
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
เรื่อง  การยื่นแบบและช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีท้องถิน่  อันได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพ่ือ
การต่าง ๆ ด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีประจ าปี  ๒๕62  ภายในก าหนดเวลา  นั้น 
         เพ่ือให้การช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู เป็นไปตามก าหนดเวลาตลอดจนผู้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีทราบถึงขั้นตอนในการช าระภาษีต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู จึงขอประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี  ประจ าปี  ๒๕62 ดังต่อไปนี้ 
  
1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
โรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อไปเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้าง
นั้น  โรงเรือน หมายถึง บ้าน  ตึกแถว  ร้านค้า  ส านักงาน  ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ คลังสินค้าสิ่งปลูก
สร้างอ่ืน ๆ หมายถึง  ท่าเรือ  สะพาน ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดกับท่ีดินเป็นการถาวร 
ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  หมายถึง  ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อ่ืน ๆ และบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ ภายใน
เดือน  กุมภาพันธ์  ของทุกปี เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (แบบ ภ.ร.ด.๘) จะต้องเสียภาษี
ภายใน  ๓๐  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
การยื่นอุทธรณ์  เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้ว  ไมพ่อใจในการประเมินค่าภาษี  ให้ยื่น
ค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) 
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ  ๑๒.๕ ของค่ารายปี (ค่าเช่า) 
บทก าหนดโทษ 
กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีภายในก าหนด (มกราคม – กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี) ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐  บาท 
กรณีผู้รับประเมินไม่ช าระภาษีภายใน  ๓๐  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษีจะต้องเสียเงิน
เพ่ิม  ดังนี้ 
ถ้าค้างช าระไม่เกิน  ๑  เดือน จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  ๒.๕๐ 
ถ้าค้างช าระเงิน     ๒ เดือน แต่ไม่เกิน  ๓  เดือน  จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  ๕ 
ถ้าค้างช าระเงิน     ๓ เดือน แต่ไม่เกิน  ๔  เดือน  จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  ๗.๕ 
ถ้าค้างช าระเกิน     ๔ เดือน จะต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ  ๑๐ 
  
2. ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจาก  “ที่ดิน” ซ่ึง  หมายถึง พ้ืนที่ดิน  พ้ืนที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย 
ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี  เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือ
เสียภาษี (ภ.บ.ท.๕) ทุกรอบระยะเวลา  ๔  ปี 



กรณีท่ีเป็นบุคคลได้เป็นเจ้าของที่ดินข้ึนใหม่  จ านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการที่ดินภายใน  ๓๐  วัน  นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินที่เกิดข้ึนใหม่  หรือจ านวนเนื้อที่ดินท่ีได้มีการ
เปลี่ยนแปลง 
การช าระเงินภาษีบ ารุงท้องท่ี  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องช าระเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ภายใน
วันที่  ๓๐  เมษายน ของทุกปี 
บทก าหนดโทษ  การไม่ยื่นแบบและช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ภายในก าหนดเวลา 
กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ไม่ยื่นแบบและช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด  จะต้องเสียเงิน
เพ่ิมอีกร้อยละ  ๑๐ ของจ านวนเงินค่าภาษี 
กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อย
ละ  ๒  ของจ านวนเงินค่าภาษีต่อเดือน 
  
3. ภาษีป้าย 
เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร  ภาพ  หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย  การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้ายผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.
๑ ภายในเดือน  มีนาคม  ของทุกปี  กรณีติดตั้งป้ายใหม่  จะต้องยื่นแบบ  ภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ติดตั้ง
ใหม่ 
การช าระเงินค่าภาษีป้าย  ผู้เป็นเจ้าของจะต้องช าระค่าภาษีภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินหรือจะช าระค่าภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้ 
อัตราค่าภาษีป้าย  
ป้ายประเภทที่  ๑  หมายถึงป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  อัตรา  ๓  บาท/๕๐๐  ตารางเซนติเมตร 
ป้ายประเภทที่  ๒  หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอ่ืน 
คิดในอัตรา  ๒๐  บาท/๕๐๐  ตารางเซนติเมตร 
ป้ายประเภทที่  ๓  ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา  ๔๐  บาท/๕๐๐  ตารางเซนติเมตร 
(ก) หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
(ข) หมายถึง  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  
การไม่ยื่นแบบและช าระค่าภาษีป้ายภายในก าหนดเวลา 
          ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด  ไม่ยื่นแบบภายในก าหนด  จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี 
          ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด  ไม่ช าระค่าภาษีป้ายภายในก าหนด จะต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๒ ของค่า
ภาษ ี
          ทั้งนี้ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                             ประกาศ   ณ   วันที่    25    เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕62 
  
                                                  ท านอง  จันวัน 
                                              (นายท านอง  จันวัน) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 


