
ก าหนดการยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษี ประจ าปี 2560 
           ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจ าปี 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ขอประชาสัมพันธ์ก าหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีประจ าปี 2560 

ให้ทราบโดยทั่วกันว่า สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีโรงเรือน , ภาษีป้าย, ภาษีบ ารุงท้องที่ และ 
ค่าธรรมเนียม ณ ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

จึงขอให้ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีดังกล่าวไปยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีประจ าปี พ.ศ.2560 ภายในก าหนดเวลา 
ดังนี้ 

 ภาษีบ ารุงท้องท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ 
โดยที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ไร่ ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 
2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการช าระภาษี 

- ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) (ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดิน) หรือ 

- ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ครั้งล่าสุด 

- ส าเนาโฉนดที่ดิน 

- หนังสือมอบอ านาจ (กรณียื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ช าระภาษี) 

อัตราโทษและค่าปรับ/เงินเพิ่ม  

 - เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน ไม่ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิม ร้อยละ 24 ต่อปี ของจ านวน
เงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือมีเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือมีเนื้อท่ีเปลี่ยนแปลง  

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 และช าระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการช าระภาษี 



- ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินครั้งล่าสุด หรือ 

- ใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ครั้งล่าสุด 

- ส าเนาโฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขายฉบับที่จดทะเบียนกับส านักงานท่ีดิน 

- ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

- หนังสือมอบอ านาจ (กรณียื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ช าระภาษี) 

อัตราโทษและค่าปรับ/เงินเพิ่ม  

- ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 

- ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 

- ถ้าช าระภาษีเกินที่ก าหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพ่ิม ดังนี้  

1. ค้างช าระไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2.5  

2. ค้างช าระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 

3. ค้างช าระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 7.5  

4. ค้างช าระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10  

5. ถ้าไม่ช าระภาษีภายใน 4 เดือน ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัด หรือ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างช าระค่าภาษี เพ่ือน าเงินมาเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง หรือ
ออกหมายยึด 

ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหา
รายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน  

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 และช าระภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  

หลักฐานที่ใช้  

- ใบเสร็จรับเงินภาษีป้ายครั้งล่าสุด  

- ภาพถ่ายพร้อมขนาด กว้างxยาว ที่ต้องเสียภาษีป้าย  

- หนังสือมอบอ านาจ (กรณียื่นแบบแสดงรายการแทนผู้ช าระภาษี)  



อัตราโทษและค่าปรับ/เงินเพิ่ม  

- ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระ  

- ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจ านวนเงิน
ภาษีท่ีต้องช าระ  

- ผู้ใดไม่ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระ  

- ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท  

 หมายเหตุ: ป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 
15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯ  

ใบอนุญาตที่ต้องแจ้งยื่นค าร้องขอต่อใบอนุญาตฯ และช าระค่าธรรมเนียม ได้แก่  

- ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร  

- ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

- ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  

โดยให้ผู้ประกอบการมายื่นค าร้องขอต่อใบอนุญาตฯ และช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอต่อใบอนุญาตฯ  

- ใบอนุญาตเดิม  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ขอต่อใบอนุญาต  

- ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอต่อใบอนุญาต  

- ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย  

- ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอต่อใบอนุญาต, ผู้ช่วยจ าหน่าย, และผู้ปรับปรุงอาหาร (กรณีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหาร และสถานที่สะสมอาหาร, และใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)  

- รูปถ่าย หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1*1 นิ้ว ของผู้ขอต่อใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่าย 
จ านวนคนละ 2 รูป (กรณีใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ)  

- หลักฐานอื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น)  

อัตราโทษและค่าปรับ/เงินเพิ่ม  



- ผู้ประกอบการใดไม่ยื่นค าร้องขอต่อใบอนุญาตฯ และช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนด ให้เสียค่าปรับเพ่ิมร้อยละ 20 
ของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระ  

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ต้องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
และสถานที่สะสมอาหาร, จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และจัดตั้งตลาด ในท้องที่เขตต าบลท่าข้าม ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน  

 


