
 

   

ท้องถ ิน่ด ี ภาษช่ีวย 

ท้องถ ิน่สวย  ภาษสีร้าง 

กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

อ าเภอช านิ   จังหวัดบุรีรัมย์

หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษ ีโรงเรือนและที่ดิน 

1.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประจ ำตัวประชำชนผูเ้สยีภำษ ี

2.   ส ำเนำโฉนดที่ดิน-สัญญำซื้อขำยโรงเรือน 

3.  สัญญำเช่ำโรงเรือน/สญัญำเช่ำท่ีดิน 

4.   ทะเบียนพำณิชย์-ทะเบียนกำรค้ำ-ทะเบียนภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 

1.   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

2.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

3.  หนังสือรับรองห้ำงหุ้นส่วนบรษิัท 

4.  โฉนดที่ดิน 

5.   ใบเสร็จรับเงินค่ำภำษีครั้งสุดท้ำย 

6.   หนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นท ำกำรแทน 

 

หลักฐานประกอบการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

1.   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

2.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

3.  หนังสือรับรองห้ำงหุ้นส่วนบรษิัท 

นางสิราวรรณ  เริกชยั 

ผู้อ านวยการกองคลงั 

นางวิลาวลัย์  โสรี 

นกัวิชาการเงินและบญัช ี

นางสาวพชัรมยั ศรีผดงุ 

นกัวิชาการคลงั 

นางสาวกิตติยาภา เหน่ียวบปุผา 

นกัวิชาการจดัเก็บรายได้ 

นางสาวจิรประภา สกลุทองค า 

คนงานทัว่ไป 

กองคลัง 



 

ส่วนการคลัง 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเบิก-จ่ำย กำรเก็บรักษำ และ

เอกสำรทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำ งำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง 

ค่ำตอบแทน เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินอื่น ๆ งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ

แสดงฐำนะทำงกำรเงิน กำรจัดสรรเงินต่ำง ๆ กำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท 

ทะเบียนคุมเงินรำยได้รำยจ่ำยต่ำง ๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย กำรท ำงบทดลอง

ประจ ำเดือน ประจ ำปี งำนจัดเก็บรำยได้ต่ำง ๆ งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลและงำนอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  จดัเก็บจาก   โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ๆ 

 ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำง 
 การช าระภาษ ี

            ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีให้มำ ยื่นแบบและช ำระภำษีตั้งแต่มกรำคม ถึง

กุมภำพันธ์ของทุกป ี

         ช ำระที่เจำ้หน้ำทีจ่ัดเก็บภำษ ีณ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชอ่ผกำ 

 ค่าค้างช าระ 

           ไม่เกิน 1 เดือน ให้เพิ่ม 2.5% ของค่ำภำษีที่ค้ำง 

           เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดอืน เพิ่ม 5% ของค่ำภำษีที่ค้ำง 

           เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดอืน เพิ่ม 7.5% ของค่ำภำษีที่คำ้ง 

           เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10% ของค่ำภำษีที่ค้ำง 

 บทก าหนดโทษ 

หากผู้ที่มีหน้าที่เสยีภาษี ไม่ช าระภาษ ีมีโทษทางอาญาซึ่งมีก าหนด

ไว้ในมาตรา 46, 47 และ 48 โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง   เป็นผู้มี

หน้าที่เปรยีบเทียบปรบั และท้องถิ่นไปขอรับค่าปรับมาเป็นรายไดข้องตนเอง
 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

  จดัเก็บจาก    ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นบุคคล

ธรรมดำหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่

เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภำษีบ ำรุงท้องที่ได้แก่ พื้นที่ดิน และ

พื้นที่ที่เป็นภูเขำหรือที่มีน้ ำด้วย  

 การช าระภาษ ี

           ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีให้มำ ยื่นแบบและช ำระภำษีตั้งแต่

มกรำคม ถึงเมษำยนของทุกป ี

           ช ำระที่เจ้ำหนำ้ที่จัดเก็บภำษ ีณ  อบต.ช่อผกำ 

 การตรวจสอบภาษี 

อ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนส ำรวจ (มำตรำ28) 

มีอ ำนำจเขำ้ไปในที่ดินหรือสถำนที่ที่เกีย่วข้องในระหวำ่งพระอำทิตย์

ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก หรอืในเวลำท ำกำรเพื่อส ำรวจจ ำนวนเน้ือที่ดิน 

 ผู้ขัดขวำงมีควำมผิดโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บำท 

หรือทั้งจ ำทั้งปรับ (มำตรำ 55 ) ในเขต อบต. แต่งตั้งจำกก ำนัน ผู้ใหญ่บำ้น

 อ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนประเมิน (มำตรำ47) 

 มีอ ำนำจเขำ้ไปในที่ดินหรือสถำนที่เกีย่วข้อง ระหวำ่งพระอำทิตย์ 

ขึ้นถึงพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำกำรเพื่อสอบถำมบุคคล 

หรือตรวจสอบ ตรวจค้นหรือยึด อำยัดบญัชีหรือเอกสำร (มำตรำ 47(1)) 

 ค่าค้างช าระ 

 เงินเพิ่มกรณีภำษีค้ำงช ำระ ร้อยละ 2 ตอ่เดือน 

 บทก าหนดโทษ 

 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าเท็จ หรือ 

พยานหลักฐานต่าง ๆ เป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสยีภาษีต้องระวางโทษจ าคกุ

ไม่เกิน 6 ป ีหรือปรบัไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ   

            ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมชี้เขตไมย่อมแจ้งจ านวนที่ดิน

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรบัไมเ่กิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ   

           ผู้ใดขัดขวาง จพง.ซ่ึงปฏิบตัิการส ารวจเนื้อที่ดินต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรบั   

         ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของ จพง.ซึ่งสั่งมาให้ถ้อยค าหรือส่ง

เอกสารหลักฐานต่างๆระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

      1.  กิจกำรเกี่ยวกับสัตวเ์ลี้ยง 

1.1  กำรเลี้ยงม้ำ โค กระบือ 

      ก. ตั้งแต่ 5-10 ตัว ค่ำธรรมเนียม 50 บำท/ปี 

       ข. ตั้งแต่ 11-20 ตัว ค่ำธรรมเนียม 100 บำท/ปี 

      ค. ตั้งแต่ 21-50 ตัว ค่ำธรรมเนียม 200 บำท/ปี 

ง. ตั้งแต่ 51 ตัว ขึ้นไป ค่ำธรรมเนยีม 400 บำท/ปี 

 

1.2  กำรเลี้ยงสุกร 

       ก. ตั้งแต่ 5-10 ตัว ค่ำธรรมเนียม 100 บำท/ป ี

       ข. ตั้งแต่ 11-20 ตัว ค่ำธรรมเนียม 300 บำท/ปี 

       ค. ตั้งแต่ 21ตัว ข้ึนไป ค่ำธรรมเนยีม 500 บำท/ปี 

1.3  กิจกำรเกี่ยวกับเครื่องจักร 

       ก. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจกำรตัง้แต่  1-20 แรงม้ำ  

ค่ำธรรมเนียม 300 บำท/ป ี

       ข. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจกำรตัง้แต่ 21-100 แรงม้ำ 

ค่ำธรรมเนียม 500 บำท/ป ี

ค. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจกำรตัง้แต่ 100 แรงม้ำ ขึ้นไป 

ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท/ป ี

แจ้งก าหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ก าหนดการขอ

ต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป ี

 

 

มาเสียภาษีกนั

เถอะ มอ มอ ... 


