
ประชาสัมพนัธ์ 
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

ให้ผู้ที่มีทรัพย์สิน ประเภทที่ดิน  โรงเรือน และป้าย  ติดต่อยืนแบบและช าระภาษี ได้ที่ งาน
จัดเก็บรายได้   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ได้
ตามวันและเวลาดังนี้ 

 1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ผู้ที่ประกอบการค้า เลี้ยงสัตว์ประกอบการพาณิชย์หรือมี
ทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ติดต่อยื่นแบบช าระภาษีได้ตั้งแต่  วันที่ 3 
มกราคม 2561 ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ หากเกินก าหนดเวลา
ดังกล่าวต้องเสียค่าปรับเพิ่มตามกฎหมาย   

 2.  ภาษีบ ารุงท้องที่  ผู้เป็นเจ้าของที่ดินติดต่อยื่นแบบเพื่อประเมินภาษีประจ าปี 2561 - 
2564 และช าระภาษี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม  ถึงวันที่  30 เมษายน 2561 ท่านที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โอน ขาย แบ่งแยกที่ดิน)  ให้น าโฉนดที่ดินมาแสดงด้วย ในวัน
และเวลาราชการ หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าวท่านต้องเสียค่าปรับเพิ่มตามกฎหมาย  ในอัตรา
ร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี  

 3.  ภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ติดต่อยื่นแบบและช าระภาษีตั้งแต่
วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่  31 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ หากเกินก าหนดเวลา
ดังกล่าวท่านต้องเสียค่าปรับเพิ่มตามกฎหมายต่อไป  

 
หมายเหตุ  :  ในการช าระภาษีทุกประเภทประจ าปี 2561  โปรดน าบัตรประจ าตัวประชาชน
ของเจ้าของทรัพย์สิน และของผู้มาติดต่อมาด้วย 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่ค ามี   อ าเภอหนองม่วงไข่    จังหวัดแพร่    โทรศัพท์  054-635896 

 
 
 



                      

               ฉบับที ่๒๐ เดือน ธันวาคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

          

              ฉบับที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
*************************************************************************** 

งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

การจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
(ภ.ร.ด.๒) 

๒. เจ้าหน้าที่รับแบบย่ืน ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 
๓. ค านวณค่ารายปีและคดิค่าภาษี 
๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) 
๕. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิช าระเงนิ และรับใบเสร็จรับเงนิค่าภาษีโรงเรือนและ

ที่ดนิ (ภ.ร.ด.๑๒) 
 

  กรณีผู้ช าระภาษีย่ืนแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วยังไม่ช าระทนัทใีห้ด าเนินการ ดังนี ้

๑. เม่ือได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ต้องช าระภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งการประเมินหากช าระเกนิก าหนดต้องเสียเงนิเพิ่ม ดังนี ้ไม่เกนิ ๑ เดือน เงนิเพิ่ม 

๒.๕ % เกนิ ๑ เดือนแต่ไม่เกนิ ๒ เดือน เงนิเพิ่ม ๕ % เกนิ ๒ เดือนแต่ไม่เกนิ ๓ เดือน 
เงนิเพิ่ม ๗.๕% เกนิ ๓ เดือนแต่ไม่เกนิ ๔ เดอืน เงนิเพิ่ม ๑๐% เกนิ ๔ เดือน ต้อง
ด าเนินคดี 

๒. ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินต้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน 
                ประชาชนผู้รับบริการ                                            รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมิน             

          ค่าภาษี/แจ้งการประเมิน/                           

                ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒                                                   รับเงนิ/ออกใบเสร็จรับเงิน /จ่ายเร่ือง 

                                                                   คืนประชาชนผู้รับบริการ          

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี   อ าเภอหนองาม่วงไข่   จงัหวดัแพร่  โทร. 054-635896 

 

จดหมายข่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 



 

                        ฉบับที่ 1 เดือน ธันวาคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

ฉบับที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
*************************************************************************** 

งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

การจัดเกบ็ภาษีป้าย 

๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมเอกสารประกอบ 
๒. เจ้าหน้าที่รับแบบย่ืน ภ.ป.๑ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 
๓. ค านวณพืน้ที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 
๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) 
๕. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงนิและรับใบเสร็จรับเงนิ (ภ.ป.๗) 

 

            ประชาชนผู้รับบริการ                                          รับเร่ือง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินภาษี/รับ        

                                        เงนิ/ออกใบเสร็จรับเงิน 

          ยื่นเอกสารแบบ ภ.ป.๑                                       จ่ายเร่ืองคืนประชาชนผู้รับบริการ  

การจัดเกบ็ภาษีบ ารุงท้องที่ 

 ท่ีดนิท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี คือ ท่ีดนิทกุประเภทไมว่า่จะมีเอกสารสิทธ์ิหรือไมมี่เอกสารสิทธ์ิเป็นท่ีวา่ง เปลา่ 

หรือสิ่งปลกู  สร้างอยู่หรือไม่และไมว่า่จะใช้เพาะปลกู เลีย้งสตัว์ หรืออยูอ่าศยั ให้ผู้ อ่ืนเชา่หรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม ท่ีดนิ

ท่ีต้องเสียภาษี บ ารุงท้องท่ีนัน้ นอกจากพืน้ท่ีท่ีดนิทัว่ๆ ไปแล้ว ยงัหมายความรวมถึง พืน้ท่ีท่ีเป็นภเูขาและแมน่ า้ด้วย 

            ขัน้ตอนการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

            1) การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 

               ให้เจ้าของท่ีดนิซึง่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.บ.ท.) ณ งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้    กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี   ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี   อ าเภอหนองาม่วงไข่   จงัหวดัแพร่  โทร. 054-635896 

 

จดหมายข่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 



                      

 

               ฉบับที ่๒๐ เดือน ธันวาคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ฉบับที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

 กรณี บคุคลใดเป็นเจ้าของท่ีดนิขึน้ใหมห่รือจ านวนเนือ้ท่ีดนิเดมิเปล่ียนแปลงให้ เจ้าของท่ีดนิ ย่ืนแบบแสดงรายการ   

ท่ีดนิ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินขึน้ใหม่ หรือจ านวนเนือ้ท่ีดนิได้มีการเปล่ียนแปลง 

            2) การช าระเงินคา่ภาษี 

                ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีจะต้องช าระเงินคา่ภาษีบ ารุงท้องท่ีภายในวนัท่ี 30 เมษายน ของทกุปี 

            3) การไมย่ื่นแบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

                กรณีท่ีผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีไมย่ื่นแบบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของ

จ านวนเงินคา่ภาษี 

 กรณีท่ีผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจ านวน 

เงินคา่ภาษี 

หลกัฐานท่ีต้องน าไปช าระภาษีท้องถ่ิน 

            1. หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน เชน่ 

             - โฉนดท่ีดิน น.ส.3 , น.ส.2, ส.ค.1 หรืออ่ืนๆ (กรณีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี) 

             - ใบอนญุาตปลกูสร้าง, ส าเนาทะเบียนบ้าน หลกัฐานการซือ้ขายหรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (ถ้ามี) หรือ

หลกัฐานอ่ืน    แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้าง (กรณีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ) 

             - ภาพถ่าย หรือรูปแบบขนาดความกว้าง ยาวและลกัษณะข้อความของปา้ย (กรณีเสียภาษีปา้ย) 

            2. ใบเสร็จรับเงินครัง้สดุท้ายท่ีเคยช าระภาษีฯ ไว้ 

            3. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 

            4. หนงัสือแจ้งจากส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมค่ ามี  (ถ้ามี)          

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี   อ าเภอหนองาม่วงไข่   จงัหวดัแพร่  โทร. 054-635896 

 

 

จดหมายข่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 



 

 


