
 
 

แผนก ำหนดกำรออกส ำรวจพื้นที่และจัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ  ต ำบลช่อผกำ 

อ ำเภอช ำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ล ำดับที่ วัน / เดือน / ปี เวลำ สถำนที ่
1 22  กุมภาพันธ์ 2561 09.00  น. หมู่ 2     บ้านโคกส าโรง 
2 22  กุมภาพันธ์ 2561  หมู่ 1     บ้านโคกเพชร 
3 22  กุมภาพันธ์ 2561  หมู่ 12   บ้านหนองบัวหลวง 
4 22  กุมภาพันธ์ 2561  หมู่ 13   บ้านปราสาทเทพสถิต 
5 22  กุมภาพันธ์ 2561  หมู่ 6     บ้านหนองตาเปล่ง 
6 22  กุมภาพันธ์ 2561  หมู่ 4     บ้านหัวสะพาน 
7 22  กุมภาพันธ์ 2561 16.30  น. หมู่ 11   บ้านเทพอรุณ 
8 23  กุมภาพันธ์ 2561 09.00  น. หมู่ 3    บ้านหนองเสม็ดน้อย 
9 23  กุมภาพันธ์ 2561  หมู่ 5    บ้านโคกระหาด 
10 23  กุมภาพันธ์ 2561  หมู่ 10  บ้านตาแก้ว 
11 23  กุมภาพันธ์ 2561  หมู่ 8    บ้านหนองเทา 
12 23  กุมภาพันธ์ 2561  หมู่ 9    บ้านบุ 
13 23  กุมภาพันธ์ 2561 16.30  น. หมู่ 7    บ้านช่อผกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานราชการที่ ๑” 

ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

1. ภาษีโรงรือนและที่ดิน 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกมุภาพันธ์ ของทุกปี 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกป ี
3. ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทกุป ี
4. ใบอนุญาตฯ ก่อนวันหมดอายุ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรง
ภาพยนตร์ แฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม ร.ร.สอนวชิาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมวย สนาม
กอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลงัสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมรับโรงเรือนนั้น โดยมี
ห้วงเวลาในการจัดเก็บประจ าทุกวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกมุภาพันธ์ ของทุกปี 

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 

1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนัน้ตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
2. ถ้าค่าภาษีเกิน 9,000 บาท สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน 
3. ผู้รับการประเมินต้องช าระเงินภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน 

อัตราค่าปรับ 

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิด โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษี
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ป ี
2. ผู้ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้อง ระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
ได้ไม่ เกิน 5 ปี 
3. ถ้าช าระภาษีเกินก าหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพ่ิม 
ดังนี ้
3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5% ของค่าภาษี 
3.2 เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกนิ 2 เดือนเสียเงินเพิ่ม 5% ของค่าภาษี 
3.3 เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกนิ 3 เดือนเสียเงินเพิ่ม 7.5%ของค่าภาษี 
3.4 เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกนิ 4 เดือนเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 



3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมาย
ยึด 

ภาษีบ ารุงท้องที่ 

ภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ภาษทีี่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น โดยมีหว้งจดัเก็บ
ประจ าทุก ภาษีบ ารุงท้องที่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี 

อัตราภาษี 

จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินมหีลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ ได้โดยตรง 
ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ไดท้ าประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกต ิ

การอุทธรณ์การฟ้องศาล 

ยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน 

ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการช าระภาษี 

1. ให้เจ้าของที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ,ท.5) และช าระภาษีปีละ
ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถงึ 30 เมษายน ของทุกป ี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหมห่รือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบนบัแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ 

อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเสียเงินเพ่ิม 10% ของค่าภาษีที่ประเมิน 
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมินเพ่ิม 
3. ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไมถู่กต้อง ต้องเสียเงนิเพ่ิมอีก 1 เท่า ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม 
4. ช าระภาษีเกินก าหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษี 

ภาษีป้าย 

ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเกบ็จากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือ
กิจการอ่ืน เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอกัษรภาพหรือเครื่องหมาย
ที่เขียน แกะสลักจารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น โดยมีหว้งเวลาการจัดเก็บประจ าทุกวันที่ 
ภาษีป้าย 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกป ี



อัตราภาษี 

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกบัอักษรต่างประเทศ หรือปนกับรูปภาพ หรือเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 
20 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 
3. ป้ายดังต่อไปนีค้ิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 
3.1 ป้ายที่ไมม่ีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
4. ป้ายที่ค านวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 
200 บาท 

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 

1. ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็น
รายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน 
2. ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวดๆละเท่ากัน 

อัตราโทษและค่าปรับ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน เดือนมีนาคมหรือหลงัติดตัง้ป้าย 15 วันเสียเงินเพิ่ม 
10% ของค่าภาษี 
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องท าให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงนิเพ่ิม 10% ของค่า
ภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 
3. ไม่ช าระเงินภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ด้รับการแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือน 
ของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

 
 
 
 
 


