
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

                ข่าวประชาสัมพนัธ์  การช าระภาษี 
ให้ผู้มีทรัพย์สินที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดไปยื่นแบบและช าระภาษีประจ าปี              
ดังรายการต่อไปนี้ 

1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพือ่ช าระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี                 
หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการและไม่ช าระภาษีภายในก าหนดต้องระวางโทษตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

2. ภาษีบ ารุงทอ้งที่  ให้ช าระได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี                                                                      
หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด  ต้องเสยีเงินเพิม่รอ้ยละ 2 ต่อเดือน  ของจ านวนเงินที่ต้องช าระภาษ ี

3. ภาษีป้าย  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษี  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี                                                  
หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด  ต้องเสยีเงินเพิม่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเงินที่ต้องช าระภาษ ี
 

ให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและช าระภาษี  ประจ าปี 

ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในวันและเวลาราชการ   

 หรือติดต่อ โทร.043-358114 

 
 



 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวัด 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์ก าหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษี  ประจ าปี  2562 

************************ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ขอประชาสัมพันธ์

ก าหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีประจ าปี 2562  ให้ทราบโดยทั่วกันว่า  สามารถยื่น

แบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ , ภาษีป้าย ,ภาษีบ ารุงท้องที่ ณ งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงนอ้ย  จังหวัดขอนแก่น  ดังนั้น  จงึ

ขอให้ผู้มหีน้าที่ช าระภาษีดังกล่าวไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีประจ าปี พ.ศ. 2562  ภายใน

ก าหนดเวลา  ดังนี้ 

๑. ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถงึ ภาษีที่จัดเก็บจากเจา้ของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดนิและ

ตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ 

(1) ยื่นแบบแสดงรายการ ( ภ.บ.ท. 5 ) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรรมสทิธิ์ (ไม่ยื่นแบบ

ตามก าหนดตอ้งเสียเบีย้ปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษี ) โดยเอกสารที่ใช้คอื ส าเนาโฉนดที่ดนิและส าเนา

บัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ฉบับ 

(2) ช าระภาษี ปี พ.ศ. 2562 ภายในเดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน 2562 

(3) ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเสียเงนิเพิ่มรอ้ยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี 

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ 

กับที่ดนิซึ่งใช้ตอ่เนื่องกับโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างนั้น 

(1) ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรอืน (ภ.ร.ด.2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายในเดือน 

มกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่ยื่นแบบตามก าหนดเวลาเสียเบีย้ปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษี  

(2) ช าระภาษีภายในเดือน มกราคม ถึงเดือน  กุมภาพันธ์ 2562 

/(3) ไม่ช าระภายในก าหนด 



(3) ไม่ช าระภายในก าหนด เสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 

- ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาให้เพิ่มรอ้ยละ 2.5 

- ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มรอ้ยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ 

- ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มรอ้ยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ 

- ถ้าเกิน 3 เดือนขึ้นไป ให้เพิ่มรอ้ยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างช าระ           

3. ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่หอ้ หรอืเครื่องหมายที่ใชใ้นการประกอบการค้า หรอื

ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรอืกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือ

โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอกัษร ภาพ หรอืเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธี

อื่น 

(1) ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) ประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือน 

มีนาคม 2562 (ไม่ยื่นแบบตามก าหนดตอ้งเสียเบีย้ปรับ ร้อยละ 10 ของค่าภาษี ) 

(2) ช าระภาษีภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับแจง้ประเมิน 

(3) ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเสียเงนิเพิ่มรอ้ยละ 2 ต่อเดือน ของจ านวนเงินที่ตอ้งเสียภาษี 

อนึ่งเพื่อความสะดวกรวดเร็วโปรดน าใบเสร็จรับเงนิของปี พ.ศ. 2561 ไปแสดงดว้ย

รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่า

วัด   ในวันและเวลาราชการหรอืติดตอ่ สอบถามทาง โทรศัพท์ หมายเลข 0-4335-8114 ทั้งนี้

ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

จงึประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่           มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

    (นายฝน  มาตวังแสง) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทาวัด 

 



 

 

 

 

 

 

 



  

 


