ประชาสัมพันธภาษี ของเทศบาลตําบลแมยวม
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1)
1. ผู้ร ั บการประเมิ น(เจ้าของทรั พย์ส ิ น)
ภ.ร.ด. 2
28
กุมภาพั นธ์ ของทุกปี
2.
.ร.ด. 2 จากผู้ร ั บประเมิ นแล้ว จะตรวจสอบ
ความถูกต้องและ ประเมิ นค่าภาษีโรงเรื อนฯ ภายใน30
ภ.ร.ด.2
3.
เห็นว่ามี ความจําเป็ นให้ผู้ร ั บประเมิ นแสดง
หรื อเรี ยกให้นําพยานหลั กฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการ
ผู้รบั ประเมิ นต้องรี บดําเนินการภายใน10
2) การชําระเงิ นค่าภาษี
(เจ้าของทรั พย์ส ิ น) ได้ร ั บใบแจ้งการประเมิ นค่าภาษี(ภ.ร.ด.8) จะต้อง
ชําระค่าภาษี ณ งานพั ฒนาจั ดเก็บรายได้กองคลั ง ภายใน 30 วั น
การประเมิ น
3) การอุทธรณ์ภาษี
อํานาจภายใน วั น
(ภ.ร.ด.9)

พนักงานผู้ม ี
(ภ.ร.ด.8)
รณาการประเมิ นใหม่

4)
ผู้ร ั บประเมิ นจะต้องเสี ยค่าภาษีในอัตราร้อยละ12.5 ของค่ารายปี
5)
1.

ด
มี อํานาจประเมิ นย้อนหลั งได้ไม่

เกิน 10 ปี
2.
ประเมิ นย้อนหลั งได้ไม่เกิน5 ปี
3.
(1) ถ้าค้างชําระไม่เกิน 1
(2) ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2
(3) ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3
(4) ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4

2.5 ของค่า
5
7.5
10

หรื อไม่ม ี
ง

1)

หรื อ

(ภ.บ.ท.) ณ งานพั ฒนาจั ดเก็บรายได้กองคลั ง เทศบาลตําบล
แม่ยวม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณี
30 วั น

2) การชําระเงิ นค่าภาษี
30 เมษายน ของทุกปี
3)
กรณี
10 ของจํานวนเงิ นค่าภาษี

10 ของเงิ นภ
24

1.

.ส. 3, น.ส. 2, ส.ค. 1
(
)
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง, สําเนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียน
(
)
- ภาพถ่าย หรื อรูปแบบขนาดความกว้าง ยาวและลักษณะข้อความของป้ าย
(กรณีเสี ยภาษีป้าย)
2.
3. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบั ตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
รั ฐวิสาหกิจ
4.หนังสื อแจ้งจาก เทศบาลตําบลแม่ยวม (ถ้ามี)
ภาษี ป้าย
"ป้ าย"
ทําให้ปรากฏ

หรื อโฆษณาการค้า หรื อกิ

ไม่ว่าจะได้

1)

การ
.ป. 1
ข้อความของป้ ายใหม่

ผู้เป็ นเจ้าของป้ ายหรื อผู้ครอบครองป้ ายจะต้อง
31

.ป. 1 ภายใน 15

หรื อ

2) การชําระเงิ นค่าภาษี
1. ผู้เป็ นเจ้าของป้ ายหรื อผู้ครอบครองป้ ายต้องชําระค่าภาษีภายใน15
ได้ร ั บแจ้งการประเมิ น
2.
(ภ.ป. 1) แสดงรายการไว้ถูกต้องครบถ้วน และ
ใน
ได้
3) อั ตราค่าภาษีป้าย
1
3 บาท ต่อ 500
ตารางเซ็นติเมตร
2
หรื อปนกั บ
ดอัตรา 20 บาทตอ 500 ตารางเซ็นติเมตร
3 หมายถึง (ก)
ใด ๆ หรื อไม่ หรื อ (ข)
ต่างประเทศให้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซ็นติเมตร
200 บาท ให้เสี ยภาษีป้ายละ200 บาท
4)
10
ของค่าภาษี
- ผู้เป็ นเจ้าของป้ าย
ละ 2 ของค่าภาษี
ประกอบการค้าหรื อประกอบกิจการ

กองคลั ง/งานพั ฒนาจั ดเก็บรายได้
053-682047ต่อ 14

