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ที่  นม ๙๔๙๐๒/ว ๘๐๒     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
       อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๔๓๐   

               ๒๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช าระภาษีและให้ผู้ช าระภาษียื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จ านวน   ๒   ฉบับ 
๒. จดหมายข่าว     จ านวน   ๑๐  ฉบับ 

  ๓. แผ่นผับ     จ านวน   ๑๐  ฉบับ 

  ด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงใกล้ถึงก าหนดช าระภาษี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือให้ประชาชนผู้มี
หน้าที่ช าระภาษีเข้าใจถึงขั้นตอนการช าระภาษี ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จึงขอความร่วมมือจาก
ท่านได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการช าระภาษี ดังต่อไปนี้ 

  ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึง  สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ของทุกปี และช าระภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

  ๒. ภาษีบ ารุงท้องที่  -ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
(ภ.บ.ท.๕) และช าระภาษี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายน  ของทุกปี 

   -บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้
เปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินนั้นแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ขึ้นใหม่ หรือนับแต่วันที่จ านวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง  

  ๓. ภาษีป้าย  -ให้เจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึงสิ้น
เดือน มีนาคม  ของทุกปี และช าระภาษีป้ายภายใน ๑๕  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

   -ป้ายที่ติดตั้งหลังเดือนมีนาคม แสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพ้ืนที่ ข้อความ 
ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิม  เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย
บางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพ่ิม ให้เจ้าของยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕  วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข
ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี 

                  /จึงเรียนมา.... 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนทราบต่อไป 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายวิบูลย ์ ทาไธสง) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
โทร/โทรสาร ๐-๔๔๓๐-๓๑๓๘   
www.sammuangsida.go.th 
E-mail:sammuang.sida@gmail.com 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

เรื่อง  ให้เจ้าของทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.๒  
เพื่อช าระภาษีประจ าปี  ๒๕๖๐ 

........................................................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 
๒๔๗๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 จึงประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ที่ตั้งอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ไปรับแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) และกรอก
รายละเอียดลงในแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่  ๒   มกราคม  ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  หากไม่ยื่นแบบ
หรือไม่ช าระภาษีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จะต้องด าเนินการตามกฎหมายก าหนดต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
                                         ลงชื่อ 

 (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

เรื่อง  ให้เจ้าของป้ายท่ีจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบพิมพ์ ภ.ป.๑  
เพื่อช าระภาษีป้ายประจ าปี ๒๕๖๐ 

................................................................. 
  ตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔  ก าหนดให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายหรือผู้ซึ่ง
เจ้าของป้ายมอบหมาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม  ของทุกปี 

  จึงประกาศให้เจ้าของป้าย ซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ไปรับแบบพิมพ์ (ภ.ป.๑) เพ่ือยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง กองคลัง ฝ่าย
จัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่  ๒  มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ส าหรับป้ายที่ติดตั้งหลังเดือนมีนาคม ให้
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๕  วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง
หรือแสดงป้าย หากไม่ยื่นแบบหรือไม่ช าระภาษีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง จะต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายก าหนดต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
                                               ลงชื่อ 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 

 


