ยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม
ของทุกปีชาระ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน
เงินเพิ่ม ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน
กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่า ภาษีป้าย

ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีบารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของ
ที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บารุงท้องที่
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็น
ของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจานวนเนื้อ
ที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบ ภายใน
30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือจานวน
ที่ดินเปลี่ยนแปลง
กาหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีทุกๆ
4 ปี (ภบท.5) การชาระภาษี ภายในเดือนมกราคม –
เมษายน ของทุกปี การเสียเงินเพิ่ม เสียเพิ่มร้อยละ 2
ต่อปี

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
โฉนดที่ดิน
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นทาการแทน

ประเภท

วันยื่นแบบ
และคาต้อง

วันชาระหรือเวลาชาระตาม
กฎหมาย

ภาษี
โรงเรือน
และที่ดิน

ม.ค. – ก.พ.
ของทุกปี

ชาระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือชาระ
ภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(ภ.ร.ด.8)

ภาษีป้าย

ม.ค. ของทุก 4
ปี

ชาระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน
30 เม.ย.ทุกปี

ภาษีท้องที่

ม.ค. – มี.ค.
ของทุกปี

ชาระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน
31 มี.ค.ทุกปี ป้ายที่ติดตั้งใหม่
จะต้องยื่นแบบและชาระภายใน 15
วัน หลังจากติดตั้ง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชาระภาษีติดต่อสอบถามได้ที่
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 042-579599

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง
เลขที่ 98 หมู่ที่ 3 อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ 042-579599

การชาระภาษี ประจาปี
ขอเชิญชาระภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย ประจาปี ณ ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โพนทอง ด้วยใกล้ถึงกาหนดเวลาที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินและชาระภาษีประจาปี
2561 จึงประกาศให้เจ้าของที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่ วนตาบลโพนทอง ซึ่งอยู่ในข่ายต้อ ง
ช าระภาษี ไ ปยื่ น แบบแสดงรายการและช าระภาษี
ประจาปี ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรืองและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจาก
โรงเรื อ นหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอย่ า งอื่ น ๆ กั บ ที่ ดิ น ที่ ใ ช้
ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ได้ แ ก่
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินซึ่งได้ใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มี
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน นั้น เช่น ให้เช่า ให้เป็น
ที่ทาการค้าขาย ที่ไว้สินค้าประกอบอุตสาหกรรม ให้
ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้
ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้
หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี
1. สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจาตัวประชาชนผู้เสียภาษี
2. สาเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน
3. สัญญาเช่าโรงเรือน / สัญญาเช่าที่ดิน
4. ทะเบียนพาณิชย์ – ทะเบียนการค้า – ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระยะเวลาการชาระภาษี

ภาษีป้าย

ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์
ของทุกปี
ผู้รับประเมินชาระภาษีปีละครัง้ ตามค่ารายปีของทรัพย์สิน
ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
เงินเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับ
แจ้งการประเมิน จะต้องนาเงินมาชาระค่าภาษีภายใน 30
วันนับแต่วันได้รับการแจ้งประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม
ดังนี้
ชาระไม่เกิน 1 เดือน กาหนดเงินเพิ่ม
ร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้าง
ชาระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน กาหนดเงินเพิ่ม
ร้อยละ 5 ของภาษีที่ค้าง
ชาระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน กาหนดเงินเพิ่ม
ร้อยละ 7.5 ของภาษีที่ค้าง
ชาระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน กาหนดเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของภาษีที่ค้าง

ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดง ป้ายยี่ห้อ หรือ
เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าและประกอบกิจการ
อื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ
ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมาย ที่สลัก จารึก หรือทา
ให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
1. เจ้าของป้าย
กรณีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือไม่อาจหาตัว
เจ้าของป้ายได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายเป็นผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายได้ ให้ถือว่าผู้
ครอบครองอาคารหรือที่ดินป้ายติดตัง้ หรือแสดงอยูม่ ีหน้าที่
เสียภาษี ตามลาดับ
2. อัตราภาษีป้าย
2.1 อักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
2.2 อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ
และ / หรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500
ตารางเซนติเมตร
2.3 ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครือ่ งหมายใด
หรือไม่
(ข) ป้ายมีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่า
อักษรต่างประเทศป้ายตามข้อ 1,2 และ3 เมื่อคานวณพื้นที่
ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ากว่าป้ายละ 200
บาท เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

