
 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจ าปี  2562 
 

เงินภาษทีุกบาทนั้นมีค่า  ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา 
 

    *  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1  มกราคม   ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ ์ 2562 

    *  ภาษีบ ารงุท้องที ่  1  มกราคม   ถึง  30  เมษายน  2562 

    *  ภาษีป้าย  1  มกราคม  ถึง  31  มีนาคม  2562 

    *  ใบอนุญาตฯ  ก่อนวันหมดอายุ  
 

ข้อแนะน าการเสียภาษีในเขต อบต.โนนหนั 

ในเขต อบต.นัน้  ประชาชนในท้องถิ่น  มีหนา้ที่ที่จะต้องเสยีภาษีแก่ อบต. เพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
 

     1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

          คือภาษีที่เก็บ  จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรา้งอย่างอื่นทีใ่ห้เชา่ที่ท าการค้าขาย  ที่เก็บสินค้าที่ประกอบการ
อุตสาหกรรม  อาคาร  บ้านเช่า  หอพัก  ธนาคาร  โรงแรม  แฟลต  อพาร์ตเมน้ต์  คอนโดมิเนยีม  ตึกแถว  โรงเรียนสอน
วิชาชพี  ฟารม์สัตว์และที่ปกติใช้รว่มกับโรงเรือนนั้น 

ระยะเวลาการเสียภาษโีรงเรือนและที่ดิน  

 

    *  ผู้เป็นเจ้าของของเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนและทีด่ินต้อง  ไปยื่นแบบแสดงรายการแหง่ทรัพย์สนิ   (ภ.ร.ด.2)  ต่อ
เจ้าหนา้ที่ ณ อบต.โนนหนั  ซึ่งทรพัย์สินของท่านนั้นตัง้อยู ่ ต้ังแต่วันที่  2  มกราคม  -  สิ้นเดือนกุมภาพันธ ์ ของทุกปี 

    *  พนักงานเจา้หนา้ที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8) 

    *  ผู้ประเมินต้องช าระเงนิภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่ได้รับแบบแจ้งการประเมนิ  (ภ.ร.ด.8)  

 

     อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

    *  ร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี  
 

     อัตราโทษและค่าปรับ 

 

    *  ผู้ใดละเลยไมย่ื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  และเรียกเก็บภาษีย้อนหลงัไม่เกิน  10  ปี 

    *  ผู้ ใดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเปน็จริงหรือไมบ่ริบูรณ์มีความผิดต้อง ระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500  บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับและเรียกเก็บได้ไม่เกิน  5  ปี 

    *  ถ้าช าระค่าภาษีเกนิก าหนด  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รบัแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประเมิน  ให้เสียเงินเพิ่ม  ดังนี ้ 
    *  ไม่เกิน  1  เดือน  เสียเพิ่ม  2.5% 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *  เกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  เพิ่ม  5% 

    *  เกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เพิ่ม  7.5% 

   *  เกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  เพิ่ม  10% 

   *  เกิน  4  เดือนขึ้นไปให้ยึดอายดัหรือขายทอดตลาดทรพัย์สนิโดยมิต้องขอให้ศาลสัง่หรือออกหมายยึด   
 

     การอุทธรณ ์  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

    *  ผู้ รับประเมินไมพ่อใจในการประเมินของพนักงานเจา้หน้าที่  ให้ยื่นค าร้องขอใหพ้ิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะกรรมการ 

ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  หากยื่นเกิน  15  วัน  ให้ถือว่าจ านวนเงนิซึง่ประเมนิไว้นั้นเป็นจ านวนเดด็ขาดและห้าม
ไม่ให้น าคดี ขึน้สู้ต่อศาล 

    *  หาก ผู้รับประเมินยงัไมพ่อใจค าชี้ขาดของคณะเทศมนตรี  จะน าคดีไปสู่ศาลโดยยืน่ฟ้องต่อศาลภายใน  30  วัน  นับแต่วันรับแจ้ง
ความให้ทราบค าชี้ขาด 

    *  ทั้งนี้ผู้รับประเมินต้องช าระค่าภาษีทัง้สิ้นให้เรียบร้อย 

    *  การอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนกังานไม่เป็นผลใหทุ้เลาการช าระภาษี  ถ้าช าระภาษีชา้กว่า  30  วัน  เจ้าพนักงานมีอ านาจเพิม่ค่าภาษี
ได้  
     2. ภาษีบ ารงุท้องที ่
 

          หรือภาษีที่ดิน  คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินทีม่ีกรรมสทิธิ์ที่ดนิผู้ถือครองที่ดนิในเขต อบต.โนนหนั      

    ระยะเวลาการเสียภาษบี ารงุท้องที่หรือภาษทีี่ดิน 
 

          ภายในวนัที ่ 1  มกราคม  ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี  โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภ.บ.ท.5)  ณ  ส านักงาน อบต.โนน
หัน  หากพน้ก าหนด  ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ  24  ต่อปี  ส่วนผู้ทีห่ลกีเลี่ยงไม่เสียภาษ ี เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจแจ้งการประเมนิยอ้ย
หลังได้ไม่เกนิ  10  ปี  และเก็บเงนิเพิ่มอีกร้อยละ  10   

          โทษทางอาญาจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 

          ในกรณีการเปลีย่นแปลงเจา้ของกรรมสิทธิ์หรือแบ่งแยกทีด่ินให้ผู้อื่นหรือ จ านวนที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป  ต้องยื่นแบบแสดง
รายการที่ดนิ  (ภ.บ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิห์รือวันที่จ านวนทีด่ินเปลีย่นแปลงไป 

     3.ภาษีป้าย 
 

     คือภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของ  ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเคร่ืองหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือการโฆษณาการคา้ เพื่อหารายได้  โดยต้อง
เสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ต้ังแต่  1  มกราคม ถงึสิ้นเดือน  มีนาคมของทกุปี 
 

     การยื่นแบบแสดงรายการภาษปี้าย 
 

    *  เสีย ภาษีปา้ยโดยเสียเป็นรายปี  ยกเว้นป้ายที่เริม่ติดตั้งหรือแสดงในปีแรก  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ยภายใน  15  วัน  และ
ให้เสียภาษีป้ายต้ังแต่วันที่เร่ิมติดต้ัง  หรือแสดงจนถงึสิ้นปีและเสยีภาษีเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือนของป ี

    *  ช าระภาษีปา้ยภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจา้หนา้ที ่  
   
 
 
 
 
 
 
 



  

      อัตราภาษีป้าย 

     จะเก็บตามเนื้อที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดของป้ายเปน็ตารางเซนติเมตร  แล้วคิดค่าภาษีปา้ยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ดังนี ้
     *  ป้ายภาษาไทยล้วน  อัตรา  3  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 

    *  ป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ  รูปภาพ  โลโก ้ หรือเคร่ืองหมายอัตรา  20  บาท  ต่อตารางเซนติเมตร 
    *  ป้าย ที่ไม่มีอักษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่  หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือต่ ากว่าอักษร
ต่างประเทศ  อัตรา  40  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 

    *  ป้ายทุกชนิดเมื่อค านวณพื้นที่ป้ายแล้วทีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ  200  บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท  
 

        การอุทธรณ ์

        ภาษีป้าย  
 

    *  ผู้ มีหน้าที่เสียภาษีปา้ยเห็นวา่การประเมนินั้นไมถู่กต้อง  มีสิทธอิุทธรณ์การประเมินต่อนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมนิ  โดยใชแ้บบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

    *  การอุทธรณ์ไม่เปน็เหตุใหทุ้เลาการช าระภาษีป้าย  

    *  ผู้ อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวนิิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาล  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉยัอุทธรณ ์ เว้น
แต่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมปฏิบัติ  หรือไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควรตามหนังสือเรยีกมาให้ถ้อยค าของ ผู้วา่ราชการจังหวัด  กรณีนี้ผู้
อุทธรณ์ไมม่ีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อ ศาล   
 
 

     4.  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ  
 

     ต้องยื่นค าร้องขอใบอนญุาตเพือ่ช าระค่าธรรมเนียม  ก่อนใบอนุญาตหมดอายุเป็นประจ าทุกปี  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนหนัประกอบด้วยคา่ธรรมเนียม  และใบอนุญาตดงัต่อไปนี้ 
 

    *   ค่าใบอนญุาตให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึง่เป็นที่รงัเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    *   ค่าใบอนญุาตให้เข้าขายของในตลาดสาธารณะและเอกชน 

    *   ค่าใบอนญุาตเขา้ขายของในตลาดเอกชน 

    *   ค่าใบอนญุาตให้ใช้สถานที่เอกชนขายท าประกอบหรือสะสมอาหาร 
    *   ค่าใบอนญุาตให้ใช้สถานที ่ เป็นที่ท าน้ าแข็ง 
    *   ค่าใบอนญุาตให้จ าหนา่ยสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ         
 
 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อบต.พุทธบาท  ส่วนการคลัง  โทร.0-5676-1559 ต่อ 13 


