
 
 

    
                                     
 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
99 หมู่ที่ 15 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอเมืองห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 30240 

โทรศัพท์  0-4493-8864  โทรสาร 0-4493-8865 

www.lungtakian.go.th 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

“เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของท้องถิ่น อาทิเช่น ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย   และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนรายได้อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ด าเนินการดังนี้ 
 1.  ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ  เครื่องหมายในการประกอบการค้า
หรือกิจการอ่ืนๆ  เพ่ือการหารายได้ที่ตั้งอยู่ในเขตสถานองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2563 ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563 
          2. ค่าธรรมเนียมและต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อทุกปี และช าระปีละครั้ง 
          3.ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบกิจการ  

อนึ่ง  ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการพร้อมยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระ
ภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  ใน
วันและเวลาราชการ ตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หาดพ้นก าหนดแล้วท่านจะมีความผิด และต้องช าระเงิน
เพ่ิมหรือถูกปรับตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

จึงประชาสัมพันธ์มาเพ่ือทราบ        
                                                        

ข่าวฉบับที่ 1/2562 

 งานจัดเก็บรายได้ 
 
 
 
 

 

http://www.lungtakian.go.th/


 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

การช าระภาษ ีประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

    

 
 
ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือ 
ประกอบกิจกรรมอื่นเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะ 
สลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนๆ  
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  
1. เจ้าของป้าย 
2. ผู้ครอบครองป้าย  หรือ  เจ้าของที่ดิน  ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่   

 

ขั้นตอนการยื่นแบบและช าระภาษีป้าย  
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภป.1)  พร้อมหลักฐานภายใน  เดือนมีนาคม ของทุกปี  
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษีป้าย 
4. เสียภาษีป้ายภายใน  15   วนั  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
5. ไม่เสียภาษีภายในก าหนด  เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2  ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 
 

การค านวณพื้นที่ป้าย/อัตราค่าภาษีป้าย   
ป้ายที่มีขอบเขต  ค านวณดังนี้  
ส่วนกว้างที่สุด  x   ส่วนยาวทีสุ่ดของป้ายนั้น 
ป้ายที่ไม่มีขอบเขต ค านวณดังนี้  ให้ถือตัวอักษรภาพที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก าหนดส่วนกว้างที่สุด  ยาวที่สุด    
อัตราภาษีป้าย  แบ่งเป็น  3  อัตรา   

ประเภท
ป้าย 

ลักษณะป้าย 
อัตราภาษี 

(บาท/ตร.ซม.) 
1 
2 
 

3 

อักษรไทยล้วน 
อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/
เครื่องหมาย 
ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทยอยู่ใต้หรือ
ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  
***ป้ายใดที่เสียต่ ากว่า  200  บาท  ให้เสีย
200  บาท*** 

3/500    ตร.ซม. 
20/500  ตร. ซม. 
 
40/500  ตร.ซม. 

 
 
 - 

การค านวณภาษีป้าย ให้ค านวณโดยน าพ้ืนที่ป้าย  คูณด้วยอัตราภาษีป้าย  เช่น   ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีพ้ืนที่ 
10,000  ตร.ซม.  เป็นป้าย  ประเภทที่ 2  เสียภาษี  ดังนี้   
 10,000 / 500 x 20 =  400  บาท   
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บทก าหนดโทษ 

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1) ปรับตั้งแต่ 5,000-10,000  บาท  (มาตรา35) 
แจ้งข้อความเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1  ปี   หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000  
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  (มาตรา 34) 
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 กิจการดังต่อไปนี้ 
        1.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   
        2. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม  
        3. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
        4. กิจการเกีย่วกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

 5. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
 6. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  

   

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไม่เกิน  15  วัน 
กรณีท่ีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

                ***ต่อใบอนุญาตทุกปี  และช าระภาษีปีละครั้ง     ณ     ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่ง
ตะเคียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
            1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาต 
            2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
            3.  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการพิจารณาออกใบอนุญาต 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
            1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
            2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือ
ใบอนุญาต 
          3. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
          4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน 
          5. ส าเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

6. หนังสือมอบอ านาจ 
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  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
 

 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคล 
รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย ต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานสาขาในมีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล
ธรรมดาประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชย์กิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
 

   กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์    
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 
 1.ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 
 2.ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้ 
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 
 3.นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเก่ียวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ
สินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป  
 4.ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ 
ขายสินค้าท่ีผลิตได้คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าท่ี 
ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
 5.ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ าการ การขนส่งโดยรถไฟ การ
ขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การท าโรงรับจ าน า และการท า
โรงแรม 
 6.ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

 7.ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
8.ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 9.การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 
 10.การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
 11.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
 12.การให้บริการตู้เพลง 
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์    

1.จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่  50 บาท 
2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละ  20  บาท 
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20  บาท 
4.ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ30 บาท 
5.ขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ครั้งละ  20  บาท 
 6.ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารฉบับละ  30  บาท 
 

  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์   

     ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายเอกสารจ านวน1 ใบ 
      บัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ใบ 
      สัญญาเช่าบ้าน  (กรณีเช่าบ้าน) 
      หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย ์ 

     จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบกิจการ 
     การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการ 
เปลี่ยนแปลง 
     เลิกประกอบกิจการ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ 
     ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วัน นับแต่สูญหาย 

ให้ประชาชนไปช าระภาษีได้ที          
 

    กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  เลขที ่99  หมู่ที่  15  ต าบลหลุ่งตะเคียน    
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท ์0-4493-8864 ต่อ 15  หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่                           
www.lungtakian.go.th 
     

      
 

       
                
 
 
 
 
                      
 

http://www.lungtakian.go.th/


                าวประชาสัมพันธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
99 หมู่ ท่ี 15 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอเมืองห้วยแถลง  

จังหวัดนครราชสีมา 30240 
โทรศัพท์  0-4493-8864  โทรสาร 0-4493-8865 

 

ฉบับท่ี  1  ประจ าเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562    www.lungtakian.go.th 
  

การยืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษีท้องถิน่  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
   

   

1.  ภาษป้ีาย   ย่ืนแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน    มกราคม – มนีาคม  2563    
     และ  ช าระภายใน  15  วนั 

 

2.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
     ต่อใบอนุญาตทุกปี  และช าระภาษปีีละคร้ัง      
    

          3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์ จดทะเบียนภายใน 30 วนันับแต่เร่ิมประกอบ 
     กจิการ  

                                                                                                                                                         
 

ย่ืนแบบแสดงรายการ และช าระภาษ ี 
ณ  อบต.หลุ่งตะเคยีน  กองคลงั งานจดัเกบ็รายได้ (ในเวลาราชการ) 

 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                    กองคลัง  อบต.หลุ่งตะเคียน                                                                                                                                                                  
โทรศัพท์   044-938864 ต่อ 15 

 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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              าวประชาสัมพันธ์                               

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
99 หมู่ท่ี 15 ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอเมืองห้วยแถลง  

จังหวดันครราชสีมา 30240 
โทรศัพท์  0-4493-8864  โทรสาร 0-4493-8865 

 

ฉบับที่  1  ประจ าเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562    www.lungtakian.go.th 
 

ประชาสัมพนัธ์ภาษท้ีองถิน่  ประจ าปี พ.ศ.2563 

 
 

ภาษป้ีาย 
ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ เคร่ืองหมายท่ีใช้ประกอบการคา้ 
หรือ ประกอบกิจกรรมอ่ืนเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆดว้ยอกัษร ภาพ หรือ
เคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะ สลกั จารึก หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิอ่ืนๆ 
ผู้มีหน้าทีช่ าระภาษีป้าย 

1. เจา้ของป้าย 
2. ผูค้รอบครองป้าย/ผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู ่

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
 ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี 
 ยืน่แบบและช าระทนัที หรือ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลงัเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วนันบัแต่

วนัท่ีติดตั้ง  
ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาท่ีก าหนด
จะตอ้งเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีเสียภาษีป้ายในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 

 ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ภายในเวลาท่ีก าหนดใหเ้สียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี 
 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง  ท าให้จ  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลง  ให้

เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม 
 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี 

 
 
 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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 อตัราค่าภาษีป้าย 

การค านวณภาษีป้าย โดยค านวณจากขนาด กว้าง x ยาว  
 หารด้วย 500 คูณด้วย อตัราภาษี ตามประเภทของป้าย 

ประเภท 
ป้าย 

ลกัษณะป้าย 
อตัราภาษี 

(บาท/ตร.ซม.) 
1 
2 
3 

อกัษรไทยลว้น  
อกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมายอ่ืน 
ป้ายดงัต่อไปน้ี                                                                      
(ก)ไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดหรือไม่ 
(ข)มีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ต ้หรือต ่ากวา่อกัษร
ต่างประเทศ 

3/500 
20/500  
40/500 

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เม่ือค านวณพื้นท่ีแลว้ ถา้มีอตัราภาษีท่ีตอ้งเสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ 
200 บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ 200 บาท 

 

  
“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ดงัน้ี   

 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล   
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองแจง้การจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารในอาคารหรือ  พื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
 ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ   

พื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือสาธารณะ 
 ค่าใบอนุญาตด าเนินกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
            1. ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาต 
            2. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
            3.  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพื้นท่ีและสถานท่ีตั้งประกอบกิจการพิจารณาออกใบอนุญาต 
เอกสารประกอบการพจิารณา 
            1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต 
            2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น ผูจ้ดัการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกบัผูถื้อ
ใบอนุญาต 
          3. ส าเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 
          4. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทน 
          5. ส าเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

6. หนงัสือมอบอ านาจ 
                ***ต่อใบอนุญาตทุกปี  และช าระภาษีปีละคร้ัง     ณ     ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุ่ง
ตะเคียน   
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การจดทะเบียนพาณชิย์ 

กจิการทีต้่องจดทะเบียนพาณชิย์    

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศใหผู้ป้ระกอบกิจการดงัต่อไปน้ี ตอ้งจดทะเบียน
พาณิชย ์คือ 
 1.ผูป้ระกอบกิจการโรงสีขา้วและโรงเล่ือยท่ีใชเ้คร่ืองจกัร 
 2.ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้ไม่วา่อยา่งใดๆอยา่งเดียวหรือหลายอยา่ง คิดรวมทั้งส้ินในวนัหน่ึง
ขายได ้
เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินคา้ดงักล่าวไวเ้พื่อขายมีค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
 3.นายหนา้หรือตวัแทนคา้ต่างซ่ึงท าการเก่ียวกบัสินคา้ไม่วา่อยา่งใด ๆ อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งก็
ตาม และสินคา้นั้นมีค่ารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ข้ึนไป  
 4.ผูป้ระกอบกิจการหตัถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่วา่อยา่งใด ๆ อยา่งเดียวหรือหลายอยา่งก็ตาม 
และ 
ขายสินคา้ท่ีผลิตไดคิ้ดราคารวมทั้งส้ินในวนัหน่ึงวนัใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวนัหน่ึงวนัใดมี
สินคา้ท่ี 
ผลิตไดมี้ค่ารวมทั้งส้ินเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป 
 5.ผูป้ระกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนตป์ระจ าการ การขนส่ง
โดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนตป์ระจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซ้ือขายท่ีดิน 
การใหกู้ย้มืเงิน การรับแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือหรือขายตัว๋เงิน การธนาคาร การ
ท าโรงรับจ าน า และการท าโรงแรม 
 6.ขาย ใหเ้ช่า ผลิต หรือรับจา้งผลิตแผน่ซีดี แถบบนัทึก วีดีทศัน์ แผน่วีดิทศัน์ดีวีดีหรือแผน่วดีี
ทศัน์ระบบดิจิทลัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการบนัเทิง 

 7.ขายอญัมณีหรือเคร่ืองประดบัซ่ึงประดบัดว้ยอญัมณี 
8.ซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวธีิการใชส่ื้อเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 9.การใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชอิ้นเตอร์เน็ต 
 10.การใหบ้ริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
 11.การใหบ้ริการเคร่ืองเล่นเกมส์ 
 12.การใหบ้ริการตูเ้พลง 
ผู้มีหน้าทีจ่ดทะเบียนพาณชิย์ 

ผูมี้หนา้ท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หา้งหุน้ส่วนสามญั)หรือ
นิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย ต่างประเทศท่ีมาตั้งส านกังานสาขาในมีหนา้ท่ีจด
ทะเบียนพาณิชย ์คือ บุคคลธรรมดาประเทศไทยซ่ึงประกอบกิจการอนัเป็นพาณิชยกิ์จตามท่ีกระทรวง
พาณิชยก์ าหนด 

“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณชิย์    

1.จดทะเบียนพาณิชยใ์หม่  50 บาท 
2.จดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนคร้ังละ  20  บาท 
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ  20  บาท 
4.ขอใหอ้อกใบแทนใบทะเบียนพาณิชยฉ์บบัละ30 บาท 
5.ขอตรวจเอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชยค์ร้ังละ  20  บาท 
 6.ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีคดัส าเนาและรับรองส าเนาเอกสารฉบบัละ  30  บาท 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการขอขึน้ทะเบียนพาณชิย์  
     ส าเนาทะเบียนบา้นพร้อมถ่ายเอกสารจ านวน1 ใบ 

      บตัรประจ าตวัประชาชน  จ านวน  1  ใบ 
      สัญญาเช่าบา้น  (กรณีเช่าบา้น) 
      หนงัสือยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ี 

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณชิย์  
     จดทะเบียนพาณิชยใ์หม่ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่เร่ิมประกอบกิจการ 
     การเปล่ียนแปลงรายการท่ีจดทะเบียนไวต้าม (1) ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมี
การ 
เปล่ียนแปลง 
     เลิกประกอบกิจการ ตอ้งจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีเลิกประกอบกิจการ 
     ใบทะเบียนพาณิชยสู์ญหายตอ้งยืน่ขอใบแทนภายใน 30 วนั นบัแต่สูญหาย 

ใหป้ระชาชนไปช าระภาษีไดที้          
 

    กองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  เลขท่ี 99  หมู่ท่ี  15  ต าบลหลุ่งตะเคียน    
อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา  โทรศพัท ์0-4493-8864 ต่อ 15  หรือสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้                           
www.lungtakian.go.th 
            
                

 

 
  กองคลัง  อบต.หลุ่งตะเคียน                                                                                                                                                                    

โทรศัพท์   044-938864 ต่อ 15 

 
“ บริการด้วยใจ   ฉับไว   ตรงเวลา ให้ชาวประชาหลุ่งตะเคียน “ 
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ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น  
ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

------------------------------------- 
 

 

1.หลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย 
 

1.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
1) เจ้าของป้าย 
2) ผู้ครอบครองป้าย/ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ 

 1.2 ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย(ภ.ป.1) 
1) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี 
2) ยื่นแบบและช าระทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
3) กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ(ภป.1) ภายใน 15 วันนับแต่ 

วันที่ติดตั้ง  
-  กรณีติดตั้งป้ายใหม่ ยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1)  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันติดตั้งป้าย 

   - กรณีป้ายเก่า  ยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป. 1)  ภายในเดือน  มกราคม – มีนาคม  ของทุกปี 
 

1.3 เอกสารประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3) ทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
4) ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย (ถ้ามี) 
 

1.4 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย 
1) ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีป้ายรายเก่า/รายใหม่ 

- ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น 
ประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้อง 
เสียเงินเพ่ิม 
  

   2) เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
- ตรวจหลักฐาน   
- ตรวจป้าย 
- ค านวณภาษีป้าย แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 
- ส่งแบบแจ้งการประเมินให้ผู้เสียภาษีทรายเพื่อช าระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

ประเมิน 
- เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย 
 
 

/1.5อัตราค่าภาษปี้าย…………………… 
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1.5 อัตราค่าภาษีป้าย 

อัตราค่าภาษีป้าย 
การค านวณภาษีป้าย โดยค านวณจากขนาด กว้าง x ยาว  
 หารด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษี ตามประเภทของป้าย 

ประเภท 
ป้าย 

ลักษณะป้าย 
อัตราภาษี 

(บาท/ตร.ซม.) 
1 
2 
3 

อักษรไทยล้วน  
อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 
ป้ายดังต่อไปนี้                                                                      
(ก)ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ 
(ข)มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ ากว่าอักษร
ต่างประเทศ 

3/500 
20/500  
40/500 

หมายเหตุ:ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อค านวณพ้ืนที่แล้ว ถ้ามีอัตราภาษีท่ีต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 
200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 

1.6 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่ 
ก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่เสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษี 
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง  ท าให้จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง  ให้เสียเงิน 

เพ่ิม 10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม 
- ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิม 2% ต่อเดือนของค่าภาษ ี
 

2.หลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
 

2.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
  - ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีนั้นและตลอดไปจนกว่า
จะเปลี่ยนเจ้าของที่ดิน 

2.2 ก าหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี(ภ.บ.ท.5) 
- ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน มกราคม ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี 
- บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงาน 

ประเมิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือจ านวนที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง 
 

        2.3 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ 
  1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)   จ านวน  1  ฉบับ   

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)                                       จ านวน  1  ฉบับ       
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณียื่นแทนเจ้าของที่ดิน)  จ านวน  1  ฉบับ      
4 ส าเนาทะเบียน (กรณียื่นแทนเจ้าของที่ดิน)                      จ านวน  1  ฉบับ   
5) ส าเนาเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, นส.3, นส.3 ก, สปก. หรือ แบบแสดง 

รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5 ปีที่ผ่านมา)   (ถ้ามี)                จ านวน  1 ฉบับ        
6) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีได้รับมอบอ านาจให้ยื่นแทนเจ้าของที่ดิน)  จ านวน  1 ฉบับ  

/3.4 ขั้นตอน…………………… 
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2.4 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่
1) ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีรายเก่า/รายใหม่ 
- กรณีรายใหม่  ยื่นแบบภายใน  30 วัน  นับแต่ได้ที่ดินมาหรือมีการเปลี่ยนแปลง (การโอน,ซื้อขาย) 

          - กรณีรายเก่า  ยื่นแบบภายใน มกราคม  ของปีแรกท่ีมีการประเมินภาษีใหม่ทุกๆ 4 ปี และช าระภาษี
ภายใน มกราคม - เมษายน ของทุกๆ ปี 
 

2) เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
- ตรวจสอบหลักฐาน 
- ด าเนินการประเมินและค านวณภาษี กรอกแบบแจ้งประเมิน (ภ.บ.ท. 9) 
- ส่งแบบแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบเพื่อช าระภาษี (ภ.บ.ท.10) 
- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) 

 

3) หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  1.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  2.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีที่ได้ช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่มำแล้ว) 
  3.   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4.   หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นของที่ดิน เช่น โฉนด,น.ส.3.,ส.ป.ก.   
  กรณีท่ีเป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภ.บ.ท..5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีปีสุดท้ายมาด้วย 

2.5 ไม่ช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าของที่ดินต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและ 
อัตรา ดังต่อไปนี้  

1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในก าหนดให้เสียเงินเพิ่มอีก 10% ของค่าภาษี  
2) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพ่ิม 10% ของค่า

ภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม  
3) ชี้เขต แจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจท าให้จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดลง ให้เสีย

เงินเพ่ิมอีก หนึ่งเท่า ของค่าภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
4) ไม่ช าระภาษีภายในก าหนด(เดือนเมษายน)ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี(2% ต่อเดือน) 

 

3. ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ดังนี้   
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม 

อาหารในอาคารหรือ  พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ   

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ 
 ค่าใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                 ช าระภาษีปีละครั้ง  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน   
 

/3.1 เอกสาร………………………. 
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3.1 ผู้มีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535รายเก่า/ 
รายใหม่ 

- ผู้ประกอบการขอใบอนุญาต ดังนี้ 
- กรณีรายใหม่  ผู้ประกอบการยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต/แบบค าร้องขอหนังสือรับรองการแจ้ง 

ภายใน  15 วัน และช าระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต 
          - กรณีรายเก่า  ผู้ประกอบการยื่นแบบขอต่ออายุใบอนุญาต/แบบค าร้องขอหนังสือรับรองการแจ้ง และ
ช าระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ปีละครั้งทุกๆ ปี 
 

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาต 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือ 

ใบอนุญาต 
3.ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
4.ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน 
5.ส าเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
6.หนังสือมอบอ านาจ 

                

3.3 ขั้นตอนการให้บริการ 
1) ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาต 
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
3) เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพื้นที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการพิจารณาออกใบอนุญาต 
 

                  ช าระภาษีปีละครั้ง  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี  ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

------------------------------------- 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศ  
แจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น อันได้แก่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพ่ือการต่างๆ ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ภายใน
ก าหนดเวลา นั้น 
 

  เพ่ือให้การช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน เป็นไปตามก าหนดเวลา
ตลอดจนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบถึงข้ันตอนในการช าระภาษีต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน จึงขอ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ดังต่อไปนี้ 

1. ภาษีป้าย 
ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ 

ประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจกรรมอ่ืนเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ 
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะ สลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนๆ 

ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีป้าย 
1. เจ้าของป้าย 
2. ผู้ครอบครองป้าย/ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ 
ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี 
2. ยื่นแบบและช าระทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
3. กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ(ภป.1)ภายใน 15 วันนับ 

แต่วันที่ติดตั้ง  
  อัตราค่าภาษีป้าย 

1. ป้ายอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500  ตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืน ให้คิดอัตรา  

20 บาท : 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท: 500 ตารางเซนติเมตร 

- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ 
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

4. ป้ายตามประเภท 1,2,3 เมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่า 
ป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 

/ไม่ช าระภาษีป้าย……………… 
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ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในเวลา 
ที่ก าหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่เสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภป.1)ภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10%ของค่า 
ภาษ ี

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง  ท าให้จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง   
ให้เสียเงินเพ่ิม 10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม 

3. ไม่ช าระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี 
 

  4. ค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ดังนี้   
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ 

สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ  พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ   

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
- ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ 
- ค่าใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                 

ผู้มีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ผู้ประสงค์หรือผู้ประกอบกิจการใด ตามกฎหมายว่าด้วย ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.  

2535  
 

ผู้ประกอบการขอใบอนุญาต ดังนี้ 
- กรณีรายใหม่  ผู้ประกอบการยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต/แบบค าร้องขอหนังสือรับรองการ 

แจ้งภายใน  15 วัน และช าระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต 
          - กรณีรายเก่า  ผู้ประกอบการยื่นแบบขอต่ออายุใบอนุญาต/แบบค าร้องขอหนังสือรับรอง
การแจ้ง และช าระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต ปีละครั้งทุกๆ ปี 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาต 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับ 

ผู้ถือใบอนุญาต 
3.ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
4.ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของ 

ผู้แทน 
5.ส าเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
6.หนังสือมอบอ านาจ 
 
 
 

               /ขั้นตอนการให้บริการ……………… 
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ขั้นตอนการให้บริการ 
1) ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาต 
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
3) เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการพิจารณาออกใบอนุญาต 
 

                 ช าระภาษีปีละครั้ง  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน   

    ประกาศ ณ วันที่     2    เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 

 

                                                              
        (นายซ้อน   กองศรี) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 
 
 


