กําหนด การชําระภาษี
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลหนองยาง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา

ภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ ยืน่ แบบเพื่อชําระภาษี
1 มกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย ยืน่ แบบเพื่อชําระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน
มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบํารุ งท้ องที่ ยืน่ แบบเพื่อชําระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม
ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี

เงินภาษีของท่านช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่
ท้องถิน่
ก่อสร้างปรับปรุ งถนนท่อระบายนํ้า
มีไฟฟ้ าสาธารณะตามถนน,ตรอก,ซอย
มีน้ าํ ประปาพอเพียงและดื่มได้
หน่วยป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
รณรงค์การป้ องกันยาเสพติด
จัดให้มีการศึกษาอย่างทัว่ ถึง
ฝึ กอาชีพให้ราษฎรมีรายได้ที่ดี
รักษาความสะอาดตามถนน เก็บขนขยะนําไปกําจัด
กองคลัง เปิ ดบริการรับชําระภาษีฯ ในวันและเวลาราชการ
ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ท่านมีขอ้ สงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ท ี่
 044-321585

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน เป็ นภาษีที่จดั เก็บจาก
1. โรงเรื อนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนนั้น ๆ และ
2. สิ่ งปลูกสร้างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่ งปลูก
สร้างนั้น
โรงเรือน หมายถึง บ้าน, ตึกแถว, อาคาร, ร้านค้า,
สํานักงาน, บริ ษทั , ธนาคาร, โรงแรม, โรงภาพยนตร์,
โรงพยาบาล, โรงเรี ยน, แฟลตหรื ออพาร์ทเม้นท์, คอนโดมิเนียม,
หอพัก, สนามมวย, สนามม้า, คลังสิ นค้า ฯลฯ
สิ่งปลูกสร้ างอย่ างอืน่ ๆ หมายถึง ท่าเรื อ สะพาน อ่างเก็บนํ้า
ถังเก็บนํ้ามัน คานเรื อ ซึ่งมีลกั ษณะการก่อสร้างติดที่ดินเป็ นการ
ถาวร
ทีด่ นิ ซึ่งใช้ ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ างอย่ างอืน่ ๆ
หมายถึง ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และ
บริ เวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรื อน หรื อสิ่ ง
ปลูกสร้างนั้น
ผู้มหี น้ าทีเ่ สียภาษี คือ ผูร้ ับประเมิน อันหมายถึงผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สิน
หลักฐานทีต่ ้ องนํามาแสดงดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรื อนและที่ดินปี ที่ล่วงมาแล้ว
2. หลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินและอาคารที่ต้ งั อยูใ่ น
เขตตําบลสถาน
3. สัญญาเช่า, หนังสื อรับรองจดทะเบียนพาณิ ชย์
4. บัตรประจําตัวประชาชน
การประเมินภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
เจ้าพนักงานจะทําการประเมินภาษีจากค่ารายปี ค่ ารายปี
หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปี หนึ่ง ๆ

อัตราค่ าภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ผูร้ ับประเมินจะต้องเสี ยค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของ
ค่ารายปี
การชําระเงิน
เมื่อผูร้ ับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งการ
ประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.8) จะต้องชําระค่าภาษี ณ งานจัดเก็บ
รายได้ ส่วนการคลัง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้ รับแจ้ ง
การยืน่ อุทธรณ์
กรณี ที่ผรู ้ ับประเมินได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีแล้วไม่พอใจ
ในการประเมินค่าภาษี ให้ยนื่ คําร้องขอให้พิจารณาการประเมิน
ภาษีโรงเรื อนและที่ดินใหม่ ภายใน 15 วันนับแต่ วนั ทีไ่ ด้รับแจ้ ง
การประเมินภาษี
การไม่ ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
กรณี ที่ผรู ้ ับประเมินไม่ชาํ ระค่าภาษีภายในกําหนดระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด จะต้องเสี ยเงินเพิ่มดังนี้
1. ถ้าค้างชําระเกิน 1 เดือน นับแต่วนั พ้นกําหนด
จะต้อง เสียเงินเพิม่ ร้ อยละ 2.5 ของค่ าภาษีทคี่ ้ าง
2. ถ้าค้างชําระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน
จะต้อง เสียเงินเพิม่ ร้ อยละ 5 ของค่ าภาษีทคี่ ้ าง
3. ถ้าค้างชําระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
จะต้อง เสียเงินเพิม่ ร้ อยละ 7.5 ของค่ าภาษีทคี่ ้ าง
4. ถ้าค้างชําระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน
จะต้อง เสียเงินเพิม่ ร้ อยละ 10 ของค่ าภาษีทคี่ ้ าง
บทกําหนดโทษ
ผูใ้ ดละเลยไม่ยนื่ แบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษีภายใน
กําหนด ผูน้ ้ นั จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองร้อยบาท
พลิกต่ อ

ภาษีป้าย
ภาษีป้าย เป็ นภาษีที่จดั เก็บจาก ป้ าย อันหมายถึงป้ ายแสดง
ชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรื อ
ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรื อโฆษณาการค้าหรื อกิจการ
อื่น เพื่อหารายได้ไม่วา่ จะได้แสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใด ๆ ด้วย
อักษรภาพหรื อเครื่ องหมายที่เขียนแกะสลักจารึ กหรื อทําให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่น
กรณี ที่ติดตั้งป้ ายใหม่ จะต้องยืน่ แบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน
นับแต่ วนั ทีต่ ดิ ตั้ง
การชําระเงินค่ าภาษี
ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายจะต้องชําระค่ าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้ รับแจ้ งการประเมินหรือจะชําระภาษีในวันทีย่ นื่ แบบเลยก็ได้
อัตราค่ าภาษีป้าย
ป้ ายประเภท 1 หมายถึง ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา
3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ ายประเภท 2 หมายถึง ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศหรื อปนกับภาพและหรื อเครื่ องหมายอื่น ให้คิดอัตรา
20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ ายประเภท 3 หมายถึง (ก) ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทยไม่วา่ จะมี
ภาพหรื อเครื่ องหมายใด ๆ หรื อไม่ หรื อ (ข) ป้ ายที่มีอกั ษรไทย
บางส่วนหรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้หรื อตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิด
อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
เมื่อคํานวณพื้นที่ของป้ ายแล้วถ้ามีอตั ราภาษีต่าํ กว่าป้ ายละ
200 บาท ให้เสี ยภาษีป้ายละ 200 บาท
การไม่ ยนื่ แบบและชําระภาษีภายในกําหนด
ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายรายใดไม่ยนื่ แบบภายในกําหนด จะต้อง
เสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี

ผูเ้ ป็ นเจ้าของป้ ายรายใดไม่ชาํ ระเงินค่าภาษีภายในกําหนด
จะต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

ภาษีบาํ รุงท้องที่
ภาษีบาํ รุ งท้องที่ เป็ นภาษีที่จดั เก็บจาก “ทีด่ นิ ” ซึ่งหมายถึง
พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็ นภูเขาที่มีน้ าํ ด้วย
ขั้นตอนการชําระภาษีบํารุงท้ องที่
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษียนื่ แบบแสดงรายการ
เพื่อเสี ยภาษี (ภ.บ.ท. 5) ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การ
บริ หารส่วนตําบลสถาน ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี ยืน่ แบบแสดง
รายการที่ดินภายในเดือนมกราคมของทุกปี และชําระภาษีประจําปี
ภายใน 30 เมษายน ของทุกปี
กรณี บุคคลใดเป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรื อจํานวนเนื้อ
ที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการ
ที่ดิน ภายใน 30 วัน นับจากวันทีเ่ ป็ นเจ้ าของทีด่ นิ ขึน้ ใหม่ หรือ
จํานวนเนือ้ ทีด่ นิ ได้ มกี ารเปลีย่ นแปลง
การไม่ ยนื่ แบบและชําระภาษีภายในกําหนด
กรณี ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีไม่ยนื่ แบบภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดจะต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจํานวนเงินค่าภาษี
กรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีไม่ชาํ ระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดจะต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจํานวนเงินค่าภาษี
การลดหย่ อน
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว หรื อหลาย
แปลงที่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตําบลสถาน และใช้ที่ดินนั้น
เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตน เป็ นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรื อประกอบกสิ
กรรมของตน ให้ ลดหย่ อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้ องที่ 3 ไร่

กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
โทร.044-321585
“ภาษีของทานพัฒนาทองถิน
่
สรางรากฐานทีด
่ ี ใหแกทอ
 งที”่

