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เงินเพิ่ม 
       - ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้าย  ยื่นแบบแสดง
รายการไม่ถูกต้อง ให้ช าระเงินเพิ่มร้อยละ 10 
     - ไม่ช าระภาษีป้ายภายในก าหนดเวลาให้ช าระ
เงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือน 
 
 

      
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจาก
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ เช่น 
ร้านค้า  โรงสีข้าว  โรงเลี้ยงไก่ อู่ซ่อมรถ บ้านเช่า
ต่างๆ โรงแรม  เป็นต้น 
 

ก ำหนดเวลำยื่นแบบช ำระภำษี 

 1. ยื่นแบบช าระภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
ของทุกปี 
 2. ยื่นแบบและช าระภาษีทันทีหรือภายใน
สามสิบวัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

อัตรำภำษี 

 กฎหมายก าหนดให้ช าระภาษีในอัตราร้อยละ 
12.5 ของค่ารายปี (ค่ารายปี หมายถึง จ านวนเงินซึ่ง
ทรัพย์สินนั้นๆ สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ) 
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เงินเพิ่ม 

1. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่พ้นก าหนดเวลาที่
ได้รับแจ้งการประเมิน ให้ช าระเงินเพ่ิมร้อยละ 2.5 
ของค่าภาษีท่ีค้างช าระ 

2. ถ้าช าระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้ช าระเงิน
เพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีท่ีค้างช าระ 

3. ถ้าช าระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้ช าระเงิน
เพ่ิมร้อยละ7.5 ของค่าภาษีท่ีค้างช าระ 

4. ถ้าช าระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้ช าระเงิน
เพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีค้างช าระ 

5. ถ้าเกิน 4 เดือน ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด มีอ านาจออกค าสั่งและเป็นหนังสือให้ 
ยึด อายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้าง
ช าระภาษีได้ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

              
 

               เอกสำรประชำสัมพันธ ์
              กำรช ำระภำษ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด 
                อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
             ติดต่อสอบถามได้ที่ 

          กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
              โทร 0-4433-2015 

ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 

สถำนที่ยื่นแบบเพ่ือช ำระภำษ ี

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด 

ม.8  ต.โตนด   อ.โนนสูง  จ.นครรำชสีมำ 

ในวันและเวลำรำชกำร 

หรือติดต่อสอบถำมได้ที่ โทร/โทรสำร 

0-4433-2015 

งำนพัฒนำ  และจัดเก็บรำยได้ 

กองคลัง 

https://th-th.facebook.com/tanodenonsung/photos/a.1387357058144725.1073741824.1387355224811575/1387357071478057/?type=3&source=11
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รำยละเอียดเพิ่มเติม 
 

 

 

 

คือ ภาษีที่เก็บจากที่ดิน หมายถึง พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่ 
ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
1. เจ้าของที่ดิน 
2. บุคคลหรือคณะบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
3. ผู้ครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน เช่น ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะที่น าไปจัดหา
ประโยชน์ 
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ก ำหนดเวลำยื่นแบบและช ำระภำษี 
 - ยื่ นแบบแสดงรายการที่ ดิ นภายในเดือน
มกราคมของปีที่ มี การตี ราคาปานกลางที่ ดิ น  
( ตีราคาปากลางที่ดิน ทุกๆ 4 ปี) 
 - ให้ยื่นแบบ ภ.บ.ท. 5 ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อท่ีดิน  
 - ให้ช าระค่าภาษีภายใน 30 เมษายน ของทุกปี 
 - กรณีที่มีการ ซื้อ ขาย แก้ไขเปลี่ยนแปลง โอน
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนดทราบภายใน 30 วัน 

เงินเพิ่ม 
 1. ไม่ยื่นแบบภายในก าหนด ยื่นแบบไม่ถูกต้อง
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
 2. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนด ให้ช าระเงินเพ่ิม
ร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษ ี
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 ป้ำย หมายความว่ า  ป้ ายที่ แสดงชื่ อยี่ ห้ อ  หรื อ   
เครื่องหมายที่ให้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ
อ่ืน เพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืน 
เพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัสดุใดๆ 
ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนและสลักจารึก 
หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

 ก ำหนดเวลำยื่นแบบช ำระภำษีป้ำย 
 - ยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือน
มีนาคม ของทุกปี 
 - ยื่นแบบและช าระเงินทันทีภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับการประเมิน 
 - กรณีติดตั้งป้ายใหม่ เปลี่ยนแปลง แก้ไขป้ายเดิม 
ให้ยื่นภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้ ง  หรือแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงป้าย 

 อัตรำภำษีป้ำย 

 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 3 บาท/500 ตร.ซม. 
 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับ
ภาพหรือเครือ่งหมาย 20 บาท/500 ตร.ซม. 

  3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทยบางส่วนอยู่ต่ า
กว่าอักษรต่างประเทศ 40 บาท/ 500 ตร.ซม. 

ก ำหนดกำรยื่นแบบและช ำระภำษี 
1.  ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ยื่นแบบและช าระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม 
ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
2.  ภำษีป้ำย 
 ยื่นแบบและช าระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม 
ถึง วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี 
3. ภำษีบ ำรุงท้องที่ 
 ยื่นแบบและช าระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม 
ถึง วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 

ภำษีบ ำรุงท้องที่ 

ภำษีป้ำย 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.kalasin-mu.go.th/sj/index.php/content-category-3/100-service1/243-2014-07-27-09-32-19&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj_tq2RvbrKAhUPjo4KHTMuBOY4KBDBbggpMAo&usg=AFQjCNFQulMoK5M3_3nNiShG6YMG7AHx9Q

