
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

และค่าธรรมเนียม/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. หลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 1) ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

  2) ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1) อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. 
2) ผู้เสียภาษีชาระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
 

/อัตราค่าภาษี…………………… 
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อัตราค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
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   

/ค่าธรรมเนียม…………………… 
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 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม 

อาหารในอาคารหรือ  พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ   

พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร 
 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ 
 ค่าใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                 ช าระภาษีปีละครั้ง  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน   
 

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   
 

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


