
 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

เร่ือง  ประชาสัมพนัธ์การจัดเกบ็ภาษี  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
------------------------------------------- 

  เพื่อใหก้ารจดัเก็บภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและท า
ใหผู้มี้หนา้ท่ีช าระภาษีไดรั้บทราบระยะเวลาในการช าระภาษี    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล  จึงขอประกาศ
ประชาสัมพนัธ์การจดัเก็บภาษีประจ าปี  พ.ศ.  2562  ดงัน้ี 
 

1.  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
-  ยืน่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตั้งแต่  มกราคม – เมษายน  ของทุกปี 

2.  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
-  ยืน่แบบพิมพแ์จง้รายการทรัพยสิ์น (แบบ ภ.ร.ด.2 )  ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 

3.  ภาษีป้าย 
-  ยืน่แบบแสดงรายการภาษี  ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี 

ผูมี้หนา้ท่ีช าระภาษีสามารถติดต่อยืน่แบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีได ้ณ ท่ีท าการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล  ทั้งน้ี  การยืน่แบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีและการช าระภาษีผูมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีจะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ผูฝ่้าฝืนจะตอ้งช าระค่าปรับตามท่ี
กฎหมายก าหนดและผูค้า้งช าระภาษีจะตอ้งช าระภาษีคงคา้งอยูพ่ร้อมดอกเบ้ีย  ภายในระยะเวลาคา้งไม่เกิน 10  ปี 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี    18   เดือน  ธนัวาคม    พ.ศ.  2561 
 
 
     (ลงช่ือ)  
      (  นายภูผา   ผาปริญญา  ) 
       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
      

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
เร่ือง  ประชาสัมพนัธ์ให้เจ้าของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 

------------------------------------------- 
  ตามท่ีพระราชบญัญติัภาษีป้าย  พ.ศ.  2510  มาตรา  12  และมาตรา  15  ก าหนดใหเ้จา้ของป้ายซ่ึง
ตอ้งเสียภาษีป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  ตามแบบต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ภายในเดือน  มีนาคม  ของทุกปี 
 

  ฉะนั้น  จึงประกาศใหเ้จา้ของป้ายหรือผูซ่ึ้งเจา้ของป้ายมอบหมายซ่ึงป้ายตั้งอยูใ่นเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเมืองพล  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อเสียภาษีป้ายประจ าปี พ.ศ. 2562  ต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล  อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  ภายในวนัท่ี  31  เดือน
มีนาคม  พ.ศ.  2562  ถา้ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก าหนด  หรือยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่
ถูกตอ้ง  ท าใหจ้  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายนอ้ยลง  จะตอ้งเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 25 (1) และ (2) แห่ง
พระราชบญัญติัภาษีป้าย  พ.ศ. 2510 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   18    เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
     (ลงช่ือ)  
      (  นายภูผา   ผาปริญญา  ) 
       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
เร่ือง  ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทีด่ิน  ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

อ าเภอพล  จังหวดัขอนแก่น  อนัต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่ไปช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
------------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  35  แห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  พ.ศ.  2508    องคก์าร
บริหารส่วนต าบลเมืองพล  จึงประกาศใหผู้มี้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมือง
พล  อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  อนัตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ประจ าปี  พ.ศ.  2562  น าเงินค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไป
ช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ณ  งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล  อ าเภอพล  จงัหวดั
ขอนแก่น  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  จนถึงวนัท่ี  30  เมษายน  พ.ศ.  2562   
 

  ถา้พน้ก าหนดช าระค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีดงักล่าว  จะตอ้งเสียเงินเพิ่มร้อยละ  24  ต่อปี  ของจ านวน
เงินท่ีตอ้งเสียภาษี  ตามมาตรา  45  (4)  แห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2)  พ.ศ.  2529 
 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  
 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี   18    เดือน  ธนัวาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
     (ลงช่ือ)  
      (  นายภูผา   ผาปริญญา  ) 
       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
เร่ือง  ประชาสัมพนัธ์การยื่นแบบและช าระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน  ประจ าปี  พ.ศ.  2562 

------------------------------------------- 
  ตามท่ีพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ.  2475  ก าหนดใหเ้จา้ของโรงเรือนตอ้งยืน่แบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในเดือน   กุมภาพนัธ์   ของทุกปี 
 

  ฉะนั้น  จึงประกาศใหเ้จา้ของโรงเรือนและท่ีดินท่ีตั้งอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
ยืน่แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ภ.ร.ด.2)  เพื่อเสียภาษีประจ าปี  พ.ศ.  2562  ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ณ  
ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล  อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  ภายในเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2562  ถา้ไม่
ยืน่แบบแสดงรายการภายในก าหนด  หรือยืน่แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและท่ีดินไม่ถูกตอ้งท าใหจ้  านวนเงินท่ี
ตอ้งเสียภาษีนอ้ยลง  จะตอ้งเสียเงินเพิ่มตามมาตรา  43  แห่งพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   18    เดือน ธนัวาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
     (ลงช่ือ)  
      (  นายภูผา   ผาปริญญา  ) 
       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
 
 
 


