
 
 

 

   ประกาศเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 
เรื่อง  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีประจ าปี  พ.ศ.  2561 

………………………….. 

ด้วยได้ถึ งก าหนดที่ ผู้ มีหน้ าที่ เสี ยภาษีท้องถิ่นจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ เ พื่อ เสียภาษี   
ประจ าปี  พ.ศ. 2561  ตามกฎหมาย 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่จึงขอประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสีย
ภาษี  ประจ าปี พ.ศ.2561  ดังนี้ คือ 

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ  ไปรับและยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. ๒)  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 และเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบแจ้งรายการประเมินแล้ว จะต้องช าระภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมินนั้น 

2. ภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.๑) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ออกใบแจ้งรายการประเมินแล้ว จะต้องช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินนั้น 

3. ภาษีบ ารุงท้องที่  ให้เจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ไปยื่นแบบ (ภ.บ.ท.5) และช าระภาษี ได้ ตั้งแต่วันที่       
1 มกราคม 2561  ถึงวันที่  30 เมษายน 2561  ทั้งนี้  เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 มีการ               
ตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ ซึ่งต้องยืนใหม่ทุก 4 ปี / ครั้ง จึงขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินน าส าเนาเอกสารดังต่อไปนี้ 
มาใช้ประกอบในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินด้วย   

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(เจ้าของที่ดิน)  จ านวน  1 ฉบับ 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(เจ้าของที่ดิน)  จ านวน  1  ฉบับ 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(กรณียื่นแทนเจ้าของที่ดิน)  จ านวน  1 ฉบับ 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้าน(กรณียื่นแทนเจ้าของที่ดิน)  จ านวน  1  ฉบับ 
 5. ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน เช่น โฉนด , น.ส.3 ก , น.ส.3 , ส.ค.1 , ใบใต่สวน(น.ส.5),                 

ใบจอง(น.ส.2) , ส.ป.ก. หรือหลักฐานอื่นๆที่ทางราชการออกให้  จ านวน  1  ฉบับ 

   6.  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีได้รับมอบอ านาจให้ยื่นแทนเจ้าของที่ดิน)  จ านวน  1  ฉบับ 

 ทั้งนี ้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีต่าง ๆ ประจ าปี ๒561 ให้ติดต่อช าระค่าภาษีตามก าหนดดังกล่าว 
ณ กองคลัง  เทศบาลต าบลเชียรใหญ่  อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทุกวัน ในวันและเวลา
ราชการ 

  อนึ่ง  ส าหรับผู้ที่ไม่ช าระภาษีฯ ตามก าหนด  จะต้องมีโทษและช าระเงินเพ่ิมหรือค่าปรับ  ดังนี้  คือ 

 

 

 

 



 

 
 1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ  มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 
๒๐๐ บาท  และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน ๑๐ ปี  
 -  ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่สมบูรณ์  มีความผิดต้องระวางโทษ
จ าคุก  ไม่เกิน ๖ เดือน  หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

       - ช าระภาษีเกินก าหนด ๓๐ วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ต้องเสียเงินเพ่ิม ๒.๕ %,    
๕ %, ๗.๕ % และ ๑๐ % ตามล าดับ ของจ านวนเดือนที่ค้างช าระ 
 2. ภาษีป้าย ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ภายในก าหนด เสียเงินเพ่ิม ๑๐ %                
ของเงินค่าภาษีผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท  
ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันรับโอน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท   

  3. ภาษีบ ารุงท้องท่ี  ผู้ใดไม่ยื่นแบบฯ ภายในก าหนด  เสียเงินเพ่ิม ๑๐ % ของค่าภาษี ผู้ใดไม่
ช าระภาษีภายในวันที่  ๓๐  เมษายน  2561  ต้องเสียเงินเพิ่ม  ๒๔ % ต่อปีของค่าภาษี 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๔  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒560 
 
 
 

               (นายสุกิต  ประสพสุข) 
                                                       นายกเทศมนตรีต าบลเชียรใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


