
ประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลหนองบอ เร่ือง การชําระภาษีประจําป 2563 

1. ภาษีปาย 

     ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย คือ 

- ผูเปนเจาของปาย 

- ผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรอืที่ดินทีป่ายน้ันติดต้ัง 

ระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) 

      ระยะเวลาการย่ืนแบบและชําระภาษี มกราคม –มีนาคม ของทุกป ชําระภาษีภายใน 15 วัน 

เอกสารประกอบยื่นแบบแสดงรายการ 

      1.สําเนาโฉนดที่ดิน   2. สําเนาทะเบียนบาน  3. สําเนาบัตรประชาชน 

      4. แนบแปลงสิ่งปลูกสราง (ถามี)  5. เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเปนเจาของ   

 2. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง    

       ผูมีหนาท่ีเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง คือ 

         - ผูเปนเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง 

         - ผูครอบครองหรือทําประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลกูสรางอันเปนทรัพยสินของรัฐ 

       ระยะเวลาการยื่นแบบและชาํระภาษี 

            (1) อบต.หนองบอ  แจงประเมินใหแกผูเสียภาษี ภายในเดือน ก.พ. ของทุกป  

                (ป2563 ขยายระยะเวลาออกไปภายในเดือนมิถุนายน 2563) 

         (2) ผูเสียภาษีชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. ของทุกป 

(ป2563 ขยายระยะเวลาออกไปภายในเดือนสิงหาคม 2563) 

 (3) ไมชําระภาษีภายในกําหนด (เงินเพิม่รอยละ 1 ตอเดือน) 

 (4) อบต. มีหนังสือแจงเตือนภายในเดือน ก.ย. ระยะเวลาในหนังสือแจงเตือน ไมนอยกวา 15 วัน 

      (ชําระภาษีหลังเดือน ส.ค. แตกอนมีหนังสือแจงเตือนเสียเบี้ยปรับรอยละ  10) 

 (5) ผูเสียภาษีไดรบัหนังสือแจงเตือน (ชําระภาษีภายในกําหนดของหนังสือแจงเดือนเสียเบี้ยปรับรอยละ 20) 

 (6) ครบกําหนด 15 วัน  ไมมาชําระภาษี เสียเบี้ยปรับรอยละ 40 ของภาษีคางชําระแจงลุกหน้ีภาษีคางชําระ         

               ใหสํานักงานที่ดินภายในเดือน ม.ิย. 

           (7) ยืด อายัด เมื่อพนกําหนด 90 วัน นับแตไดรับหนังสือแจงเตือน 

 3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

     ผูมีหนาท่ีเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต คือ 

     - ผูประกอบกจิการที่เกี่ยวของกับการเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

      การยื่นคําขอใบอนุญาต 

       1.สําเนาโฉนดที่ดิน   2. สําเนาทะเบียนบาน  3. สําเนาบัตรประชาชน 

       4. เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเปนเจาของ 

 

 



 

4. คาธรรมเนียมเก่ียวกับกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร   

-   ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  องคการบริหารสวนตําบลหนองบอมหีนาที่ควบคุมการกอสราง

อาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปอง กันอัคคีภัย   การรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชนของ     

ผูอยูอาศัยในอาคาร 

ผูมีหนาท่ียื่นคําขอ 

- ผูที่ประสงคจะกอสรางอาคารบานพัก ที่อยูอาศัย 

การยื่นคําขอใบอนุญาต 

            1. ใหย่ืนคํารองขออนุญาต(ข.1) ที่กองชาง อบต.หนองบอ 

          2. หลักฐานอื่นๆ ที่ตองมาย่ืนประกอบแบบแปลนดังน้ี 

                         – แบบแปลนกอสราง 5 ชุด 

                         – ภาพถายเอกสาร, สําเนาทะเบียนบาน ผูขออนุญาต 1 ชุด 

                         – ภาพถายเอกสาร, บัตรประจําตัวประชาชน(หนา-หลัง) ผูขออนุญาต 1 ชุด 

                         – ภาพถายเอกสารโฉนดที่ดิน, นส.3 ทานตนฉบับจรงิทุกหนา 1 ชุด 

                         – รับรองเอกสารถูกตองในเอกสารทุกฉบับ 

           3. กรณีสรางในที่ของบุคคลอื่น มหีลกัฐานดังตอไปน้ี 

                        – หนังสือยินยอมเจาของที่ดิน 

                         – ภาพถายเอกสาร, สําเนาทะเบียนบาน ผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน 1 ชุด 

                         – รับรองเอกสารถูกตองในเอกสารทุกฉบับ 

                    4. กรณีตกลงกอสราง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทําผนังรวมกันกับบุคคลอื่น มหีลักเกณฑดังตอไปน้ี 

                         – หนังสือตกลงกอสราง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทําผนังรวมกัน 1 ชุด 

                         – ภาพถายเอกสาร, สําเนาทะเบียนบาน ผูถือกรรมสทิธ์ิที่ดินผูขอทําความตกลง 1 ชุด 

                         – ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน 1 ชุด 

                         – รับรองเอกสารถูกตองในเอกสารทุกฉบับ 

 5. ขณะน้ีกองชาง มีแบบบานบรกิารประชาชน 30 แบบ 

                     – มีอาคารช้ันเดียวและสองช้ัน 

                        – ขณะน้ีเทศบาลไดใชเทศบัญญัติเรื่องควบคุมอาคารฉบับใหมแลว ติดตอสอบถามรายละเอียด

ไดที่กองชาง 

 

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