ายประเภทท่ี 2 หมายถึง ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบนกบัอกัษรต่างประเทศหรือปนกบั
ภาพเคร่ืองหมายอ่ืน คิดในอตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
                ป้ายประเภทท่ี 3 หมายถึง (ก) ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือเคร่ืองหมาย
ใดๆ หรือไม่ (ข) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 
ใหคิ้ดในอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. เม่ือค านวณพ้ืนท่ีป้ายแลว้ถา้มีอตัราภาษีต ่ากวา่ป้าย
ละ 200 บาท ใหเ้สียภาษีป้าย ป้ายละ 200 บาท 
การไม่ย่ืนแบบและช าระค่าภาษป้ีายภายในก าหนดเวลา 
                ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยืน่แบบภายในก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 
ของค่าภาษี 
                ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ช าระค่าภาษีภายในก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 
24 ต่อปี หรือร้อย 2 ต่อเดือน ของค่าภาษี 



ความรู้เกีย่วกบัภาษีบ ารุงท้องที ่

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเป็นภาษีท่ีจดัเกบ็จาก “ท่ีดิน”ซ่ึงหมายถึง พ้ืนท่ีดิน พ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขา หรือท่ีมี
น ้ าดว้ย 
ขั้นตอนการช าระภาษบี ารุงท้องที่ 
                เจา้ของท่ีดิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
(ภ.บ.ท.5) ณ งานจดัเกบ็รายไดส่้วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ทุกรอบ
ระยะเวลา 4 ปี 
                กรณีท่ีบุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่จ านวนเน้ือท่ีดินเดิมเปล่ียนแปลงไป ให้
เจา้ของท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่ 
หรือจ านวนเน้ือท่ีดินไดมี้การเปล่ียนแปลง 
การช าระเงนิภาษค่ีาบ ารุงท้องที่ 
                ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีจะตอ้งช าระเงินค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในวนัท่ี 30 เมษายน ของ
ทุกปี 
การไม่ย่ืนแบบและช าระค่าภาษบี ารุงท้องที่ภายในก าหนด 
                กรณีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี ไม่ยืน่แบบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดจะตอ้งเสีย
เงินเพ่ิมอีก ร้อยละ 10 ของจ านวนเงินค่าภาษี 
                กรณีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีไม่ช าระค่าภาษีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดจะตอ้ง
เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 24 ต่อปี หรือร้อยละ 2 ต่อเดือน ของเงินค่าภาษี 
  


