
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 

 
ภาษีโรงเรือน 

ยื่นแบบตั้งแต่วันที่  2  มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 
อัตราภาษี   ร้อยละ 12.5  ต่อปี (ช ำระภำยใน 30 วัน) 
เอกสาร  1. ภ.ร.ด.2   แบบแสดงทรัพย์สิน 
  2. ภ.ร.ด.8   แบบแจ้งกำรประเมิน 
อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำร มีควำมผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บำท และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่
เกิน 10 ปี 

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรำยกำรไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ มีควำมผิดต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกิน 6  เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และเรียกเก็บภำษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5  ปี 

3. ถ้ำช ำระภำษีเกินก ำหนด  30 วัน   ให้เสียเงินเพ่ิมดังนี้ 
                      ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพ่ิม 2.5% 
     เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเพิ่ม 5% 
     เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเพ่ิม 7.5% 
     เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเพ่ิม 10 % 
     เกิน 4 เดือน ขึ้นไปให้ยึดอำยัดหรือขำยทอดตลำดทรัพย์สินโดยไม่ต้องขอให้ศำลสั่ง                                        
                                            หรือออกหมำยจับ 

ภาษีป้าย 
ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่  2  มกราคม  -31  มีนาคม  ของทุกปี 

อัตราภาษีป้าย    1.  ป้ำยที่มีอักษรไทยล้วน  3 บำท/ 500 ตร.ซม. 
2. ป้ำยที่มีอักษรไทยปนอักษรต่ำงประเทศ  20 บำท / 500 ตร.ซม. หรือปนกับภำพ  หรือ

เครื่องหมำยอื่น 
3. ป้ำยดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรำ  40 บำท/ 500 ตร.ซม. 

 ป้ำยที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่ำจะมีภำพ  หรือเครื่องหมำยใดหรือไม่ 
 ป้ำยที่มีอักษรไทยบำงส่วน  หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่ ำกว่ำอักษรต่ำงประเทศ 

4. ถ้ำมีอัตรำที่ต้องเสียภำษีต่ ำกว่ำป้ำยละ 200 บำท ให้เสียภำษีป้ำยละ 200 บำท 
เอกสาร  1.  แบบแสดงรำยกำร  (ภ.ป.1) 

2. แบบแจ้งกำรประเมิน (ภ.ป.3) 

-2- 

อัตราโทษ และค่าปรับ 
1. ไม่ยื่นแบบภำยใน  เดือนมีนำคม หรือหลังติดตั้งป้ำยใน 15  วัน เสีย เงินเพิ่ม 10% ของค่ำภำษี 
2. ยื่นแบบไม่ถูกต้อง เสียเงินเพ่ิม 10 % ของค่ำภำษีที่ประเมินเพ่ิมเติม 
3. ไม่ช ำระภำยใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเสียเงินเพ่ิม  2% ต่อเดือนของภำษี 



4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่  5,000 -50,000 บำท 
5. ผู้ใดไม่รับแจ้งกำรรับโอนป้ำยภำยใน 30  วัน  ต้องระวำงโทษ ปรับตั้งแต่ 1,000 -10,000 บำท 
6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ –ที่อยู่ เจ้ำของป้ำยเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวำล่ำงของป้ำย  ต้องระวำงโทษปรับ 

วันละ 100 บำท 
7. ผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือจงใจแจ้งข้อควำมเป็นเท็จ หรือหลีกเลี่ยง ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 

ตั้งแต่ 5,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ยื่นแบบและช าระภาษี  ตั้งแต่ 2  มกราคม -30 เมษายน  ของทุกปี 

อัตราภาษี                
  คิดตำมรำคำท่ีดินปำนกลำง ที่ดินว่ำงเปล่ำ หรือไม่ได้ท ำประโยชน์เสียภำษีเป็น 2  เท่ำของปกติ 
อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ไม่ยื่นแบบภำยในก ำหนดเสียเงินเพ่ิม  10 %  ของภำษี 
2. ยื่นรำยกำรไม่ถูกต้อง  เสียเงินเพ่ิม  10% ของค่ำภำษีที่ประเมินเพ่ิมเติม 
3. ชี้เขต แจ้งจ ำนวนไม่ถูกต้อง  เสียเงินเพ่ิม 1 เท่ำของค่ำประเมินเพ่ิมเติม 
4. ช ำระภำษีเกินก ำหนด วันที่ 30  เมษำยน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปี (ร้อยละ 2 /  เดือน ) เศษเดือน

ให้นับ 1  เดือน 
 
 

ติดต่อช าระภาษีได้  ที่..... งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง......... 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา. 

ตามวันเวลาราชการ 08.30 น- 16.30 น 
ติดต่อสอบถามได้ที่.... โทรฯ  0-5449-1588 
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