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ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 
 

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  หมายถึง   ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน  ๆ  กบัท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ 
ต่อเน่ืองไปกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ไดแ้ก่  โรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สร้าง  และท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างนั้น  และในปีท่ีผา่นมาไดมี้การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น
นั้น  เช่น  ใหเ้ช่า  ใชเ้ป็นท่ีท าการคา้ขาย  ท่ีไวสิ้นคา้  ท่ีประกอบอุตสาหกรรม  ให้ญาติ  บิดา  มารดา  บุตร  หรือผูอ่ื้น
อยูอ่าศยั  หรือใชป้ระกอบกิจการอ่ืน  ๆ  เพื่อหารายได ้ 
  
หลกัการส าคัญ  ตอ้งมีทรัพยสิ์น โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน  ๆ  และท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิง
ปลูกสร้างนั้น 
 

ค่าภาษี : ผูรั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น  ในอตัราร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี 
 

ค่ารายปี :จ านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรใหเ้ช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ ในกรณีใหเ้ช่า ใหถื้อค่าเช่าคือค่ารายปี 
 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 1.  เจา้ของทรัพยสิ์น 
 2.  เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างและเจา้ของท่ีดินเป็นคนละเจา้ของ  เจา้ของ 
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีส าหรับทรัพยสิ์นนั้นทั้งหมด 
 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพือ่เสียภาษี 
เจา้ของทรัพยสิ์นตอ้งยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ภ.ร.ด.2)  ณ  ส านกังานท่ีท าการ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง  งานจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 
 

การค านวณภาษี  การประเมินค่ารายปี  และอตัราภาษี 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  คิดจากค่ารายปีของทรัพยสิ์น  ในอตัราร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี   
 

หลกัฐานประกอบการเสียภาษี 
1.  ส าเนาทะเบียนบา้น  /  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 
2.  ส าเนาโฉนดท่ีดิน  /  สัญญาซ้ือขายโรงเรือน 
3.  สัญญาเช่าโรงเรือน  /  สัญญาเช่าท่ีดิน 
4.  ทะเบียนพาณิชย ์ /  ทะเบียนการคา้  /  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
5.  ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
6.  หนงัสือรับรองหา้งหุน้ส่วน  /  บริษทั   
7.  ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
8.  ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ 
9.  หลกัฐานอ่ืน  ๆ  ท่ีแสดงการเร่ิมใชป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์น 
 



 
10.  แผนท่ีตั้งของท่ีดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเสียภาษี 
11.  หนงัสือมอบอ านาจ  (กรณีผูอ่ื้นมายืน่แบบ  ภ.ร.ด.2 แทน) 
12.  ในกรณีท่ีโรงเรือนมีผูถื้อกรรมสิทธ์ิร่วมกนัหลายคน  ใหผู้ถื้อกรรมสิทธ์ิร่วมลงลายมือช่ือใบแบบ  

ภ.ร.ด.2  ในฐานะผูรั้บประเมินทุกคน  หรือจะมอบอ านาจใหค้นใดคนหน่ึงก็ได ้ การมอบตอ้งท าเป็นหนงัสือและปิด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
 

เงินเพิม่   
 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  เม่ือไดรั้บแจง้การประเมินแลว้  ตอ้งน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30  
วนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน  มิฉะนั้นจะตอ้งเสียภาษีเพิ่ม  ดงัน้ี 

1.  ถา้ช าระไม่เกินหน่ึงเดือนนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลาใหเ้พิ่ม  ร้อยละ  2.5  ของภาษีท่ีคา้งช าระ 
 2.  ถา้เกิน  1  เดือนแต่ไม่เกิน  2  เดือน ใหเ้พิ่มร้อยละ  5  ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ 

3.  ถา้เกิน  2  เดือนแต่ไม่เกิน  3  เดือน  ใหเ้พิ่มร้อยละ  7.5  ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ 
4.  ถา้เกิน  3  เดือนแต่ไม่เกิน  4  เดือน  ใหเ้พิ่มร้อยละ  10  ของค่าภาษีท่ีคา้งช าระ 

 

บทก าหนดโทษ   
 1.  ผูใ้ดละเลยไม่แสดงขอ้ความในแบบพิมพเ์พื่อแจง้รายการทรัพยสิ์นตามความเป็นจริง  ตามความรู้เห็น
ของตนให้ครบถว้น  และรับรองความถูกตอ้งของขอ้ความดงักล่าวพร้อมทั้งลงวนัท่ี  เดือน  ปี  และลงลายมือช่ือของ
ตนก ากบัไว ้ เวน้แต่จะเป็นดว้ยเหตุสุดวสิัย  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
 2.  ผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ไม่แจง้รายการเพิ่มเติมรายละเอียดยิง่ข้ึนเม่ือ
เรียกร้อง  ไม่น าพยานหลกัฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซกัถาม  หรือไม่ตอบค าถามเม่ือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีซกัถามผูรั้บประเมินในเร่ืองใบแจง้รายการ    ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 
 3.  ผูใ้ดยืน่ขอ้ความเทจ็  หรือใหถ้อ้ยค าเทจ็  หรือตอบค าถามดว้ยค าอนัเป็นเท็จ  หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็
มาแสดง  เพื่อหลีกเล่ียงหรือจดัหาทางใหผู้อ่ื้นหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นของตนตามท่ีควรก็ดี  หรือ
โดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย  โดยฉอ้โกง โดยอุบาย  โดยวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใดทั้งส้ินท่ีจะหลีกเล่ียงการ
ค านวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นของตนตามท่ีควรก็ดี  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500  
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 

การอุทธรณ์การประเมินภาษ ี
 เม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมินแลว้  ไม่พอใจในการประเมินของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  โดยเห็นวา่ค่าภาษี
สูงไป  หรือประเมินไม่ถูกตอ้ง  ก็มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ไดโ้ดยยืน่อุทธรณ์ตามแบบท่ีก าหนด  (ภ.ร.ด.9)  ภายใน  15  วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน  และเม่ือไดรั้บแจง้ผลการช้ีขาดแลว้ยงัไม่เป็นท่ีพอใจก็มีสิทธิน าเร่ืองร้องต่อศาล
ไดภ้ายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ความใหท้ราบค าช้ีขาด 
 
 

“พระราชบัญญตัิภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  พุทธศักราช  2475  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  ฉบับที ่ 5  พ.ศ.2534” 
 
 
 



ภาษป้ีาย 
 

ป้ายทีต้่องเสียภาษี   ไดแ้ก่  ป้ายแสดงช่ือ  ยีห่อ้  หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืน 
เพื่อหารายไดไ้ม่วา่จะแสดง  หรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด  ๆ  ดว้ยอกัษร ภาพ หรือ เคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึก 
หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิใด  ๆ   
 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีป้าย 
 1.  เจา้ของป้าย   
 2.  ในกรณีท่ีไม่มีผูอ่ื้นยืน่แบบแสดงรายการภาษี  หรือเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่อาจ 
หาตวัเจา้ของป้ายนั้นไดใ้หถื้อวา่ผูค้รอบครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย  ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั้น
ไดใ้หถื้อวา่เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเ่ป็นผูมี้หนา้ท่ีเสีย  ภาษีป้าย  
ตามล าดบั 
 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษีป้าย 
  1.  เจา้ของป้ายท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี 
  2.  ในกรณีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  
หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขป้ายอนัเป็นเหตุให้ตอ้งเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน  ใหเ้จา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัติดตั้งหรือแสดงป้าย  หรือนบัแต่วนัเปล่ียนแปลงแกไ้ขแลว้แต่กรณี 
 

การค านวณพืน้ทีป้่าย  อตัราค่าภาษีป้าย  และการค านวณภาษีป้าย 
 1.  ป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดได ้
 2.  ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตก าหนดได ้
 3.  ค  านวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร 

อตัราภาษีป้าย  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร 

ลกัษณะ บาท 

1)  อกัษรไทยลว้น 
2)  อกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมายอ่ืน 
3)  ป้ายดงัต่อไปน้ี 
      ก.  ไม่มีอกัษรไทย 
      ข.  อกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ต ้ หรือต ่ากวา่อกัษร         
            ต่างประเทศ 
4)  ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขพื้นท่ีป้าย  ขอ้ความ  ภาพ  หรือเคร่ืองหมายบางส่วนในป้ายไดเ้สีย
ภาษีป้ายแลว้อนัเป็นเหตุให้ตอ้งเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน  ใหคิ้ดอตัรา  ตาม  1)  2)  หรือ  3)  แลว้แต่
กรณี  และใหเ้สียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพิ่มข้ึน 
5)  ป้ายใดเสียต ่ากวา่  200  ใหเ้สีย  200  บาท 

3 
20 
40 

 
 

 
 



หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบการเสียภาษีป้าย 
 กรณป้ีายใหม่ 
 1.   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 
 3.  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 4.  หนงัสือรับรองหุน้ส่วนบริษทั 
 5.  ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 
 กรณป้ีายเก่า  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายท่ีเคยยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไวแ้ลว้  ควรน า
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายคร้ังก่อนมาแสดงดว้ย 
 

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
เจา้ของป้ายหรือผูค้รอบครองป้าย  จะตอ้งเสียภาษีป้าย  ยืน่แบบพิมพ ์ ภป.1  เพื่อแสดงรายการ 

เก่ียวกบัป้าย  ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ณ. ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  กองคลงั  งานจดัเก็บรายได ้  
  

การผ่อนช าระภาษี 
1.  ภาษีป้าย  3,000  บาทข้ึนไป 
2.  ผอ่นช าระเป็น  3  งวด  เท่า  ๆ  กนั 
3.  แจง้ความจ านงเป็นหนงัสือก่อนครบก าหนดเวลาช าระหน้ี 
 หลกัเกณฑ์การผ่อนช าระ 

งวดท่ี  1  ช าระภายใน  15  วนั  นบัแต่วนัรับแจง้การประเมินค่าภาษีป้าย 
งวดท่ี  2  ช าระภายใน  1  เดือน  นบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ี  1 
งวดท่ี  3  ช าระภายใน  1  เดือน  นบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ี  2 

ถา้ผดินดัในงวดใดถือวา่ยกเลิกการผอ่นช าระทั้งหมด  จะตอ้งช าระเงินท่ีเหลือในคราวเดียว  และตอ้งเสียเงินเพิ่ม
เท่ากบัจ านวนเงินและระยะเวลาท่ีคา้งช าระอยูด่ว้ย 
 

ป้ายติดตั้งปีแรก 
 1.  คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
 2.  งวดละ  3  เดือน 
 3.  เร่ิมเสียตั้งแต่งวดท่ีติดตั้ง  จนถึงงวดสุดทา้ยของปี 
  งวดท่ี  1  มกราคม  -  มีนาคม  =  100%  ของค่าภาษีป้าย 
  งวดท่ี  2  เมษายน  -  มิถุนายน  =  75%  ของค่าภาษีป้าย 
  งวดท่ี  3  กรกฎาคม  -  กนัยายน  =  50%  ของค่าภาษีป้าย 
  งวดท่ี  4  ตุลาคม  -  ธนัวาคม  =  25%  ของค่าภาษีป้าย 
 
 
 
 



เงินเพิม่ 
1.  ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด  ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ  10 

ของค่าภาษีป้ายเวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดแ้จง้ให้
ทราบถึงการละเวน้นั้น  ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ  5  ของค่าภาษีป้าย 

2.  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง  ท าใหจ้  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสีย 
ภาษีป้ายลดนอ้ยลง ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม  เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดม้าขอ
แกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหถู้กตอ้งก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน 
 3.  ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด  ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ  2  ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย  เศษของเดือน
ใหน้บัเป็น  1  เดือน  ทั้งน้ีไม่ใหน้ าเงินเพิ่ม  มาค านวณเป็นเงินเพิ่มตามขอ้น้ี 
 

บทก าหนดโทษ 
 1.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็  ใหถ้อ้ยค าเทจ็  ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเท็จ  หรือน าพยานหลกัฐาน
เทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยานหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับตั้งแต่  
5,000  บาท   ถึง  50,000  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 2.  ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000  บาท  -  50,000  บาท 
 3.  ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว ้ ณ  ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ  
ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่  1,000  บาท  ถึง  10,000  บาท 
 4.  ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงสั่ง
ใหม้าใหถ้อ้ยค าหรือใหส้ั่งบญัชีหรือเอกสารเก่ียวกบัป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอนัสมควรตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับตั้งแต่  1,000  บาท  ถึง  20,000  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 

การอุทธรณ์การประเมิน 
 เม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมิน  ภป.3  แลว้เห็นวา่การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง  มีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  โดยตอ้งยืน่อุทธรณ์ภายใน  30  วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การ
ประเมิน 
 ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อศาลภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัรับแจง้ค าวนิิจฉยั
อุทธรณ์ 
  
การขอคืนเงินภาษีป้าย 
 ผูเ้สียภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกวา่ท่ีควรจะตอ้งเสีย  ผูน้ั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได ้ โดยยืน่
ค  าร้องขอคืนภายใน  1 ปี นบัแต่วนัท่ีเสียภาษีป้าย 
 
 

“พระราชบัญญตัิภาษีป้าย  พ.ศ.2510  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  ฉบับที ่ 2  พ.ศ.2534” 
 
 
 
 



ภาษบี ารุงท้องที ่
 

ภาษีบ ารุงท้องที ่  หมายถึง  ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน  ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบญัชีอตัรา 
 

ภาษีบ ารุงท้องทีท่ีด่ินทีต้่องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่ ไดแ้ก่  ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่วา่จะเป็นบุคคล
ธรรมดา  หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน  
ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ไดแ้ก่  พื้นท่ีดิน  และพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้าดว้ย  โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดิน
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 
 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีบ ารุงท้องที ่
  ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี  1  มกราคมของปีใด  มีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีนั้น   
 

ก าหนดระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษี 
  ใหเ้จา้ของท่ีดินซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน  (ภ.บ.ท.5)  ณ  ท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  กองคลงั  งานจดัเก็บรายได ้ ภายในเดือน
มกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน   
  แบบแสดงรายการท่ีไดย้ื่นไวน้ั้นใชไ้ดทุ้กปีในรอบระยะเวลา  4  ปีนั้น 
 

หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบในการเสียภาษี 
 1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 
 3.  หนงัสือรับรองหา้งหุน้ส่วนบริษทั 
 4.  หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจา้ของท่ีดิน  เช่น  โฉนดท่ีดิน  น.ส.3 
 5.  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีคร้ังสุดทา้ย 
 6.  หนงัสือมอบอ านาจกรณีท่ีใหผู้อ่ื้นมาท าการแทน 
 

ข้ันตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
 1.  การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน  กรณีผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี  1  มกราคม  ของปีท่ีมีการตีราคาปาน
กลางท่ีดิน 
  -  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน  (ภบท.5)  พร้อมดว้ยหลกัฐานท่ี
ตอ้งใช ้ ต่อเจา้พนกังานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 
  -  เจา้พนกังานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแลว้แจง้การประเมิน  (ภ.บ.ท.9  หรือ  
ภ.บ..ท.10)  ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
  -  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินจะตอ้งเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  เวน้แต่กรณี
ไดรั้บใบแจง้การประเมินหลงัเดือนมีนาคม  ตอ้งช าระภาษีภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
  

 
 
 



 
2.  การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน  กรณีเป็นเจา้ของท่ีดินรายใหม่หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเดิมเปล่ียนแปลงไป 

  -  เจา้ของท่ีดินท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเน้ือท่ีดินหรือผูไ้ดรั้บโอนท่ีดินข้ึนใหม่ตอ้งมายืน่แบบ
แสดงรายการท่ีดินหรือยืน่ค  าร้องขอเปล่ียนแปลงจ านวนเน้ือท่ีดินต่อเจา้พนกังานประเมินภายในก าหนด  30  วนั  นบั
แต่วนัไดรั้บโอนหรือมีการเปล่ียนแปลงโดยใชแ้บบ  ภ.บ.ท.5  หรือ  ภ.บ.ท.8  แลว้แต่กรณี 
  -  เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บแบบแลว้  จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 
  -  เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
 3.  การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอนัเป็นเหตุใหก้ารลดหยอ่นเปล่ียนแปลงไป  
หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนท าใหอ้ตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  -  เจา้ของท่ีดินยืน่ค  าร้องตามแบบ  ภ.บ.ท.8  พร้อมดว้ยหลกัฐานท่ีตอ้งใชต่้อเจา้พนกังานประเมิน  
ภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 
  -  เจา้พนกังานประเมินจะออกใบรับให ้
  -  เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
  -  การขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินใหผู้รั้บ
ประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 

เงินเพิม่ 
1.  ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด  ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  

เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินจะไดแ้จง้ใหท้ราบถึงการละเวน้
นั้น  ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ  5  ของค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

2.  ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกตอ้งท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง  ใหเ้สีย
เงินเพิ่มร้อยละ  10  ของค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม  เวน้แต่กรณีเจา้ของท่ีดินไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดง
รายการท่ีดินใหถู้กอ้งก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินแจง้การประเมิน 

3.  ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ  โดยท าใหจ้  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีลดนอ้ยลงใหเ้สียเงินเพิ่มอีก  1  เท่า  ของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม 

4.  ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด  ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ  24  ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสีย
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน  และไม่น าเงินเพิ่มมาร่วมค านวณดว้ย 

 

บทก าหนดโทษ 
1.  ผูใ้ดแจง้ขอความอนัเป็นเทจ็  ใหถ้อ้ยค าเทจ็  ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเท็จ  หรือน าพยานหลกัฐาน

เทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเหล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน  6  ปี  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ   

2.  ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือยอมช้ีเขต  หรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดิน  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน  
หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

3.  ผูใ้ดขดัขวางเจา้พนกังานซ่ึงปฏิบติัการส ารวจเน้ือท่ีดิน  หรืปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
คา้งช าระ  หรือขดัขวางเจา้พนกังานประเมินในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน  หรือ
ปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 



 
4.  ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังานซ่ึงสั่งใหม้าใหถ้อ้ยค าหรือส่งบญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบหรือสั่งให้

ปฏิบติัการเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  หรือไม่มาใหถ้อ้ยค า  หรือไม่ส่งเอกสาร
อนัควรแกเร่ืองมาแสดงตามหนงัสือเรียก  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ 
 

การอุทธรณ์  การฟ้องศาล 
ถา้เจา้ของท่ีดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางท่ีดิน  หรือเม่ือไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  แลว้

เห็นวา่การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัไดโ้ดยยืน่อุทธรณ์ผา่นเจา้พนกังานประเมิน
ภายใน  30  วนันบัแต่วนัท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวนัท่ีไดรั้บแจง้ประเมินแลว้แต่กรณี 

 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั
ใหร้อค าวินิจฉยัอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาล 

 ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อศาลภายใน  30  วนั  นบัแต่วนัท่ีได้
รับค าแจง้วินิจฉยัอุทธรณ์ 

 

การขอคืนภาษีบ ารุงท้องที ่
ผูท่ี้เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกวา่ท่ีควรจะตอ้งเสียผูน้ั้นมีสิทธิขอรับเงินคืน

ภายใน  1  ปีไดโ้ดยยืน่ค  าร้องขอคืนภายใน  1  ปี  นบัแต่วนัท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
 

 
“พระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที ่ พ.ศ.2508  แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เติม 

พระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที ่ พ.ศ.2508  พ.ศ.2524  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม  ฉบับที ่ 3  พ.ศ.2543” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เลขที่ ....48.... /2561 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
เรื่อง  ก าหนดการยื่นแบบและช าระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม  ประจ าปี  พ.ศ.2562 

 
****************** 

 
1.  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (รีสอร์ท  บ้านเช่า  ร้านค้า  เลี้ยงโคนม  โรงงาน  โรงแรม  อู่ซ่อมรถ  โกดัง  ลานจอดรถ  
ฯลฯ) 

1.1  ยื่นแบบ  ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี 
1.2  ช าระเงินค่าภาษี  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี 

 1.  กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (รายเก่า)  ควรน าใบเสร็จรับเงินครั้งก่อนมาแสดง 
 2.  กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (รายใหม่)  ให้น าหลักฐานประกอบการเสียภาษี  ดังนี้ 

1) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
2) ส าเนาโฉนดที่ดิน 
3) สัญญาเช่าโรงเรือน  หรือสัญญาเช่าที่ดิน 
4) ทะเบียนพาณิชย์   ทะเบียนการค้า  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
6) หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
8) ใบอนุญาตสะสมอาหาร 
9) หลักฐานอื่น  ๆ  ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
10) แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี 
11) หนังสือมอบอ านาจ  และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  กรณีให้ผู้อ่ืนมายื่นแทน 
12) ในกรณีโรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน  ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ   

ภรด.2  ในฐานะผู้รับประเมินทุกคน  หรือจะมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้  โดยท าเป็นหนังสือมอบอ านาจและปิด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
 
2.  ภาษีป้าย 

2.1  ช าระเงินภาษี  ภายในเดือนมีนาคม  ของทุกปี 
2.2  ป้ายที่ติดตั้งใหม่  หรือป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ยื่นแบบและช าระเงินค่าภาษี   

ภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
 

 
 
 

หลักฐานการประกอบ/…………. 
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 หลักฐานการประกอบการเสียภาษี 
 1.  กรณีป้ายเก่า  ควรน าใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย 
 2.  กรณีป้ายใหม ่ ให้น าหลักฐานประกอบการเสียภาษี  ดังนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 
(5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 

 
3.   ภาษีบ ารุงท้องที่ 

3.1  ยื่นแบบ  ภายในเดือนมกราคม  ของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของที่ ดิน  (แบบที่ 
ยื่นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา  4  ปี)   

3.2  ช าระเงินค่าภาษี  ภายในเดือนเมษายน  ของทุกปี 
3.3   กรณีเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน  หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ต้องยื่นแบบหรือแจ้ง 

ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี 

1. กรณีเป็นการเสียภาษีบ ารุงท้องที่  (รายเก่า)  ควรน าใบเสร็จรับเงินครั้งก่อนมาแสดง 
2. กรณีเป็นการเสียภาษีบ ารุงท้องที่  (รายใหม่)  ให้น าหลักฐานมาประกอบการเสียภาษี  ดังนี้ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3) หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
4) หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน  เช่น  โฉนดที่ดิน  ,  น.ส.  3 
5) ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย  (ถ้ามี) 
6) หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  กรณีท่ีใช้ยื่นมาท าการแทน 

 
4.  ค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ   เช่น 

4.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ท าน้ าแข็ง 
4.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เอกชนเป็นที่ขาย  ท า  ปรุง  ประกอบ 

สะสมอาหารหรือน้ าแข็ง 
4.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตราย 
4.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เป็นที่รับจ้างแต่งผม  และให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม 

 
 
 
 
 
 
 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม/…………. 
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 ช าระเงินค่าธรรมเนียม 
 1.  ส าหรับผู้เป็นเจ้าของโรงเรือน  และประกอบกิจการค้า  (รายเก่า)  ให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการค้านั้น  พร้อมกับการช าระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  โดยน าใบเสร็จการเสียภาษีครั้งก่อนไปแสดง
ด้วย 
 กรณีผูเ้ป็นเจ้าของโรงเรือน  ประกอบกิจการค้าขึ้นใหม่  ให้ยื่นค าร้องขอใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
ก่อนการด าเนินกิจการทุกครั้ง  โดยน าเอกสารและหลักฐานในการประกอบกิจการค้าประเภทนั้น  ๆ  มายื่นประกอบ
ค าร้อง  เช่น  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และเอกสารกิจการที่เปิดด าเนินการ 
 2.  กรณีผู้ประกอบการค้ารายเก่าท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของโรงเรือน  (เป็นผู้เช่า)  ให้มาช าระเงินค่าธรรมเนียม
ภายในเดือนมกราคม  ของทุกปี 
 ส าหรับผู้ประกอบการค้ารายใหม่ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงเรือน  (เป็นผู้เช่า)  ให้น าเอกสารหลักฐานมายื่นค า
ร้องขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการค้าประเภทนั้น  ๆ  พร้อมเงินค่าธรรมเนียมก่อนการด าเนินกิจการทุกครั้ง 
 
 ทั้งนี้ขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  และค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ  ยื่นแบบและช าระเงินค่าภาษี ค่าธรรมเนียม 
ได้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  เลขที่  244  หมู่ที่  5  บ้านหนองมะค่า  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปาก
ช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  หากท่านไม่มายื่นแบบและช าระเงินค่าภาษี  และค่าธรรมเนียม  ภายในก าหนดท่านจะต้อง
เสียเงินเพ่ิม  และมีความผิดตามกฎหมาย  หากสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
หมายเลขโทรศัพท์  0-4431-8001  และ  0-4431-8109  ต่อ  103 โทรสาร  0-4431-8110    ได้ในวันและเวลา
ราชการ 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือนตุลาคม  2561 
 
 
 

(นายเสกสันต์  ทองสวัสดิ์วงศ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ที่  นม  71702/ว951                        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
               อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 30130 
         1  ตุลาคม  2561 
 
เรื่อง  การยื่นแบบและช าระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีประจ าปี   
        พ.ศ.2562 
เรียน  ผู้ประกอบการ  หมู่ที่......1-22.........ต าบลปากช่อง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   จ านวน 1  ชุด 
 
  ด้วยท่านได้ประกอบกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ซึ่งเป็น  “ผู้รับประเมิน”  
บุคคลผู้พึงช าระค่าภาษี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี  เช่น  

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เริ่มยื่นแบบเดือนมกราคม  -  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
- ภาษีป้าย  เริ่มยื่นแบบเดือนมกราคม  -  มีนาคม  พ.ศ.2562 
- ภาษีบ ารุงท้องที่  ช าระได้ไม่เกินเดือนเมษายน  พ.ศ.2562 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทต่าง  ๆ  ยื่นเม่ือใบอนุญาตประเภทต่างๆหมดอายุ 
- รับฝากช าระภาษีสุรา ยาสูบและไพ่ ประจ าปี  พ.ศ.2562  เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

  ซึ่งหากท่านไม่ช าระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมภายในก าหนด  ท่านจะต้องเสียเงินเพ่ิมและมีความผิด
ตามกฎหมาย  โดยให้ท่านกรุณาน าหลักฐาน  เช่น  ส าเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประจ าตัวประชาชน  ใบเสร็จรับเงิน  
ใบอนุญาต  ฯลฯ  เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและหากท่านสงสัยประการใด  โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง  งานจัดเก็บรายได้  เลขที่  244  หมู่ที่  5  บ้านหนองมะค่า  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปาก
ช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ 0-4431-8001 และ 0-4431-8109  ต่อ  103  ได้ในวันและเวลาราชการ และ
หากท่านได้เลิกประกอบกิจการแล้ว  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกกิจการต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายเสกสันต์  ทองสวัสดิ์วงศ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

 
 
กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ 
โทร.  0-4431-8001  และ  0-4431-08109  ต่อ  103 
โทรสาร.  0-4431-8110  

 
 



 
 
 
 
ที่  นม  71702/ว950                           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
                    อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 30130                

            1  ตุลาคม   2561 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  การยื่นแบบและช าระเงินค่าภาษีและ 
        ค่าธรรมเนียมฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี  ประจ าปี  2562 

เรียน  ก านันต าบลปากช่อง  /  ผู้ใหญ่บ้าน  /  สมาชิก  อบต.  หมู่ที่............1-22.............. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง   จ านวน 1  ชุด 
 
  ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบและช าระเงินค่าภาษีต่าง  ๆ  เช่น  ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบ ารุงท้องที่  (โฉนด  และน.ส.3)  รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  เพื่อน าเงินภาษีดังกล่าว  มา
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ต่อไป 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เสียงตาม 
สาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง  ๆ  ให้ประชาชนและผู้มีหน้าที่ช าระภาษี  ในเขตพ้ืนที่ของ
ท่าน  ได้ทราบและเข้าใจในการช าระภาษี  ดังนี้ 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เริ่มยื่นแบบเดือนมกราคม  -  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
- ภาษีป้าย  เริ่มยื่นแบบเดือนมกราคม  -  มีนาคม  พ.ศ.2562 
- ภาษีบ ารุงท้องที่  ช าระได้ไม่เกินเดือนเมษายน  พ.ศ.2562 
- ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทต่าง  ๆ  ยื่นเม่ือใบอนุญาตประเภทต่างๆหมดอายุ 
- รับฝากช าระภาษีสุรา ยาสูบและไพ่  ประจ าปี  พ.ศ.2562 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายเสกสันต์  ทองสวัสดิ์วงศ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

 
 
 
 
งานจัดเก็บรายได้/กองคลัง 
โทร.  0-4431-8001  และ  0-4431-08109  ต่อ  103 
โทรสาร.  0-4431-8110  


