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จดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยไคร้

โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๒๓๕ สายด่วน ทต.ห้วยไคร้ 



จดหมายข่าว -๒- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 ตามท่ีนายอ�าเภอแม่สายได้มีแนวคิดริเริ่มกิจกรรม	
“สภากาแฟกบัผูน้�าท้องถิน่”	ร่วมกับผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สาย	ทกุแห่ง	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อร่วมพบปะหารือแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	
การมอบนโยบายการบริหารราชการ	ข้อสัง่การจากส่วนกลาง	
และข้อราชการต่าง	ๆ	พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	ข้อเสนอ
แนะแนวทางการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้การประสานการปฏิบัติ
งานระหว่างอ�าเภอกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย	รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผล
สงูสดุต่อทางราชการและประชาชนในพ้ืนที	่อกีทัง้เพือ่เป็นการ
ก�าหนดแนวทางยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอ�าเภอแม่สายต่อไป	
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	โดยงานธรุการ	ฝ่ายอ�านวยการ	ส�านกั
ปลัดเทศบาล	 จึงได้จัดกิจกรรม“สภากาแฟกับผู้น�าท้องถ่ิน”	
ขึ้นในวันที่	๖	ธันวาคม	๒๕๖๐	เวลา	๐๗.๓๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	
ห้องประชุมอู่ทอง	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 อ�าเภอแม่สาย	
จังหวดัเชยีงราย	โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าวประกอบด้วย	
นายอ�าเภอแม่สายและคณะ	 คณะผู ้บริหาร	 สมาชิกสภา
เทศบาล	พนกังานเทศบาล	พนกังานจ้าง	และลกูจ้างในสงักัด
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	และคณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลห้วยไคร้	 ส่วนราชการ	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	
ประชาชน	ในเขตต�าบลห้วยไคร้	

การจัดกิจกรรม “สภากาแฟกับผู้น�าท้องถิ่น”
ประจ�าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐



จดหมายข่าว -๓- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ส�านักปลัดเทศบาล	 ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ประจ�าปี	๒๕๖๑	ตามที่ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนอ�าเภอแม่สาย	ได้มีมติให้ศูนย์อ�านวย
การความปลอดภัยทางถนนจงัหวดัทกุจงัหวดั	ด�าเนนิกจิกรรมป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๕	แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	หน่วยทหารในพื้นที่	หมู่บ้าน	อาสาสมัครต่าง	ๆ 	ด�าเนิน
กจิกรรมการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๕๖๑	ในระหว่างวนัที	่๒๘	ธนัวาคม	๒๕๖๐	ถึง	๓	มกราคม	๒๕๖๑	
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถลดจ�านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ	 จ�านวนผู้เสียชีวิต	 จ�านวนผู้บาดเจ็บจากเทศกาลปีใหม่ให้เหลือ
น้อยที่สุด	 และเพื่อบูรณาการกับเครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 สามารถร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	 ตลอดจนสามารถ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้จึงได้ร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรอืน	ก�านนัต�าบลห้วยไคร้	ผูใ้หญ่บ้านในเขตเทศบาล	โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลห้วยไคร้	อาสาสมัครสาธารณสขุ
มูลฐานชุมชน	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจจากหน่วยบริการประชาชนต�าบลห้วยไคร้	 เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ	 กรมทหารม้าที่	 ๓	
ดอยตุงกู้ภัย		เจ้าหน้าที่ศูนย์	อปพร.	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	และชุมชน	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่	๒๕๖๑	ขึ้นระหว่างวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๖๐	ถึง	๓	มกราคม	๒๕๖๑	โดยมีพิธีเปิดศูนย์	ณ	ส�านักงานเทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	และปฏิบัติหน้าที่	ณ	บริเวณหน้าศูนย์	อปพร.	หมู่ที่	๑	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย		จังหวัดเชียงราย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ ประจ�าป ี๒๕๖๑



จดหมายข่าว -๔- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 ตามทีส่�านกันายกรฐัมนตรไีด้ประกาศ	เรือ่ง	ก�าหนดวนัส�าคญั
ของชาตไิทย	ลงวนัที	่๗	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหา
วชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 มพีระราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ก�าหนดว่า	 วนัที	่ ๕	 ธนัวาคม	ของทกุปี	 เป็นวัน
ส�าคัญของชาติไทย	 ดังนี้	 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 บรมนาถบพติร	
วนัชาต	ิ และวันพ่อแห่งชาต	ิ ในการน้ี	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดย
งานธุรการ	 ฝ่ายอ�านวยการ	 ส�านักปลัดเทศบาล	 จึงได้ก�าหนดจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ในวัน
องัคาร	ที	่๕	ธนัวาคม	๒๕๖๐	ณ	ส�านกังานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	
เวลา	๐๘.๐๐	น.	ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	ในครัง้นีป้ระกอบด้วย	คณะผู้
บรหิาร	สมาชกิสภาเทศบาล	พนกังานเทศบาล	พนักงานจ้าง	และ
ลกูจ้างในสงักัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ส่วนราชการ	ประชาชน	และ
จิตอาสาในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยภายในกิจกรรม	 นาย
เสถยีร		กาโน	นายกเทศมนตรตี�าบลห้วยไคร้	ประธานในพธีิ	จดุธูป
เทยีนเครือ่งนมสัการบชูาพระรัตนตรยั	 จดุธปูเทยีนเครือ่งทองน้อย	
ณ	 เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรม
หาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทยีน
แพ	หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์	 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ	บดนิทรเทพยวรางกูร	และร่วมกันท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
บ ริ เ วณส� านั ก งาน เทศบาลต� าบลห ้ วย ไคร ้ 	 และตามที่
สาธารณประโยชน์ของแต่ละหมูบ้่าน	ชุมชน

การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน

คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ



จดหมายข่าว -๕- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยงานพัฒนาชุมชน	 ส�านักปลัด
เทศบาล	ได้จัดการโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ	 และเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลห้วยไคร้	 ในวันที่	 ๑๕	
ธันวาคม	๒๕๖๐	เวลา	๐๘.๓๐	น.	ณ	วัดห้วยไคร้ใหม่	ต�าบลห้วย
ไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชยีงราย	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูส้งู
อายไุด้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั	และเป็นการ
ส่งเสรมิสุขภาพท้ังด้านร่างกาย	จติใจ	ของผูส้งูอายใุห้ดีขึน้	ซึง่ผูส้งู
อายุถือเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมย่ิง	 เนื่องจากมีความรู้	 และ
ผ่านประสบการณ์มามาก	เคยเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสังคม	
และท�าคณุประโยชน์แก่สงัคมมาแล้วมากมาย	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีค่น
รุ่นหลังจะต้องให้ความส�าคัญในการยกย่อง	 ให้การดูแลผู้สูงอายุ
เหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 สุขภาพทั้งจิตใจและร่างกายที่ดี	
เป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุ	สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงาน
เทศบาล	พนักงานจ้าง	และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	
ส่วนราชการ	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ประชาชน	ในเขตเทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	ในการนี้เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้รับเกียรติจาก	นายสม
ศักดิ	์	คณาค�า	นายอ�าเภอแม่สาย	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิ	ีและ
เปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลห้วยไคร้	 						

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ�าป ี๒๕๖๑



จดหมายข่าว -๖- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ�าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้จดังานประเพณลีอยกระทง	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้ึนในวนัที	่๓	พฤศจกิายน	๒๕๖๐	ต้ังแต่เวลา	๑๘.๐๐	
น.	เป็นต้นไป	ณ	อ่างเกบ็น�า้ขนุน�า้ห้วยไคร้	ผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	คณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาเทศบาล	พนกังานเทศบาล	พนกังาน
จ้าง	 และลูกจ้างในสังกดัเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ส่วนราชการ	 และประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้
ประชาชนได้อนรุกัษ์ประเพณขีองท้องถิน่ไว้ให้คงอยูสื่บไปอย่างมคีณุค่า	ตลอดจนเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของเทศบาลต�าบลห้วย
ไคร้	ซึง่ในการจดังานครัง้นีจ้ะมกีจิกรรมการประกวดขบวนกระทงใหญ่	นางนพมาศ	หนนู้อยนพมาศ	การแสดงดนตรพีร้อมทัง้การแสดง
ของสถานศกึษาต่าง	ๆ	ในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้



จดหมายข่าว -๗- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ประชาสัมพนัธ์การช�าระภาษ	ีประจ�าปี	๒๕๖๑
ค�าแนะน�าการช�าระภาษี
		 ภาษทีีเ่ทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ท�าการจดัเก็บเองได้แก่	ภาษโีรงเรือนและทีด่นิ	ภาษีบ�ารงุท้องที่	
และภาษีป้าย
ภาษโีรงเรือนและทีด่นิ
		 เป็นภาษทีีเ่ก็บจาก	บ้านเช่า	อาคารร้านค้า	ตกึแถว	บรษิทั	โรงแรม	โรงภาพยนตร์	แฟลต	หอพกั	
คอนโดมเินยีม	โรงเรยีนสอนอาชพี	โรงงานอตุสาหกรรม	สนามกอล์ฟ	บ่อนไก่	ฟาร์มเล้ียงสัตว์	คลังสินค้า
และทีด่นิท่ีใช้ร่วมกบัโรงเรือน	เป็นต้น
		 อตัราภาษี
		 ร้อยละ	๑๒.๕	%	ของค่ารายปี
		 การยืน่แบบประเมินและช�าระภาษี
		 ๑.	เจ้าของทรัพย์สนิหรือผูร้บัมอบอ�านาจยืน่แบบแสดงรายการทรพัย์สนิ	(ภ.ร.ด.๒)	ต่อพนกังาน
เจ้าหน้าที	่ซ่ึงทรพัย์สนินัน้ตัง้อยู่	ภายในเดอืนมกราคมถงึสิน้เดอืนกมุภาพนัธ์ของทกุปี
		 ๒.	พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะท�าการตรวจสอบแบบแสดงรายการและออกแบบแจ้งการประเมนิ	
(ภ.ร.ด.๘)
		 ๓.	ผูร้บัการประเมินต้องช�าระเงนิภายใน	๓๐	วนั	นบัแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งการประเมิน	(ภ.ร.ด.๘)
		 การอทุธรณ์
		 หากผูร้บัการประเมนิไม่พอใจในการประเมนิ	ให้ยืน่ค�าร้องขออทุธรณ์ได้	ภายใน	๑๕	วนั	นบัแต่
วนัทีไ่ด้รบัแจ้งการประเมนิ	(ภ.ร.ด.๘)
		 อตัราโทษและค่าปรบั
		 ๑.	ผูใ้ดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการมคีวามผิด	 โทษปรบัไม่เกนิ	๒๐๐	บาท	และเรียกเกบ็
ภาษไีด้ไม่เกนิ	๑๐	ปี
		 ๒.	ผูใ้ดย่ืนแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจรงิ	หรอืไม่บรบิรูณ์	มคีวามผดิ	ระวางโทษจ�า
คกุ	ไม่เกิน	๖	เดอืน	ปรบัไม่เกนิ	๕๐๐	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	และเรียกเกบ็ภาษย้ีอนหลังได้ไม่เกนิ	๕	ปี
		 ๓.	ช�าระภาษเีกนิก�าหนด	๓๐	วนั	นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งการประเมิน	ให้เสยีเงนิเพ่ิม	ดงันี้
		 -	ไม่เกนิ	๑	เดอืน	เงนิเพิม่	๒.๕	%
		 -	เกนิ	๒	เดอืน	ไม่เกิน	๓	เดอืน	เงนิเพิม่	๗.๕	%
		 -	เกนิ	๓	เดอืน	ไม่เกิน	๔	เดอืน	เงนิเพิม่	๑๐	%
		 -	เกนิ	๔	เดอืนขึน้ไป	ให้ยดึ	อายดั	และ/หรอืขายทอดตลาดทรพัย์สนิโดยมต้ิองขอให้ศาลส่ัง
หรอืออกหมายยดึ
ภาษบี�ารงุท้องที่
		 เป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จากเจ้าของทีด่นิ	ผูค้รอบครองทีด่นิ
		 อตัราภาษี
		 -	 จะเสยีตามราคาปานกลางของทีด่นิ	มหีลายอตัราซึง่สามารถขอทราบรายละเอียดจาก
พนกังานเจ้าหน้าทีไ่ด้โดยตรง
		 -	ทีด่นิว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามสมควร	จะต้องเสยีภาษเีป็น	๒	เท่า	ของอัตราปกติ
		 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิและช�าระภาษี
		 ๑.	เจ้าของทีดิ่น	ผูค้รอบครองทีด่นิ	ยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ	(ภ.บ.ท.๕)	และช�าระภาษ	ีภายใน
เดอืนมกราคมถงึเมษายนของทกุปี
		 ๒.	ผูท้ีไ่ด้รบัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิใหม่หรอืเนือ้ทีด่นิเปลีย่นแปลง	 ให้ยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ	
(ภ.บ.ท.๕)	ใหม่	ภายใน	๓๐	วนั	นบัแต่วนัทีโ่อนกรรมสทิธิ์
		 การลดหย่อน	และ	การยกเว้นภาษบี�ารงุท้องที่
		 ๑.	ทีด่นิทีเ่จ้าของปลกูบ้านอยูอ่าศัยโดยไม่ท�าการค้า	หรอืให้เช่า	แต่อย่างใดท้ังส้ิน	ลดหย่อนได้	
๑	ไร่	ส่วนท่ีเกนิ	ต้องช�าระภาษตีามอตัราทีก่�าหนด
		 ๒.	ทีด่นิทีเ่จ้าของปลกูอาคารให้เช่า	หรอืท�าการค้า	ไม่ได้รบัการลดหย่อนส�าหรบัส่วนของทีด่นิ
ทีม่สีิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้เป็นสถานการค้าหรอืให้เช่านัน้
		 อตัราโทษและค่าปรบั
		 ๑.	ไม่ยืน่แบบภายในก�าหนด	เสยีเงินเพิม่	๑๐	%
		 ๒.	ยืน่รายการไม่ถกูต้อง	ท�าให้ภาษลีดลงต้องเสยีเงินเพิม่	๑๐	%	ของค่าประเมินเพิม่เตมิ
		 ๓.	ชีเ้ขตแจ้งจ�านวนไม่ถกูต้อง	ท�าให้ภาษลีดลงเสยีเพิม่	๑	เท่า	ของค่าภาษปีระเมิน
		 ๔.	ช�าระภาษหีลังก�าหนดวนัที	่๓๐	เมษายน	ต้องเสยีเงนิเพิม่	๒๔	%	ต่อปี	เศษของเดอืนนบั
เป็นหนึง่เดือน
ภาษป้ีาย
		 เป็นภาษทีีจ่ดัเกบ็จากป้ายแสดงชือ่	ยีห้่อ	หรอืเครือ่งหมายการค้า	หรอืโฆษณา	หรอืกจิการอ่ืน	
เพ่ือแสวงหารายได้	ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ทีว่ตัถใุด	ๆ 	ด้วยอกัษร	ภาพ	หรอืเครือ่งหมายทีเ่ขยีน	แกะ
สลกั	จารกึ	หรอืท�าให้ปรากฏด้วยวธิอีืน่
		 อตัราภาษี
		 ๑.	ป้ายทีม่อีกัษรไทยล้วน	คดิอตัรา	๓	บาท	ต่อ	๕๐๐	ตารางเซนตเิมตร
		 ๒.	ป้ายทีม่อัีกษรไทยปนภาษาต่างประเทศ	หรอืภาพหรอืเครือ่งหมายสญัลกัษณ์อ่ืน	คิดอัตรา	
๒๐	บาท	ต่อ	๕๐๐	ตารางเซนตเิมตร
	 ๓.	ป้ายทีม่อัีกษรไทยบางส่วนหรอืทัง้หมดอูต่�า่กว่าอกัษรต่างประเทศ	ป้ายทีไ่ม่มีภาษาไทย	ไม่
ว่ามภีาพหรือเครือ่งหมายสญัลกัษณ์ใด	ๆ	กต็าม	คิดอตัรา	๔๐	บาท	ต่อ	๕๐๐	ตารางเซนตเิมตร
		 ๔.	ป้ายใด	ๆ	ทีเ่สยีต�า่กว่า	๒๐๐	บาท	ให้เสยี	๒๐๐	บาท
		 ๕.	ป้ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงแก้ไขพืน้ทีป้่าย	และได้เสียภาษป้ีายแล้ว	เป็นเหตอัุนต้องเสียภาษี
เพิม่	ให้คิดตาม	ข้อ	๑	,	๒	,	๓	แล้วแต่กรณ	ีและให้เสยีเฉพาะภาษท่ีีเพิม่
		 การยืน่แบบประเมินและช�าระภาษป้ีาย

		 ๑.	เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษป้ีายต้ังแต่เดอืนมกราคม	ถงึเดือนมนีาคมของทกุปี	
ยกเว้นป้ายทีเ่ริม่ตดิตัง้หรอืแสดงป้ายหลงัเดอืนมนีาคม	หรอืแสดงป้ายใหม่ในปีแรก	ให้เจ้าของป้ายยืน่
แบบแสดงรายการภายใน	๑๕	วัน	นบัแต่ตดิตัง้ป้าย
		 ๒.	ต้องช�าระภาษีภายใน	๑๕	วัน	นบัแต่วันทีไ่ด้รบัแจ้งการประเมินจากพนกังานเจ้าหน้าที่
		 ๓.	ป้ายทีเ่สียภาษีเกนิ	๓,๐๐๐	บาท	ข้ึนไป	จะขอผ่อนช�าระเป็นสามงวดเท่า	ๆ	กนักไ็ด้
		 ๔.	ป้ายทีต่ดิตัง้ช่วงเดอืนมกราคม	–	มีนาคม	ช�าระภาษี	๑๐๐	%
		 -	ป้ายทีต่ดิตัง้ช่วงเดอืนเมษายน	–	มิถนุายน	ช�าระภาษี	๗๕	%
		 -	ป้ายทีต่ดิตัง้ช่วงเดอืนกรกฎาคม	–	กนัยายน	ช�าระภาษี	๕๐	%
		 -	ป้ายทีต่ดิตัง้ช่วงเดอืนตลุาคม	–	ธนัวาคม	ช�าระภาษี	๒๕	%
ของภาษีป้าย
		 การอุทธรณ์ภาษีป้าย
		 ถ้าผูม้หีน้าท่ีเสยีภาษีป้ายได้รบัแจ้งการประเมนิแล้วเหน็ว่าไม่ถกูต้อง	ให้ยืน่ค�าร้องอทุธรณ์
ต่อพนกังานเจ้าหน้าที	่ตามแบบ	ภป.	ภายใน	๓๐	วัน	นบัแต่ได้รบัแจ้ง
		 อัตราโทษและค่าปรบั
		 ๑.	ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดอืนมีนาคมหรอืหลงัตดิตัง้ป้าย	๑๕	วนั	เสยี
เงนิเพ่ิม	๑๐	%	ของค่าภาษี
		 ๒.	 ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถกูต้อง	ท�าให้ค่าภาษลีดลง	ต้องเสยีเงนิเพิม่	๑๐	%	
ของค่าภาษีประเมินเพิม่เตมิ
		 ๓.	ไม่ช�าระเงนิค่าภาษีภายใน	๑๕	วัน	นบัแต่วันทีไ่ด้รบัแจ้งการประเมนิ	เสยีเงนิเพิม่	๒	%	
ต่อเดอืนของค่าภาษี	เศษของเดอืนนบัเป็นหนึง่เดอืน
		 ๔.	ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย	ต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่	๕,๐๐๐	–	๕๐,๐๐๐	บาท
			 ๕.	ผูใ้ดไม่แจ้งโอนป้ายภายใน	๓๐	วนั	นบัแต่ได้รบัโอนป้าย	ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่	๑,๐๐๐	
–	๑๐,๐๐๐	บาท
		 ๖.	ผูใ้ดไม่แสดงช่ือ	ทีอ่ยู่เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนทีมุ่มขวาด้านล่างของป้าย	ซึง่
ตดิตัง้บนอสังหารมิทรพัย์ของผูอ่ื้นและมีพ้ืนทีเ่กนิ	๒	ตารางเมตร	 ต้องระวางโทษปรบั	วนัละ	๑๐๐	
บาท	ซึง่เรียกรายวันตลอดระยะเวลาทีก่ระท�าความผดิ
		 ๗.	ผูใ้ดรูอ้ยู่แล้ว	หรอืจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเทจ็	ให้ถ้อยค�า	ตอบค�าถามด้วยถ้อยค�าอนั
เป็นเทจ็	หรอืน�าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพือ่หลกีเลีย่ง	หรอืพยายามหลกีเลีย่งการเสยีภาษป้ีาย	
ต้องระวางโทษจ�าคุก	ไม่เกนิ	๑	ปี	หรอืปรบั	ตัง้แต่	๕,๐๐๐	–	๕๐,๐๐๐	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั
		 ๘.	ผูใ้ดขัดขวางการปฏบิตังิาน/ไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าทีท่ีสั่ง่ให้มาให้ถ้อยค�า	
หรอืส่งบญัชีหรอืเอกสารเกีย่วกบัป้าย	ภายในเวลาทีก่�าหนดอันสมควร	ต้องระวางโทษจ�าคกุ	ไม่เกนิ	
๖	เดอืน	หรอืปรบัตัง้แต่	๑๐,๐๐๐	–	๒๐,๐๐๐	บาท	หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั
การช�าระภาษีทัง้	๓	ประเภท
		 สามารถช�าระได้	๓	วิธี	ดงันี้
		 ๑.	ช�าระด้วยตนเอง	ณ	งานพฒันาและจัดเก็บรายได้	กองคลัง	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้
		 ๒.	ช�าระทางไปรษณีย์ธนาณตั	ิส่ังจ่ายในนาม	“นายกเทศมนตรตี�าบลห้วยไคร้”
		 ๓.	ช�าระผ่านธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	สาขาแม่สาย	ชือ่บัญช	ีเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	
ประเภทออมทรพัย์	บญัชีเลขที	่๕๐๕-๑-๐๗๗๐๙๙
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