
 

การชําระภาษี 
       ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
       เปนภาษีที่จัดเก็บจาก   บานเชา  ตึกแถว  อาคาร  สํานักงาน  รานคา  รานอาหาร รานเสริม
สวย   โรงส ี อูซอมรถยนต - รถจักรยานยนต   ฯลฯ  นั้น 

เอกสารหลักฐานที่นํามาใชในการติดตอ 
      1.  สําเนาโฉนดที่ดิน  สญัญาซื้อขาย  สําเนาสัญญาเชา 
      2.  สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 
      3.  สําเนาหนังสือของสํานักทะเบียนหุนสวนบริษัท 
      4.  ทะเบียนพาณิชย  ใบทะเบียนมูลคาเพ่ิม 
      5.  สําเนาทะเบียนบาน  บัตรประจําตัวประชาชน 
      6.  แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรือน 
      7.  หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากร (กรณีมอบอํานาจ) 

การยื่นแบบประเมิน,ชําระภาษี และการอุทธรณ 
      1.  เจาของทรัพยสินหรือผูมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.2)  ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ (ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไมเกิน  200  บาท  และเรียกเก็บยอนหลัง
ไดไมเกิน  10  ป) 
      2.  ผูรับประเมินตองชําระเงินภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับและแจงการประเมิน  (ภ.ร.ด.8) 
      3.  หากผูรับประเมินไมพอใจในการประเมินใหยื่นคํารองของอุทธรณภายใน  15 วัน  นับแตวันไดรับแจง
การประเมิน  (ภ.ร.ด.8) 

ชําระคาภาษีเกินกําหนด  30  วัน  ใหเสียเงินเพิ่มดังนี้ 
      1.  ถาชําระไมเกิน  1  เดือนนับจากวันที่พนกําหนดใหเพิ่ม  2.5% 
      2.  เกิน  1  เดือนแตไมเกิน  2  เดือนเสียเงินเพิ่ม  5% 
      3.  เกิน  2  เดือนแตไมเกิน  3  เดือนเสียเงินเพิ่ม  7.5% 
      4.  เกิน  3  เดือนแตไมเกิน  4  เดือนเสียเงินเพิ่ม  10% 
      5.  เกิน  4  เดือนขึ้นไปใหยึดและขายทอดตลาดทรัพยสินโดยมิตองใหศาลสั่ง 

ภาษีบํารุงทองที่ 
           เปนภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน  ผูครอบครองที่ดินปละ  1  ครั้ง  ตั้งแตเดือนมกราคม  ถึงสิ้น
เดือนเมษายน  ผูที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม  หรือเนื้อท่ีดินเปลี่ยนแปลงใหยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
(ภ.บ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับแตวันที่โอนกรรมสิทธิ์ 

เอกสารหลักฐานที่นํามาใชในการติดตอ 
       1.  หลักฐานแสดงการเปนเจาของที่ดิน  เชา  สําเนาโฉนด  นส.3  ก. 
       2.  สําเนาทะเบียนบาน  บัตรประจําตัวประชาชน 
       3.  สําเนาใบเสร็จรับเงินปสุดทาย  (ถามี) 

ประชาสัมพันธการชําระภาษี  ประจําป  2559 



       4.  หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากร  (กรณีมอบอํานาจ) 
       5.  สําเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน 

ภาษีคางชําระ 
      1.  ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพิ่ม  10%  ของคาภาษี 
      2.  ยื่นรายการไมถูกตอง  คาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพิ่ม  10%  ของภาษีประเมินเพิ่มเติม 
      3.  แจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตอง  คาภาษีนอยลง  ตองเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของคาภาษีประเมินเพิ่ม 
      4.  ชําระภาษีเกินกําหนด  30  เมษายน  ตองเสียเงินเพิ่ม  รอยละ  2  ตอเดือน ของคาภาษีเศษของ
เดือนนั้นนับเปน  1  เดือน 

ภาษีปาย 
      เปนภาษีจัดเก็บจากปายแสดงชื่อ  ยี่หอ  หรือเครื่องหมายการคาหรือโฆษณาหารายไดไมวาจะแสดงไวที่
วัตถุใดหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่นใด 

เอกสารหลักฐานที่นํามาใชในการติดตอ 
      1.  สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน 
      2.  สําเนาหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 
      3.  รายละเอียดเกี่ยวกับปาย  ทั้งลักษณะขอความ  ภาพ  ขนาด  รูปรางและรูปตัวของปาย (ถาม)ี 
      4.  แผนที่แสดงถึงสถานที่ติดตั้งหรือแสดงปาย 
      5.  หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากร (กรณีมอบอํานาจ) 
การยื่นแบบการประเมิน  และชําระภาษีปาย 
      1.  เจาของหรือผูครอบครองปายยื่นแบบตั้งแตเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนมีนาคม ถาไมสามารถหาตัว
เจาของได  ใหผูครอบครองอาคารหรือเจาของปายนั้นตั้งอยูเปนผูมีหนาที่เสียภาษี 
       2.  ชําระภาษีปายภายใน  15  วัน  นับตั้งแตไดรับแจงการประเมินจากพนักงานเจาหนาที่ 
       3.  ถาภาษีปายตั้งแต  3,000  บาท  ขึ้นไป  สามารถขอผอนชําระเปน สามงวดไดการอุทธรณ 
       ผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดรับแจงการประเมินแลว  ถาเห็นวาไมถูกตอง  ใหยื่นคํารองอุทธรณตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามแบบ ภ.ป.4  ภายใน  30  วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

ภาษีปายคางชําระ 
       1.  ไมยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม  หรือหลังติดปายภายใน  15  วันเสียเงินเพิ่ม 10%  ของคาภาษี 
       2.  ยื่นแบบไมถูกตองคาภาษีนอยลงเสียเงินเพิ่ม  10%  ของคาภาษีประเมินเพ่ิมเติม 
       3.  ไมชําระเงินภายใน  15  วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมนเสียเงินเพิ่ม  2 % ตอเดือนของคาภาษี 
       -  ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต  5,000 บาท  ถึง  50,000  บาท 
ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น  และมีพื้นที่เกิน  2  ตารางเมตร  ตองมีชื่อและท่ีอยูของเจาของ
ปายเปนตัวอกัษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปาย  ผูใดไมปฏิบัติตองระวางโทษปรับ  วัน
ละ  100  บาท  เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด 
        -  ผูใดไมแจงการรับโอนปาย  ภายใน  30  วัน  ตั้งแตวันรับโอน  ตองระวางโทษปรับตั้ง
แต 1,000  บาทถึง  10,000  บาท 

 



อัตราภาษีปาย 
       1.  ปายที่มีอักษรไทยลวน  ใหคิดอัตรา     3  บาท  ตอ  500  ตารางเซนติเมตร 
       2.  ปายที่มีอักษรไทยปนอักษรตางประเทศ  หรือปนภาพและหรือเครื่องหมายอื่น   ใหคิด
อัตรา 20  บาท ตอ  500  ตารางเซนติเมตร 
       3.  ปายดังตอไปนี้  ใหคิดอัตรา  40 บาท  ตอ  500  ตารางเซนติเมตร 

(ก)    ปายที่ไมมีอักษรไทย  ไมวาจะมีภาพ 

หรือเครื่องหมายใดหรือไม 
(ข)    ปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใต 

หรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 

        4. ปายตาม (1)  (2)  หรือ  3 เมื่อคํานวณพ้ืนที่ของปายแลว ถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 
200  บาท  ใหเสียภาษีปายละ  200  บาท 

คาธรรมเนียมตาง ๆ  
       ผูรับใบอนุญาตประกอบการคาตองยื่นคํารองขอตออายุใบอนุญาตฯภายในกําหนด  30  วันกอนสิ้นอายุ
ใบอนุญาตฯ  หากผูประกอบการคาท่ีมาขอตออายุใบอนุญาตรายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลา
จะตองเสียคาปรับอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

เอกสารหลักฐานที่นํามาใชติดตอ 
       1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        2.  สําเนาทะเบียนบาน 

 

ติดตอสอบถามรายละเอียดการชําระภาษีไดที ่
                      กองคลัง   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

องคการบริหารสวนตําบลสนวน อําเภอหวยราช 
จ.บุรีรัมย โทรศัพท/โทรสาร 044666754 

 


