
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 
เรื่อง   ใหไปย่ืนแบบพิมพเพื่อชําระภาษี    ประจําป  2557 

----------------------------------------------- 
   1.  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน        ต้ังแตวันท่ี      2     มกราคม   -    28   กุมภาพันธ    2557 

2.  ภาษีปาย    ต้ังแตวันท่ี   2     มกราคม   -    31   มีนาคม         2557 
3.  ภาษีบํารุงทองท่ี   ต้ังแตวันท่ี   2     มกราคม   -    30   เมษายน        2557 

หากไมมาย่ืนแบบพิมพในระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียเงินเพ่ิมตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด 
 

ท้ังนี้   ใหไปติดตอขอรับแบบพิมพ  และชําระภาษ ี
ไดท่ี   องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ   โทร. 043 – 267036 

                                     จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั 



ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
เปนภาษีท่ีเก็บจากบานเชา อาคาร   รานคา   ตกึแถว   บรษิทั   ธนาคาร   โรงแรม   โรงภาพยนต 

แฟลต   หอพัก    อพารทเมนต    คอนโดฯ    โรงเรยีนสอนอาชีพ    โรงงานอุตสาหกรรม     สนามมา 
สนามมวย    สนามกอลฟ   ทาเรือ    บอนไก    บอนปลา    ฟารมสัตว    คลังสินคา    และบริเวณท่ีดินท่ีปกติ
ใช 
กับโรงเรือนนัน้ ฯลฯ อัตราภาษรีอยละ 12.5 ของคารายป 
 

การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี 
1.   เจาของทรัพยสินหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ตอพนกังานเจา 
      หนาท่ีซ่ึงทรัพยสินนั้นตั้งอยูตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม – ส้ินเดือนกุมภาพันธของทุกป 
2.    พนักงานเจาหนาท่ีจะออกแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
3.    ผูรับการประเมินจะตองชําระเงินภายใน   30  วนั   นับแตวันไดรับแบบแจงการประเมิน 
 

การอุทธรณ 
หากผูรับการประเมิน ไมพอใจการประเมิน ใหยื่นคําอุทธรณภายใน 15 วนั นับแตวันไดรับแจงแบบ 

การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
อัตราโทษและคาปรับ 

1.     ผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับ 200.-บาท และเรียกเก็บภาษียอนหลังได 
ไมเกิน 10 ป 

2.     ผูใดยื่นแบบรายการไมถูกตองไมบริบูรณตองระวางโทษจําคกุไมเกิน      6     เดือน 
ปรับไมเกิน    500.- บาท    หรือท้ังจําท้ังปรับ เก็บภาษียอนหลังไดไมเกิน 5 ป 

3.     ถาชําระภาษีเกนิกําหนด 30 วนั จากวันท่ีไดรับแจงใหเสียเงินเพ่ิมดังนี ้
3.1   ไมเกิน 1 เดือน เสียเพ่ิม 2.5% 
3.2     เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน เพ่ิม 5% 
3.3     เกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน เพ่ิม 7.5% 
3.4     เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เพ่ิม 10% 
3.5     เกิน 4 เดือน ใหยึด หรือขายทอดตลาดทรัพยสิน โดยมิตองขอใหศาลส่ังหรือหมายยึด 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษีปาย 
เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากปายแสดงช่ือ ยี่หอ หรือเครื่องหมายการคา หรือโฆษณาไวท่ีวตัถุใด ใด 

ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียนแกะสลัก จารึกหรอืทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 
 

อัตราภาษี 
1.   ปายท่ีมีอักษรไทยลวนคดิ   3   บาท      ตอ    500 ตร.ซม. 
2.   ปายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืน คิดอัดตรา 
      20   บาท      ตอ   500 ตร.ซม. 
3.   ปายดังตอไปนี้คดิอัตรา    40   บาท      ตอ 500 ตร.ซม.       ปายท่ีไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือ 
      เครื่องหมายใดหรือไม ปายท่ีมี อักษรบางสวนหรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 
4.   ปายท่ีคํานวณพ้ืนท่ีและประเภทของปายแลวเสียภาษตี่ํากวา   200   บาท   ใหเสียในอัตรา   200   บาท 
 

การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี 
1.    เจาของปายจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตั้งแต 2 มกราคม - 31 มีนาคม 
      ของทุกปโดยเสียเปนรายป ยกเวนปายท่ีเริ่มตดิตั้งหรือแสดงในปแรกใหยื่นแบบภาษภีายใน 15 วัน 
      ใหเสียภาษีตั้งแตเริ่มติดตั้งจนถึงส้ินป 
2.    ชําระภาษภีายใน 15 วันนับแตวันไดรับแจงจากพนกังานเจาหนาท่ี 
3.    ถาภาษีปายเกนิ   3,000   บาท    ขอชําระเปน   3 งวด เทา ๆ กันก็ได 
 

การอุทธรณ 
ถาผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายไดรับแจงแลวเห็นวาไมถูกตองใหยืนคํารองอุทธรณตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 
วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษีบํารุงทองท่ี 
เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดิน   ผูครอบครองท่ีดนิอัตราภาษี จะเสียภาษีตามราคาปานกลาง 

ของท่ีดิน โดยการคํานวณปแรกแลวใหใชเปนการประเมินภาษบํีารุงทองท่ีสําหรับในปตอไปจนครบรอบ 
ระยะเวลาส่ีป ขอทราบรายละเอียดกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง 
 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน และชําระภาษี 
1.    ใหเจาของท่ีดนิผูครอบครองท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) และชําระภาษีปละครั้ง 
        ตั้งแต วันท่ี 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกป 
2.     ผูท่ีไดรับการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหมหรือเนื้อท่ีดนิเปล่ียนแปลง ใหยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน 
        (ภ.บ.ท. 5) ภายใน 30 วัน นับแตวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
 

การลดหยอน และการยกเวนภาษีบํารุงทองที ่
1.    ท่ีดินแปลงท่ีเจาของปลูกบานอยูอาศัยใชเปนท่ีเล้ียงสัตวหรอืใชประกอบกสิกรรมของตนเองไมทํา

การคา 
หรือใหเชาแตอยางใดหยอนไดไมเกิน 5 ไร สวนท่ีเกินตองเสียภาษีตามอัตราท่ีกําหนด 
2.    ท่ีดินท่ีเจาของปลูกบานใหเชา หรอืปลูกบานทําการคา และไดเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดนิแลวจะไดรับ 
การยกเวนภาษีบํารุงทองท่ี ท่ีตั้งอาคารอยู 
 

อัตราโทษและคาปรับ 
1.   ไมยืน่แบบภายในกําหนดเสียเงินเพ่ิม   10%   ของอัตราภาษ ี
2.    ยื่นรายการไมถูกตอง คาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพ่ิม    10%    ของคาภาษีประเมินเพ่ิมเติม 
3.    ช้ีเขตแจงจํานวนเนื้อท่ีไมถูกตอง คาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิมอีก     1   เทาของภาษีประเมินเพ่ิมเติม 
4.     ชําระภาษีเกินกําหนดวันท่ี      30    เมษายน   ตองเสียเงินเพ่ิม    24%  ตอป   ของคาภาษี เศษของเดือน

ให 
นับเปน    1    เดือน 
 


