
 
 
 

 
 

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 
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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 
 

2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และอปท.อื่นที่มี 

กฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น อบจ. อปท. มีอ านาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้อง
เสียภาษีที่ดิน (พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและพ้ืนที่มีน้ า)สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรม และห้องชุดหรือแพ  ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และ
ก าหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที ่                

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 1) ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

  2) ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1) อปท.แจ้งประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2) ผู้เสียภาษีชาระภาษีภายในเดือนเมษายน 
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ดินที่ท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 ปี ติดต่อกัน : ปีที่ 4 

ให้เก็บเพ่ิมข้ึนอีก 0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ 
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ไม่ช าระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก 

สร้างต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้  
1) ไม่ช าระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพ่ิมร้อยละ ๑ ต่อเดือน) 
2) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕  

วัน (ช าระภาษีหลังเดือน เม.ย. แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐) 
3) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ช าระภาษีภายในก าหนดของ  หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ย 

ปรับร้อยละ ๒๐) 
4) ครบก าหนด ๑๕ วัน ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละละ๔๐ ของภาษีค้างช าระ แจ้ง 

ลูกหนี้ภาษีค้างช าระให้ ส านักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย. 
5) ยึด อายัด เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
 

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


