
 

สวัสดีชาวเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ   กองคลัง  งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้  มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ ของ
กองคลังเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  ประจำปี พ.ศ.  2562 ที่จะ
นำมาประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  ทุกท่าน
ได้รับทราบดังน้ี 

การจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   
   ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดินหรือใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นๆ  

 อัตราภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ร้อยละ  12.5   ของค่ารายปี  (จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่า
ได้ในปีหนึ่ง ๆ)  

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

  เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบ(ภ.ร.ด.2)ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี  

  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาและถ้าเห็นจำเป็นมีอำนาจสั่งให้ผู้รับประเมินแสดงรายการ
เพ่ิมเติมได้  

  พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดค่ารายปีของทรัพย์สิน และค่าภาษีที่จะต้องชำระ  

  พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องชำระเป็น
จำนวนเงินเท่าใด   
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การชำระภาษี  

  ผู้เสียภาษีต้องชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  

  ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ไม่ชำระภายในกำหนด ถือเป็นภาษีค้างชำระและจะต้องเสียเงินเพิ่ม  

การอุทธรณ์  

 กรณีผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นคำร้อง (ภ.ร.ด.9)  ขอให้
พิจารณาการประเมินใหม่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)  

บทกำหนดโทษ  

 ผู้ใดละเลย หลีกเลี่ยงการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  มีความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ.  2475 ตามมาตรา 46    47  และ  4 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 

1.ผู้ประกอบการพาณิชย์ย่ืนคำขอ และกรอกข้อมูล (แบบ ท.พ.) กรอกแบบคำขอจดทะเบียน 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
3.นายทะเบียนพิจารณาคำขอ และจดทะเบียนพาณิชย์ 

          4.ชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์ 
ภาษีบำรุงท้องที่ 

ภาษีบำรุงท้องท่ี คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ที่ดินที่ต้องเสีย
ภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายนี้ “ที่ดิน” หมายถึง พ้ืนที่ดินและให้หมายความรวมถึง พ้ืนที่  ที่เป็นภูเขา หรือที่มี
น้ำด้วย 

การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีบำรุงท้องที่  

❖ ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 
❖ บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงาน

ประเมิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือจำนวนที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง 
❖ ชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 

การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานได้ 3  ไร่   

❖ ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย  โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใด  ลดหย่อนได้ 3 ไร่   
❖ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด 
❖ ที่ดินเจ้าของปลูกบ้านให้เช่า  หรือปลูกบ้านเพ่ือทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว  จะ

ได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในอาคารนั้นตั้งอยู่ 
❖ ที่ดินว่างเปลา่  หรือไม่ท าประโยชนจ์ะตอ้งเสียภาษีเป็นสองเท่าของอตัราปกติ 

 



หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษีบำรุงท้องท้องท่ี 

1.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  

3.  สำเนาโฉนด/นส.3 (เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน)  

4.  แบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5) 

ไม่ชำระค่าภาษีบำรุงท้องท่ีภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของที่ดินต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตรา 
ดังต่อไปนี้  

❖ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในกำหนดให้เสียเงินเพ่ิมอีก 10% ของค่าภาษี  
❖ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพ่ิม 10% ของค่า

ภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม  
❖ ชี้เขต แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลง ให้เสีย

เงินเพ่ิมอีก หนึ่งเท่า ของค่าภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
❖ ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด(เดือนเมษายน)ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี(2% ต่อเดือน) 

 
ภาษีป้าย 

ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือ 
ประกอบกิจกรรมอ่ืนเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่
เขียน แกะ สลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนๆ 

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย 

1. เจ้าของป้าย 
2. ผู้ครอบครองป้าย/ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ 

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 

❖ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ตั้งแต่วันที่1 มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี 
❖ ยื่นแบบและชำระทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
❖ กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วันนับแต่วันที่

ติดต้ัง  
ไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดจะต้อง
เสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่เสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

❖ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี 
❖ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง  ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง  ให้เสีย

เงินเพ่ิม 10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม 
❖ ไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพ่ิม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี 



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 

เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ 

อ.โนนสุวรรณ  จ.บุรีรมัย์ 
ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น   ไดแ้ก่ 

1.  ภาษีบำรุงท้องท่ี 
ชำระภาษตีั้งแต่วันที่ 4 มกราคม  -  30  เมษายน  2562 

   2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

         ยื่นแบบ ตั้งแต่วนัที่ 4 มกราคม - 28  กุมภาพันธ์  2562                       
ชำระภาษไีด้ทันที หรอืภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8) 

                                   3.  ภาษีป้าย 

ยื่นแบบ ตั้งแต่  วันที่ 4  มกราคม  -  31 มีนาคม  2552 

ชำระภาษไีด้ทันที หรอื ภายใน 15 วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 

 

 อัตราค่าภาษีป้าย 
การคำนวณภาษีป้าย โดยคำนวณจากขนาด กว้าง x ยาว  
 หารด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษี ตามประเภทของป้าย 

ประเภท 
ป้าย 

ลักษณะป้าย 
อัตราภาษี 

(บาท/ตร.ซม.) 
1 
2 
3 

อักษรไทยล้วน  
อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 
ป้ายดังต่อไปนี้                                                                      
(ก)ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ 
(ข)มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษร
ต่างประเทศ 

3/500 
20/500  
40/500 

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพ้ืนที่แล้ว ถ้ามีอัตราภาษีท่ีต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 
200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


