ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
เรื่อง แผนปฏิ
25599
แผนปฏิบตั ิงานการจั
านการจัดเก็บรายได้ ประจําปีงบประมาณ 255
........................................
ด้วยงานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง ได้ดําเนินการ
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านการจั ด เก็ บ รายได้ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ในเขตตําบลบางประแดง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง เรื่อง การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลประแดง พ.ศ.
2551 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2550 นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด เก็ บ รายได้ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
บางประแดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
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ประกาศองค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี
และคณะกรรมการพิจารณาคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
........................................
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ เห็นชอบมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการจัดการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ป.เสนอ โดย
ให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และ
คณะกรรมการพิ จ ารณาคํ า ร้ อ งขอให้ พิ จ ารณาการประเมิ น ใหม่ (คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ )
เพื่อพิจารณาเบื้องต้นให้กับผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
ดังนั้น เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามคําสั่งแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
เรื่อง กําหนดเวลาการชําระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
ภาษีบํารุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจําปี พ.ศ.๒๕๕9
********************************
ด้วยบัดนี้ ถึงกําหนดระยะเวลา ที่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน ได้แก่ โรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตําบลบางประแดง ยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อชําระภาษี และค่าธรรมเนียมรายปี ประจําปี ๒๕๕9 องค์การบริหารส่วนตําบลบางประแดง
ขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อในข่าย เสียภาษี ชําระภาษีและค่าธรรมเนียม ตามกําหนด ดังนี้
๑. ภาษี โ รงเรื อนและที่ ดิ น ให้ ผู้ รั บ ประเมิ น หรื อบุ คคลผู้ พึง ชํ า ระค่ าภาษี ยื่ น แบบพิ ม พ์
เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชําระเงินค่าภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
๒๕๕9 และชําระ
ภายใน ๓๐ วัน นับตังแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
๒. ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครอง ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.๑) และชําระ
เงินค่าภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕9
๒๕๕9 ( กรณีติดตั้งป้ายใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ติดตั้งและแสดงป้าย )
๓. ภาษีบํารุงท้องที่ ให้ผู้รับประเมินหรือบุคคลผู้พึงชําระค่าภาษี ยื่นแบบแสดงรายการ
(ภ.บ.ท.๕) เพื่อแจ้งรายการ ทรัพย์สิน และชํ าระเงินค่าภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕9
๒๕๕ 9
(บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีเหตุที่ทําให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดินใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น)
๔. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ตลาด/สถานที่จําหน่าย
อาหาร,สถานที่สะสมอาหาร ให้ผู้ที่จะขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต/คําขอต่ออายุก่อน
วันหมดอายุใบอนุญาต
จึงประกาศให้ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านฯและบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่
ชํา ระภาษี ดัง กล่า วข้า งต้ น ได้ที่ ส่ ว นการคลัง องค์การบริห ารส่ วนตํ าบลบางประแดง อํา เภอบางปะอิ น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๗๐๓-๐๗๓ ต่อ 105
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8
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