ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองฉนาก
เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจําป ๒๕61

****************
ดวยขณะนี้ ใกลถึงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประจําป ๒๕61 องคการบริหารสวนตําบลคลองฉนาก
จึงขอแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีตาง ๆ ยื่นแบบพิมพเสียภาษี และทําการชําระภาษี ณ องคการบริหารสวนตําบล
คลองฉนาก ดังนี้
๑.ภาษีปาย
เจาของหรือผูติดตั้งปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่
วัตถุใดๆ ดวยอักษรภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น เปนผูมีหนาที่เสียภาษี
ปาย โดยใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย และเสียภาษีภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕61
อัตราภาษีปาย
ปายที่มีอักษรไทยลวนใหคิดอัตรา ๓ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๒.) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นให
คิดอัตรา ๒๐ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๓.) ปายดังตอไปนี้ใหคิดอัตรา ๔๐ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
(ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม
(ข) ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
๔.) ปายเมื่อคํานวณพื้นที่แลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ ๒๐๐ บาท ใหเสีย
ภาษีปายละ ๒๐๐ บาท
บทกําหนดโทษ
ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ ปรับตั้งแตหาพันบาท ถึง หาหมื่นบาท
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งตองใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
จะตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเวนแต โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยูเองหรือใหผูแทนอยู
เฝารักษา (ตางกับที่อยูอาศัย) และซึ่งมิไดเปนที่ไวสินคาหรือประกอบอุตสาหกรรม (คาขาย)
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบพิมพแจงรายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในเดือน มกราคม ๒๕61 - กุมภาพันธ ๒๕61 และชําระคาภาษีภายใน ๓๐ วัน นับจากวันไดรับการแจง
ประเมินคาภาษี

-2บทกําหนดโทษ
ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ ปรับตั้งแตสอง
รอยบาทถวน ถึง หารอยบาทถวน จําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓.ภาษีบํารุงทองที่
เจาของที่ดินไมวาบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดิน มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ ทั้งนี้ใหชําระภาษีไดตั้งแตเดือนมกราคม
๒๕61 - เมษายน ๒๕61
บทกําหนดโทษ
ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท ถึง สองพัน
บาท จําคุกหนึ่งเดือน ถึง หกเดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
ทั้งนี้ใหผูมีหนาที่เสียภาษี ชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕60

(นายสุวิทย สุทธิราช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองฉนาก

สําเนา
ประกาศ องคการบริหารสวนตําบลคลองฉนาก
เรื่อง การจัดเก็บภาษีประจําป ๒๕๕5

****************
ดวยขณะนี้ ใกลถึงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประจําป ๒๕๕5 องคการบริหารสวนตําบลคลองฉนาก
จึงขอแจงใหผูมีหนาที่เสียภาษีตาง ๆ ยื่นแบบพิมพเสียภาษี และทําการชําระภาษี ณ องคการบริหารสวนตําบล
คลองฉนาก ดังนี้
๑.ภาษีปาย
เจาของหรือผูติดตั้งปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได หรือโฆษณาการคา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่
วัตถุใดๆ ดวยอักษรภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น เปนผูมีหนาที่เสียภาษี
ปาย โดยใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย และเสียภาษีภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕5
อัตราภาษีปาย
ปายที่มีอักษรไทยลวนใหคิดอัตรา ๓ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๒.) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นให
คิดอัตรา ๒๐ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๕.) ปายดังตอไปนี้ใหคิดอัตรา ๔๐ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
(ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม
(ข) ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
๖.) ปายเมื่อคํานวณพื้นที่แลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ ๒๐๐ บาท ใหเสีย
ภาษีปายละ ๒๐๐ บาท
บทกําหนดโทษ
ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ ปรับตั้งแตหาพันบาท ถึง หาหมื่นบาท
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งตองใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
จะตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเวนแต โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยูเองหรือใหผูแทนอยู
เฝารักษา (ตางกับที่อยูอาศัย) และซึ่งมิไดเปนที่ไวสินคาหรือประกอบอุตสาหกรรม (คาขาย)
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบพิมพแจงรายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในเดือน มกราคม ๒๕๕5 - กุมภาพันธ ๒๕๕5 และชําระคาภาษีภายใน ๓๐ วัน นับจากวันไดรับการแจง
ประเมินคาภาษี

-2บทกําหนดโทษ
ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ ปรับตั้งแตสอง
รอยบาทถวน ถึง หารอยบาทถวน จําคุกหกเดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓.ภาษีบํารุงทองที่
เจาของที่ดินไมวาบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดิน มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ ทั้งนี้ใหชําระภาษีไดตั้งแตเดือนมกราคม
๒๕๕5 - เมษายน ๒๕๕5
บทกําหนดโทษ
ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท ถึง สองพัน
บาท จําคุกหนึ่งเดือน ถึง หกเดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
ทั้งนี้ใหผูมีหนาที่เสียภาษี ชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕4

(นายสุวิทย สุทธิราช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองฉนาก
……….……………..…..ตรวจ
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.........................................พิมพ์

