
 
 

คู่มือการช าระภาษแีละค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ 

ต าบลเนินพระปรางค์  อ าเภอสองพีน้่อง   จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค ์ มีการจดัเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ซ่ึงภาษีแต่ละชนิดมีความหมายและวธีิการรวมถึงขึ้นตอนการ
เสียภาษีดงัต่อไปน้ี 

1.  ภาษบี ารุงท้องที่ 
1.1 ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

ตามพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งที่ พ.ศ. 2508  ก าหนดใหเ้จา้ของที่ดิน  ซ่ึงมีหนา้ที่เสียภาษีบ  ารุงทอ้งที่ตอ้ง
ยืน่แบบแสดงรายการที่ดินต่อพนกังานประเมิน  ณ  ที่ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยรับ
บริการเคล่ือนที่ตามก าหนด  ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
  แบบแสดงรายการที่ไดไ้วน้ั้นใชใ้ชไ้ดทุ้กปีในรอบระยะเวลา  4  ปี  มีการรับแจง้ยืน่แบบประเมินภาษี

ในรอบระยะเวลา  4 ปี  จะตอ้งมีการยืน่แบบคร้ังแรกของปีแรก  หากไม่ยืน่ภายในก าหนด  เจา้ของที่ดิน
จะตอ้งเสียเงินเพิม่ร้อยละ  10  ของจ านวนเงินที่ตอ้งเสียภาษี 

 กรณีบุคคลใดเป็นเจา้ของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจ านวนที่ดินเปล่ียนแปลงไป เจา้ของที่ดินตอ้งยืน่แบบแสดง
รายการที่ดินภายใน  30  วนั นบัตั้งแต่ที่เป็นเจา้ของที่ดินขึ้นใหม่  หรือนบัแต่วนัที่จ  านวนเน้ือที่ดิน
เพิม่ขึ้นใหม่ 

1.2 อัตราโทษและค่าปรับ 

 ผูใ้ดละเลยการยืน่แบบแสดงรายการ  มีความผดิโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงั  
2  ปี 

 ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์  มีความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุก 
หรือปรับไม่เกิน 500  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5  ปี  

 ก าหนดระยะเวลาการช าระภาษี  คือ  เดือนมกราคม – เดือนเมษายนของทุกปี  หากช าระเกิน
ก าหนดเวลาดงักล่าว  ตอ้งเสียเงินเพิม่ร้อยละ 2  ของอตัราค่าภาษีที่จะตอ้งช าระ 

1.3 เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบเสียภาษี 
1.  บตัรประจ าตวัประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3. หลกัฐานที่แสดงความเป็นเจา้ของที่ดิน  (ส าเนาโฉนดที่ดิน) 
4. ใบเสร็จการเสียภาษีคร้ังสุดทา้ย  (ถา้มี) 
5. หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบให้ผูอ่ื้นท าการแทน) 



 
2.  ภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 

2.1  ความหมาย  และก าหนดระยะเลายืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษี 
ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ. 2475  ก าหนดใหผู้เ้ป็นเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูก     สร้าง
อ่ืนๆ กบัที่ดินที่ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น  และในปีที่ผา่นมาไดมี้การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น
นั้น  เช่น ใหเ้ช่า  ใชเ้ป็นที่ท  าการคา้ขาย  ที่ไวสิ้นคา้ประกอบอุตสาหกรรม  ให ้ญาติ  บิดา  มารดา  บุตร  หรือ
ผูอ่ื้นอยูอ่าศยั  หรือประกอบกิจการอ่ืนๆ  เพือ่เป็นการหารายได ้(เชิงการคา้ – หารายได)้ มีหนา้ที่ยืน่แสดงรายการ
ทรัพยสิ์น  ณ  ที่ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพนัธ ์ หากไม่ยืน่แบบ
ภายในก าหนด  ตอ้งเสียค่าปรับไม่เกิน  200   บาท 
2.2  เอกสารในการยื่นช าระภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
     1.  ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้หนา้ที่เสียภาษี 
     2.  ส าเนาโฉนดที่ดิน – สญัญาซ้ือขายโรงเรือน 
     3.  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนปีที่ผา่นมา  (ถา้มี) 
2.3  อัตราโทษและค่าปรับ 
      *  ผูมี้หนา้ที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เม่ือไดรั้บแจง้การประเมินแลว้  จะตอ้งน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน  
30  วนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้การประเมิน  มิฉะนั้นจะตอ้งเสียภาษีเพิม่ดงัน้ี 
        1.  ถา้ช าระไม่เกิน  1   เดือน   นบัแต่วนัพน้ก าหนดใหเ้พิม่ร้อยละ  2.5  ของค่าภาษีที่คา้ง   
        2.  ถา้เกิน  1   เดือน  แต่ไม่เกิน  2   เดือน  ใหเ้พิม่ร้อยละ   5   ของค่าภาษีที่คา้ง   
        3.  ถา้เกิน  2   เดือน  แต่ไม่เกิน  3   เดือน  ใหเ้พิม่ร้อยละ 7.5   ของค่าภาษีที่คา้ง   
        4.  ถา้เกิน  3   เดือน  แต่ไม่เกิน  4   เดือน  ใหเ้พิม่ร้อยละ   10   ของค่าภาษีที่คา้ง 
       *  ผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกของพนกังานเจา้หนา้ที่  ไม่ใหค้วามร่วมมือการแจง้รายละเอียดใน
เร่ืองใบแจง้รายการต่อพนกังานเจา้หนา้ที่  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  500   บาท 
        *  ผูใ้ดแจง้ความเทจ็  หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดง  เพือ่เป็นการหลีกเล่ียงการเสียภาษีตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน      เดือน 
2.4  กรณเีสียภาษีที่มีวงเงินต้ังแต่  ๙,000 บาท  ขึ้นไป สามารถขอผอ่นช าระได ้โดยยืน่หนงัสือขอผอ่นช าระกบั

พนกังานเจา้หนา้ที่   ภายใน ๓๐ วนั    นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้การประเมิน ผอ่นช าระไดเ้ป็น ๓ งวดละเท่าๆกนั 
  งวดที่ ๑  ภายใน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัที่รับแจง้การประเมิน 
  งวดที่ ๒  ภายใน ๑ เดือน นบัแต่วนัสุดทา้ยที่ตอ้งช าระงวดที่ ๑  
  งวดที่ ๓  ภายใน ๑ เดือน นบัแต่วนัสุดทา้ยที่ตอ้งช าระงวดที่ ๒ 

การอุทธรณ์        ผูเ้สียภาษีเห็นวา่การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง ใหย้ืน่อุทธรณ์ไดภ้ายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บ
หนงัสือแจง้รายการประเมิน  (ภ.ร.ด.๘) 

 

 
 



 
3.  ภาษป้ีาย 

ตามพระราชบญัญติัภาษีป้าย  พ.ศ.2510  ก าหนดใหผู้เ้ป็นเจา้ของป้าย  ยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษีป้าย  
ตั้งแต่วนัที่  1  มกราคม ถึงส้ินเดือนมีนาคม  ณ  ที่ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
3.1  การก าหนดช าระภาษี   นับจากได้รับแจ้งการประเมินภายใน   15   วัน 
       *  กรณีที่มีการประเมินภาษีป้าย  ตั้งแต่  3,000  บาท  เป็นตน้ไป  ผูเ้สียภาษีสามารถขอผอ่นผนัช าระเป็นงวด 
ๆ เท่าๆ กนัได ้ แต่ตอ้งยืน่ค  าขอผอ่นช าระก่อนครบก าหนดเวลาที่ตอ้งช าระภาษี 
       *  การช าระภาษีเกินก าหนดเวลา หรือยืน่แบบเกินก าหนดตอ้งเสียเงินเพิม่ ตามที่กฎหมายก าหนด 
       *  การประเมินภาษีป้าย  ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นกฎกระทรวง  ฉบบัที่  5  (พ.ศ.2535) 
การประเมินค่าภาษีป้าย 

เร่ิมยืน่แบบและช าระภาษีตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม แต่ไม่เกินเดือนมีนาคม ของทกุปี  หรือภายใน  
15  วัน นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้การประเมิน 

(1) อกัษรไทยลว้น  3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร 

(2) อกัษรไทยปนต่างประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมายอ่ืน  20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร 
(3) ก. ไม่มีอกัษรไทย หรือ ข. อกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตอ้กัษรต่างประเทศ 

         40 บาท / 500   ตารางเซนติเมตร 

*** ตอ้งไม่ต ่ากวา่ป้ายละ 200 บาท *** 
 เงินเพิม่ 

 -ไม่ยืน่แบบภายในเวลาที่ก  าหนด  เสียเงินเพิม่ 10% 

    ถา้ยืน่ก่อนแจง้ใหท้ราบ   เสียเงินเพิม่ 5% 

 -ยืน่แบบไม่ถูกตอ้งท าใหเ้สียภาษีนอ้ยลง เสียเงินเพิม่ 10% ของส่วนที่เสียเพิม่ 

   ถา้ยืน่ขอแกไ้ขก่อนแจง้การประเมิน ไม่ตอ้งเสียเงินเพิม่ 

 -ไม่เสียภาษีภายในเวลาที่ก  าหนด  เสียเงินเพิม่ 2% ต่อเดือนเศษของเดือนใหน้บัเป็น 1 เดือน 

การอุทธรณ์ 

ผูมี้หนา้ที่เสียภาษีป้ายมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูท้ี่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายภายใน 30 วนั นบั
แต่วนัที่ไดรั้บแจง้การประเมิน และใหว้นิิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  0  วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บการอุทธรณ์ 

 
 

 
 
 



 
 
 

4.  ค่าธรรมเนียมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ย  เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2542  ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข  
พ.ศ.2535  ก าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการต่างๆ  ตามที่กฎกระทรวงก าหนด (ขอดูประเภทได  ณ  ที่ท  าการ  อบต.
เนินพระปรางค)์ 

 ใหย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  ณ  ที่ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค ์
 ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอาย ุ 1  ปี  ก่อนครบก าหนดจะตอ้งท าการยืน่ขอต่อใบอนุญาต  ช าระ

ค่าธรรมเนียม 
4.1  เอกสารประกอบในการยื่นช าระภาษีกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
       1.  บตัรประจ าตวัประชาชนผูข้ออนุญาต 
       2.  ส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต 
 
 
 
 

        มข้ีอสงสัยประการใดโปรดตดิต่อเจ้าหน้าที่   โทร.  035-530251 
 

 
                                           


