คําแนะนํา..การชําระภาษี
ภาษีโรงเรือนและทีด
่ น
ิ
เป็ นภาษีเก็บจากบ้านเช่า ร้านค้า อาคาร ฟาร์ม คลัง
สิ นค้า บ่อปลา ลานคอนกรี ตต่างๆ
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5% ของค่ารายปี
การยืน่ ประเมินและการชําระภาษี
เจ้าของทรัพย์สินต้องยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภรด.2)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ต้ งั แต่วนั ที่ 2 ม.ค. ถึงสิ้ นเดือน ก.พ. ของทุก
ปี โดยเจ้าหนาที่จะออกแบบแจ้งผลการประเมิน(ภรด.28) ให้ผรู ้ ับ
การประเมินและต้องชําระเงินภายใน 30 วัน
อัตราโทษและค่าปรับ
ผูใ้ ดละเลยไม่ยนื่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภรด.2) มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
ผูใ้ ดยืน่ แบบแสดงรายการไม่ตรงความจริ งมีความผิดจําคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 500 บาทหรื อทั้งจําทั้งปรับและเรี ยก
เก็บภาษียอ้ นหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

ภาษีป้าย
เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ เครื่ องหมายการค้า
หรื อโฆษณากิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้
อัตราภาษี
-ป้ ายอักษรไทยล้วน คิด 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
-ป้ ายอักษรไทยปนต่างประเทศหรื อปนรู ปภาพ คิด
20 บาท ต่อ ตร.ซม.
-ป้ ายที่คิด 40 บาท ต่อ ตร.ซม.
-ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทย หรื อเครื่ องหมายอื่นๆ , ป้ ายที่มี
อักษรไทยบางส่ วน หรื อ ทั้งหมดอยูไ่ ด้หรื อตํ่ากว่าอักษร
ต่างประเทศ , ป้ ายที่มีคาํ นวณพื้นที่และประเภทของป้ ายแล้วเสี ย
ภาษีต่าํ กว่าป้ ายละ 200 บาทให้เสี ยภาษี 200 บาท

การยืน่ ประเมินและการชําระภาษี
เจ้าของป้ ายที่เสี ยภาษียนื่ แบบตั้งแต่วนั ที่ 2 ม.ค. – 31 มี.ค. ของ
ทุกปี โดยเสี ยภาษีรายปี ยกเว้นป้ ายที่ติดตั้งหรื อแสดงรายการในปี
แรกให้ยนื่ แบบภายใน 15 วัน และให้เสี ยภาษีต้ งั แต่วนั ที่ติดตั้งหรื อ
แสดงจนถึงสิ้ นปี ชําระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมินจากพนักงาน
อัตราโทษและค่าปรับ
-ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีภายในเดือน มี.ค.
หรื อหลังจากติดตั้งป้ าย 15 วัน เสี ยเงินเพิ่ม 10% ของทุกปี
-ไม่ชาํ ระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินเสี ยเงินเพิม่ 2% ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้
นับเป็ น 1 เดือน
-ผูใ้ ดไม่แจ้งรับการโอนป้ ายภายใน 30 วัน ตั้งแต่วนั ที่ได้รับต้อง
ระวางโทษตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
-ผูใ้ ดจงใจไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
-ผูใ้ ดทราบหรื อจงใจแจ้งข้อเท็จจริ งให้ถอ้ ยคําเท็จ หรื อนํา
หลักฐานอันเป็ นเท็จแสดงระวางโทษไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับตั้งแต่
5,000-50,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

ภาษีบา
ํ รุงท้องที่
เป็ นภาษีจดั เก็บจากเจ้าของที่ดินหรื อผูค้ รอบครองที่ดิน
อัตราภาษี เสี ยตามราคาปานกลางที่ดิน มีหลายอัตราขอทราบ
รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรง , ที่ดินว่างเปล่าหรื อไม่ได้ทาํ
ประโยชน์จะต้องเสี ยภาษีเป็ น 2 เท่าของค่าอัตราปกติ
การยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินและการชําระภาษี ผูค้ รอบครองยืน่
แบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5)และชําระภาษีปีละครั้งตั้งแต่วนั ที่
2 ม.ค. - 30 เม.ย. ของทุกปี , ผูไ้ ด้รับกรรมสิ ทธิ์ที่ดินใหม่หรื อที่ดิน
เปลี่ยนแปลงให้ยนื่ แบบภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์

อัตราโทษและค่าปรับ
-ไม่ยนื่ ภายในกําหนดเสี ยเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
-ยืน่ รายการไม่ถกู ต้องค่าภาษีนอ้ ยลงเสี ยเงินเพิ่ม 10% ของ
ค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
-ชี้แนวเขตไม่ถกู เสี ยเงินเพิ่ม 1 เท่าของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม
-ชําระภาษีเกินกําหนด 30 เม.ย. เสี ยเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของ
ค่าภาษีเศษของเดือนให้นบั เป็ นเดือน

ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
ทีเ่ ป็นอ ันตรายต่อสุขภาพ
เป็ นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตที่ประกอบกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพต้องเสี ยตามประเภทกิจการต่างๆ ที่
ควบคุมกําหนดตามมาตรา 132 แพ่ง พรบ.สาธารณสุ ข
พ.ศ.2535 และตามข้อบัญญัติ อบต.หนองแขม เรื่ องการ
ควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ.2541
อัตราค่าธรรมเนียม ตามอัตราธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ในข้อบัญญัติ อบต.หนองแขม เรื่ องการควบคุมกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ.2541
การยืน่ คําร้องและการชําระค่าธรรมเนียม ให้ผปู้ ระกอบการค้า
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่ งกําหนดให้ควบคุมตามข้อ 5 ใน
ข้อบัญญัติตาํ บลและยืน่ แบบคําร้องขอใบอนุญาตต่อสุ ขภาพที่
สาธารณสุ ขอําเภอเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วชําระค่าธรรมเนียม
อัตราโทษและค่าปรับ
-ผูใ้ ดประกอบการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อ
ทั้งจําทั้งปรับ
-ผูใ้ ดรับใบอนุญาตประกอบการค้าไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
กําหนดตามมาตรา 33 แห่ง พรบ.สาธารณสุ ข พ.ศ.2535
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

คําแนะนําการ..ขออนุญาตปลูกสร้ าง
ดัดแปลง ต่ อเติมอาคาร

ประโยชน์ ของการเข้ าร่ วมทําประชาคม
หมู่บ้าน / ตําบล

เขตควบคุมอาคารคืออะไร คือเขตที่ บงั คับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 การก่อสร้าง รื้ อถอน ดัดแปลง ต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น
อาคารที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุญาตอาคาร คือ สถานที่ของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน(วัด โบสถ์ มัสยิด)
การขออนุญาตปลูกสร้างต่างๆ
ต้องทําการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต. และเมื่อ
อบต.ออกใบอนุ ญ าตไว้เ ป็ นหลัก ฐานการขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งที่
อบต. มิใช่เป็ นการออกเลขที่บา้ น การออกเลขที่บา้ นยังเป็ นหน้าที่
ของผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน และอําเภอในท้องที่เหมือนเดิม
ลําดับขั้นตอน ดังนี้
1.ขออนุญาตที่ อบต.
2.อบต.ออกใบอนุญาตก่อสร้าง(อ.1)
3.ดําเนิ นการก่อสร้าง(หากไม่เสร็ จให้ขอใบอนุญาตเป็ นคราวๆ
ที่ อบต.)
4.ขอเลขที่บา้ น(ผูใ้ หญ่บา้ นและนายทะเบียนอําเภอ)
เหตุที่ตอ้ งขออนุ ญาต เนื่ องจากเพื่อควบคุมเกี่ยวกับความมัน่ คง
แข็ ง แรง ความปลอดภัย การสาธารณสุ ข การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมผังเมือง การดูแลที่สาธารณะ มิให้ผใู้ ดปลูกสร้างอาคาร
รุ กลํ้า อัต ราค่า ธรรมเนี ย มถื อ ว่าเป็ นรายได้ข อง อบต. สามารถ
นําไปพัฒนาตําบลต่อไป
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้าง 20 บาท , ใบอนุ ญาตดัดแปลง(ต่อเติม) 10
บาท , ใบอนุญาตรื้ อถอน 10 บาท , ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 10 บาท ,
ใบอนุ ญาตเปลี่ ยนการใช้ 20 บาท , ใบรั บรอง 10 บาท , ใบแทน
ใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง 5 บาท

- เพื่อที่ประชาชนจะได้มีส่วนในการแสดงออกและเสนอความ
คิดเห็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของท่านเพื่อที่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะได้นาํ มาแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น
และถูกต้อง
-เพื่อเป็ นเวทีประชาธิปไตย
-เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของ อบต.ที่มีต่อ
ประชาชนในด้านต่างๆ ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนได้
-เพื่อรับบริ การต่าง ๆ ที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเตรี ยมไว้
-เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการ

..ท้องถิ่นจะก้าวไกล
ถ้าร่วมใจกันพัฒนา..

พบข้อมูลทุจริ ตโปรดแจ้ง..
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองแขม
โทร. 0-3670-6063
www.nongkhaem.go.th

เอกสารประชาสัมพันธ์
..แจกฟรี..

