
              

  

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

              

      

ประเภทภาษี จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินเพิ่ม 
(บาท) 

ลูกหนี้ ปี 61 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
จ านวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

๑. ภาษีบ ารุงท้องที ่ 2,102.00 159.00 - 2,261.00 42 - 

๒. ภาษีป้าย 840.00 60.00 - 900.00 4 - 

๓. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,938.00 - - 4,938.00 2 - 

๔.ค่าธรรมเนียมอันตรายฯ 360.00 - - 360.00 1 - 

๕.ค่าขยะมูลฝอย 39,640.00 - - 39,640.00 1,848 - 

รวม 47,880.00 219.00 - 48,099.00 1,897 - 

จดหมายข่าว: NEWSLATTER 
จัดเก็บรายได้ ส่วนกองคลังจัดเก็บรายได้ ส่วนกองคลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบลละหานองค์การบริหารส่วนต าบลละหาน  
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิwww.tumbonlahan.go.th 

โทร.044-852659,044-852648   Fax: 044-852648 

ไตรมาสที่ 4/2562 ประจ าเดือน กรกฎาคม-กนัยายน 2562 

  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 
ประจ าเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 แยกประเภทแต่ละภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562  

http://www.tumbonlahan.go.th/


 

 

 

 

 

  

 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินเพิ่ม 
(บาท) 

ลูกหนี้ ปี 61 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
จ านวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

๑. ภาษีบ ารุงท้องที ่ 492.00 47.00 - 539.00 25 - 

๒. ภาษีป้าย 1,200.00 80.00 - 1,280.00 5 - 

๓. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 225.00 - - 225.00 1 - 

๔.ค่าธรรมเนียมอันตรายฯ 9,850.00 420.00 - 10,270.00 14 - 

๕.ค่าขยะมูลฝอย 39,640.00 - - 39,640.00 1,982 - 

รวม 51,407.00 547.00 - 51,954.00 2,027 - 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินเพิ่ม 
(บาท) 

ลูกหนี้ ปี 61 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
จ านวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

๑. ภาษีบ ารุงท้องที ่ 1,073.00 111.00 - 1,184.00 26 - 

๒. ภาษีป้าย 400.00 24.00 - 424.00 2 - 

๓. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,453.00 934.00 8,256.00 12,643.00 5 - 

๔.ค่าธรรมเนียมอันตรายฯ 4,100.00 100.00 - 4,200.00 5 - 

๕.ค่าขยะมูลฝอย 39,640.00 - - 39,640.00 1,982 - 

รวม 48,666.00 1,169 8,256.00 58,091.00 2,020 - 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2562  

ประจ าเดือน กันยายน 2562  



 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน จัดเก็บได้ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจสอบ
สถานประกอบการ สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส ปั๊ม 3 และปั๊ม 4 ประเภทห้องเช่า (ห้องว่าง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต.ละหาน  
พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกตรวจสอบห้องเช่า (กรณีไม่มีผู้เช่า) สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด  

ปั๊ม 3 และปั๊ม 4 หมู่ที่ 13 ต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

              

วันที่ 13 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ละหาน  

ออกติดตามทวงถามค่าภาษีประเภทต่างๆและค่าธรรมเนียมค้างช าระในพื้นที่ต าบลละหาน 



              
   

 

 

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 2562 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น อบจ . อปท. มีอํานาจ
จัดเก็บภาษี จากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต  ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  (พื้นที่ดิน  พื้นที่ท่ีเป็นภูเขาและพื้นท่ีมีน้ํา )สิ่งปลูกสร้าง 
(โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และห้องชุดหรือแพ  ท่ีใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพื่อห าผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดง
กรรมสิทธ์ิห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท . และกําหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบํารุงท้องที ่                

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

 - ผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
         อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
(1) อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. 
(2) ผู้เสียภาษีชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
(๓) ไม่ชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน) 
(๔) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาใน  หนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (ชําระภาษีหลังเดือน เม .ย. แต่ก่อนมี
หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐) 
(๕) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชําระภาษีภายในกําหนดของ หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐) 
(๖) ครบกําหนด ๑๕ วัน ไม่มาชําระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐ ของภาษีค้างชําระ แจ้ง ลูกหนี้ภาษีค้างชําระใ ห้ สํานักงานท่ีดินภาย ใน
เดือน มิ.ย. 
(7) ยึด อายัด เมื่อพ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  



ก าหนดโทษ 
(1) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

(2) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือ
คําสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

(3) ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 
(4) ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือทําลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่น

ซึ่งทรัพย์สินท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
(5) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาต รา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง

พันบาท 
(6) ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจํา คุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
(7) ในกรณีที่ผู้กระทํา ความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา ของกรรมการ 

หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทํา การและละ
เว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้อง 
รับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

(8) ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗      ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมี
อํานาจเปรียบเทียบได้เมื่อผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนทีเ่ปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้กระทําผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้
ดําเนินคดีต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาษีป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือ
โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือ
ทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) สําหรับป้าย
ใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่า        ผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัว  ผู้
ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ี หรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายตามสํา
ดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาณีเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว 

 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึง
วันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 
งวดที่ 1 มกราคม  –  มีนาคม = 100% 
งวดที่ 2 เมษายน –  มิถุนายน = 75 % 
งวดที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50% 
งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 % 

 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ภายในเดือนมีนาคม
ของป ี
     ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย 

 เจ้าของป้ายผู้ใด 
          (1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
          (2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว 
          (3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายท่ีไ ด้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้าย
เพิ่มขึ้น 
ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย 

หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี 
 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานท่ีดังต่อไปนี้ 

          (1) สํานักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
          (2) สํานักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทําในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
          (3) สถานท่ีอื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันประกาศหรือโฆษณา 



 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายชําระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานท่ีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานท่ีอื่นใดท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีกําหนด  ทั้งนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันท่ีชําระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชําระภาษีป้าย 
          การชําระภาษีป้ายจะกระทําโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ไปยัง
สถานท่ีตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอื่นตาม   ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดแทนการชําระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้  
และให้ถือว่าวันท่ีได้ทําการส่งดังกล่าวเป็นวันชําระภาษีป้าย 

 

 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ  ที่เปิดเผยในสถานท่ีประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ 
 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้ 

          (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจํานวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่
เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นน้ันให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5ของจํานวนเงิน             
ที่ต้องเสียภาษีป้าย 
          (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  10ของภาษีป้าย
ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
          (3) ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่ม  ร้อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็น
หนึ่งเดือนทั้งนี้ ไม่ให้นําเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคํานวณเป็นเงินเพิ่ม 

 เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานา จ
แจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายท่ีได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริห ารท้องถิ่นหรือ            
ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
บทลงโทษ 

 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง        
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1ปี  หรือปรับตั้ งแต่ 5,000 –  50,000บาท หรือท้ังจํา            
ทั้งปรับ 

 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
 
บัญชีอัตราภาษีป้าย 
  (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
  (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร ต่างประเทศและหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อย ตารางเซนติเมตร 
  (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40บาท ต่อห้าร้อย ตารางเซนติเมตร 
(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ เครื่องหมายใด ๆ หรือไม ่
(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือ ต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ 
  (4) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยน เป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้ โดย
เครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใดๆ ให้คิดอัตราภาษี ตามจํานวนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาที่ข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพ
ปรากฏอยู่ในป้าย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ถ้ายังไม่ได้ออกกฎกระทรวงให้คิดอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีป้ายนี ้
  (5) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 
  (6) พื้นที่ของป้ายไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือลักษณะอย่างไร ให้คํานวณดังนี ้
(ก) ถ้าเป็นป้ายท่ีมีขอบเขตกําหนด ได้ให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนติเมตร 
(ข) ถ้าเป็นปา้ยที่ไม่มีขอบเขตกําหนดได้ ให้ถือว่าตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุด เป็นขอบเขตสําหรับกําหนดส่วนกว้างที่สุดและยาวท่ีสุด 
และคํานวณตาม (ก) 
  
 



(7) ป้ายตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เมื่อคํานวณพื้นท่ีของป้ายแล้ว 
(ก) ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของห้าร้อยตารางเซนติเมตร ให้นับเป็นห้าร้อยตารางเซนติเมตร ถ้าไม่เกินก่ึงหนึ่ง ให้ปัดทิ้ง 
(ข) ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ํากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 

หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีป้าย 
กรณีติดต้ังใหม่ 

ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทําป้าย 
รูปถ่ายป้าย, วัดขนาดความกว้าง x ยาว 
สําเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย์  หรือหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 

01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ย่ืนช าระทุกป ี
ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย 
กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ป. 1 
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และ ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้าม)ี 

ตัวอย่างการค านวณ 
นายดํา ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร    มีข้อความว่า  ร้านร่ํารวย ติดตั้ง เดือน มีนาคม 
วิธีการค านวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร) 
100 x 200 = 20,000 ตารางเซนติเมตร  
20,000 ÷ 500 = 40 หน่วย 
อัตราภาษี 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
40 x 3 = 120 บาท  
ดังน้ัน นายดํา ต้องชําระภาษีป้ายในอัตราขั้นต่ําของภาษีป้าย  
คือ 200 บาท  

 

           

 

 

 

 

 

 

   

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดโทร 044-852648 ,044-852659 

และติดต่อข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน ผ่านทางเวบ็ไซด์ 
www.tumbonlahan.go.th 


