
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาํบลโนนสมบูรณ์ 
เร่ือง   ให้ไปยืน่แบบพมิพ์เพือ่ชําระภาษ ี   ประจําปี  2561 

----------------------------------------------- 
   1.  ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ        ตั้งแต่วนัที่      3     มกราคม   -    28   กมุภาพนัธ์    2561 

2.  ภาษีป้าย    ตั้งแต่วนัที่   3     มกราคม   -    31   มนีาคม         2561 
3.  ภาษีบํารุงท้องที่   ตั้งแต่วนัที่   3     มกราคม   -    30   เมษายน        2561 

หากไม่มายืน่แบบพมิพ์ในระยะเวลาที่กาํหนดจะต้องเสียเงนิเพิม่ตามระเบียบที่กฎหมายกาํหนด 

 
ทั้งนี ้  ให้ไปติดต่อขอรับแบบพมิพ์  และชําระภาษี 

ได้ที่   องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์   โทร. 043 – 267036 

                                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 



ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 

เป็นภาษีท่ีเก็บจากบา้นเช่า อาคาร   ร้านคา้   ตึกแถว   บริษทั   ธนาคาร   โรงแรม   โรงภาพยนต์ 

แฟลต   หอพกั    อพาร์ทเมนต ์   คอนโดฯ    โรงเรียนสอนอาชีพ    โรงงานอุตสาหกรรม     สนามมา้ 

สนามมวย    สนามกอลฟ์   ท่าเรือ    บ่อนไก่    บ่อนปลา    ฟาร์มสัตว ์   คลงัสินคา้    และบริเวณท่ีดินท่ีปกติ

ใช ้

กบัโรงเรือนนั้น ฯลฯ อตัราภาษีร้อยละ 12.5 ของคา้รายปี 

 

การยืน่แบบประเมนิและการชําระภาษี 

1.   เจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูรั้บมอบอาํนาจยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) ต่อพนกังานเจา้  

      หนา้ท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูต่ ั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม – ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 

2.    พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะออกแบบแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8)  

3.    ผูรั้บการประเมินจะตอ้งชาํระเงินภายใน   30  วนั   นบัแต่วนัไดรั้บแบบแจง้การประเมิน 

 

การอทุธรณ์ 

หากผูรั้บการประเมิน ไม่พอใจการประเมิน ใหย้ืน่คาํอุทธรณ์ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัไดรั้บแจง้แบบ 

การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

อตัราโทษและค่าปรับ 

1.     ผูใ้ดไม่ยืน่แบบแสดงรายการ มีความผดิโทษปรับ 200.-บาท และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัได้ 

ไม่เกิน 10 ปี 

2.     ผูใ้ดยืน่แบบรายการไม่ถูกตอ้งไม่บริบูรณ์ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน      6     เดือน 

ปรับไม่เกิน    500.- บาท    หรือทั้งจาํทั้งปรับ เก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี 

3.     ถา้ชาํระภาษีเกินกาํหนด 30 วนั จากวนัท่ีไดรั้บแจง้ใหเ้สียเงินเพิ่มดงัน้ี 

3.1   ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5% 

3.2     เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5% 

3.3     เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5% 

3.4     เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10% 

3.5     เกิน 4 เดือน ใหย้ดึ หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์น โดยมิตอ้งขอใหศ้าลสั่งหรือหมายยดึ  
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษป้ีาย 

เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายการคา้ หรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ใด 

ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียนแกะสลกั จารึกหรือทาํใหป้รากฏดว้ยวธีิอ่ืน 

 

อตัราภาษ ี

1.   ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้นคิด   3   บาท      ต่อ    500 ตร.ซม. 

2.   ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรือปนกบัภาพและหรือเคร่ืองหมายอ่ืน คิดอดัตรา 

      20   บาท      ต่อ   500 ตร.ซม. 

3.   ป้ายดงัต่อไปน้ีคิดอตัรา    40   บาท      ต่อ 500 ตร.ซม.       ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือ 

      เคร่ืองหมายใดหรือไม่ ป้ายท่ีมี อกัษรบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือตํ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 

4.   ป้ายท่ีคาํนวณพื้นท่ีและประเภทของป้ายแลว้เสียภาษีตํ่ากวา่   200   บาท   ใหเ้สียในอตัรา   200   บาท 

 

การยืน่แบบประเมนิและการชําระภาษ ี

1.    เจา้ของป้ายจะตอ้งเสียภาษีป้าย ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 

      ของทุกปีโดยเสียเป็นรายปี ยกเวน้ป้ายท่ีเร่ิมติดตั้งหรือแสดงในปีแรกใหย้ืน่แบบภาษีภายใน 15 วนั 

      ใหเ้สียภาษีตั้งแต่เร่ิมติดตั้งจนถึงส้ินปี 

2.    ชาํระภาษีภายใน 15 วนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

3.    ถา้ภาษีป้ายเกิน   3,000   บาท    ขอชาํระเป็น   3 งวด เท่า ๆ กนัก็ได ้

 

การอทุธรณ์ 

ถา้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายไดรั้บแจง้แลว้เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งใหย้นืคาํร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 

วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาษบีํารุงท้องที ่

เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน   ผูค้รอบครองท่ีดินอตัราภาษี จะเสียภาษีตามราคาปานกลาง 

ของท่ีดิน โดยการคาํนวณปีแรกแลว้ใหใ้ชเ้ป็นการประเมินภาษีบาํรุงทอ้งท่ีสาํหรับในปีต่อไปจนครบรอบ 

ระยะเวลาส่ีปี ขอทราบรายละเอียดกบัเจา้หนา้ท่ีไดโ้ดยตรง 

 

การยืน่แบบแสดงรายการทีด่ิน และชําระภาษ ี

1.    ใหเ้จา้ของท่ีดินผูค้รอบครองท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) และชาํระภาษีปีละคร้ัง  

        ตั้งแต่ วนัท่ี 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี 

2.     ผูท่ี้ไดรั้บการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหม่หรือเน้ือท่ีดินเปล่ียนแปลง ใหย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน 

        (ภ.บ.ท. 5) ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

 

การลดหย่อน และการยกเว้นภาษบํีารุงท้องที ่

1.    ท่ีดินแปลงท่ีเจา้ของปลูกบา้นอยูอ่าศยัใชเ้ป็นท่ีเล้ียงสัตวห์รือใชป้ระกอบกสิกรรมของตนเองไม่ทาํ

การคา้ 

หรือใหเ้ช่าแต่อยา่งใดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 5 ไร่ ส่วนท่ีเกินตอ้งเสียภาษีตามอตัราท่ีกาํหนด 

2.    ท่ีดินท่ีเจา้ของปลูกบา้นใหเ้ช่า หรือปลูกบา้นทาํการคา้ และไดเ้สียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้จะไดรั้บ 

การยกเวน้ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ท่ีตั้งอาคารอยู่ 

 

อตัราโทษและค่าปรับ 

1.   ไม่ยืน่แบบภายในกาํหนดเสียเงินเพิ่ม   10%   ของอตัราภาษี 

2.    ยืน่รายการไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลง ตอ้งเสียเงินเพิ่ม    10%    ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 

3.    ช้ีเขตแจง้จาํนวนเน้ือท่ีไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพิ่มอีก     1   เท่าของภาษีประเมินเพิ่มเติม 

4.     ชาํระภาษีเกินกาํหนดวนัท่ี      30    เมษายน   ตอ้งเสียเงินเพิ่ม    24%  ต่อปี   ของค่าภาษี เศษของเดือน

ให ้

นบัเป็น    1    เดือน 
 


