การยื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีบารุงท้ องที่ (ภบท.5) ประจาปี 2561-2564
องค์ การบริ หารส่ วนตาบลบ้ าหวี ขอแจ้ งประชาสั มพันธ์ เกี่ยวกับการดาเนิ นการ
สารวจที่ดินเพื่อให้ ผู้เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์ท้ังที่ต้ังอยู่ ที่นา ที่ทาการเกษตรกรรม ได้ ทราบว่ ามี
ที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ ายต้ องเสี ยภาษีบารุ งท้ องที่และให้ ทาการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในรอบระยะเวลา 4 ปี
ดังนั้น จึงขอแจ้ งให้ ท่านเจ้ าของที่ดินหรื อผู้รับมอบอานาจทาการชี้เขต เพื่อแจ้ ง
จานวนเนื้อที่ ที่ดินแก่ เจ้ าพนักงานสารวจ (กานัน,ผู้ใหญ่ บ้าน,เจ้ าหน้ าที่ อบต.) และยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน เพื่อเสี ยภาษีบารุ งท้ องที่ต่อเจ้ าพนักงานประเมิน ประจาปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.
2564 ทั้งนีจ้ ะดาเนินการสารวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินได้ ณ องค์ การบริหารส่ วนตาบล
บ้ าหวี

หลักฐานที่ใช้ ในการยื่นชาระภาษี
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (เจ้ าของทีด่ ิน)
สาเนาทะเบียนบ้ าน (เจ้ าของทีด่ ิน)
สาเนาเอกสารทีด่ ิน,สาเนาโฉนดทีด่ ิน,น.ส.3,สปก (ถ่ านเอกสารหน้ า – หลัง)
ทุกแปลงทีอ่ ยู่ ในเขตตาบลบ้ าหวี

ที่ทาการองค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ าหวี
โทรศัพท์ 075-290511

ขอให้ผมู ้ ีหน้าที่ชาระภาษีต่างๆ ภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้าหวี
อ าเภอหาดส าราญ จัง หวัด ตรั ง ไปขอรั บ แบบแสดงรายการทรั พ ย์สิ น และยื่น ต่ อ เจ้า หน้า ที่
ดังต่อไปนี้

1. ภาษีโรงเรียนและที่ดนิ ให้ผมู ้ ีหน้าที่เป็ นเจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอื่น
ที่ใช้เช่า ทาการเก็บสิ นค้า ประกอบการอุตสาหกรรม ให้ญาติ พ่อแม่ หรื อผูอ้ ื่นอาศัยและที่ใช้ใน
กิจการอื่นๆ ในปี ที่เพิ่งล่วงมาแล้ว ยืน่ แบบ ภ.ร.ด.2 และชาระภาษี ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบ้าหวี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. ภาษีบารุ งท้ องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองที่ดิน
และละแปลงในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้าหวี ที่มีเนื้อที่ดินรวมทุกแปลงเกิน 5 ไร่ ที่ดินรก
ร้าง ว่างเปล่า ที่ทานา ทาสวนหรื อเกษตรกรรม ที่ดินที่ให้ผูอ้ ื่นเช่ า หรื อผูอ้ ื่นอยู่อาศัย ต้องชาระ
ภาษีบารุ งท้องที่ ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้าหวี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 1
มกราคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 หากไม่ชาระภายในวัน เวลา ที่กาหนดจะต้องเสี ยเงิน
เพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี ของจานวนเงินภาษีที่จะต้องเสี ย
3. ภาษีป้าย ให้เจ้าของหรื อผูซ้ ่ึงเจ้าของป้ายมอบหมาย ยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
ป้ าย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้าหวี ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 หากพ้นกาหนดนี้ จะต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ
10 กรณี มีการติดตั้งป้ายใหม่ หรื อรื้ อถอนยกเลิกป้ายเดิมให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน

หลักฐานที่ใช้ ในการยื่นชาระภาษี
บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาโฉนดที่ดิน
สาเนาทะเบียนบ้าน
**************ถ่ ายสาเนาหน้ าหลัง เซ็นรับรองสาเนาทุกฉบับ***************

ท้องถิน่ ดี ภาษีช่วย ท้องถิน่ สวย ภาษีสร้าง
ขอเชิญผูอ้ ยู่ในข่ายชาระภาษี ประจาปี พ.ศ.2561
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

ภาษีป้าย

ยืน่ แบบชาระภาษีภายใน 30 วัน

ยืน่ แบบชาระภาษีเดือน

ภาษีบารุงท้องที่

มกราคม – กุมภาพันธ์

มกราคม – มีนาคม



ของทุกปี
และชาระภาษีภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งประเมิน

ของทุกปี
และชาระภาษีภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งประเมิน

มกราคม – เมษายน
ของทุกปี

ติดต่อขอยืน่ แบบแสดงรายการและชาระภาษีได้ท่ี งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าหวี โทร.075-290511

