
ภาษีป้าย 
ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษี  ต้องแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือ
เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ
เพื่อหารายได ้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วย
อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายทีเ่ขยีน แกะ สลัก จารึก 

หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

 

อตัราภาษป้ีาย 
 ป้ายที่มีอกัษรไทยล้วน  ให้คดิอัตรา 3 บาท ต่อ 500 
ตร.ซม. 
ป้ายที่มีอักษรไทยปนกบัอักษรต่างประเทศ ให้คิด
อตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
ป้ายต่อไปนีใ้หค้ิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 

- ป้ายทีไ่ม่มอีกัษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใดหรือไม ่

- ป้ายที่มีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่
ใต้หรือต า่กว่าอกัษรต่างประเทศ 

หมายเหตุ  เมื่อคํานวณพื้นที่ป้ายแล้ว ค่าภาษีต า่กว่าป้าย
ละ 200 บาท ให้เสียภาษปี้ายละ 200 บาท 

 

การก าหนดการยืน่แบบและช าระค่าภาษี 
เจ้าของป้าย จะต้องยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายในเดือน มนีาคม ของทุกป ี

ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงภายหลงัเดือนมนีาคม ติดตั้ง
หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงป้าย

จะต้องยืน่แบบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตดิตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลง 
จะต้องชําระภาษปี้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รบั
แจ้งการประเมิน 
 

การผ่อนช าระภาษีป้าย 
ถ้าภาษีป้ายที่ต้องชําระมีจํานวนตั้งแต ่3,000 บาทขึ้น
ไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนชาํระเป็น 3 งวด ๆ ละ 
เท่า ๆ กันก็ได ้โดยแจง้ความจํานงเป็นหนงัสือให้
พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบก่อนครบกําหนดเวลาชําระภาษี 
การผ่อนชําระให ้

- ชําระงวดที ่1  ก่อนครบกําหนดเวลาชําระ
ภาษี 

- ชําระงวดที ่2  ภายใน 1 เดือนนบัแต่วัน
สุดท้ายที่ต้องชําระงวดที ่1 

- ชําระงวดที ่3  ภายใน 1 เดือนนบัแต่วัน
สุดท้ายที่ต้องชําระงวดที ่2 
 

เงนิเพิม่ 

ไม่ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายในกําหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อย
ละ 10 ของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้น แต่เจ้าของ
ป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนใหเ้สียร้อยละ 
5 
ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนดให้เสียเงนิเพิ่ม
ร้อยละ 5 

เจ้าของป้ายไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมนิย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 
ปี 
 

บทก าหนดโทษ 

ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวาง
โทษปรับ ตั้งแต ่5,000 บาท ถึง 50,000 บาท 

 

 

 
 

        
 

 อากรและค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ภาษีบํารุงท้องท่ี   
 ภาษีป้าย 



ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษี  เจ้าของโรงเรอืนและส่ิงปลูกสร้าง
อย่างอื่น ๆ กับทีด่ินซ่ึงใช้ต่อเนื่องกับโรงเรอืน และส่ิง
ปลูกสร้างนั้น ใหเ้ช่า ทําการค้า เก็บสินค้า หรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกจิการอื่นเพื่อ
หารายได้ หรือบ้านให้ญาติอยู่อาศัย ซ่ึงเจ้าของมิได้อยู่
เอง 

ก าหนดการยืน่แบบและช าระค่าภาษี 
 ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพือ่ชําระภาษี ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ของทุกป ี

 ต้องชําระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่
ได้แจ้งการประเมิน 
 หากไม่พอใจการประเมนิ ใหย้ื่นคําร้องขออุทธรณ์ค่า
ภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจง้การประเมนิ 

 การอุทธรณ์มิเป็นการยืดเวลาการชําระภาษี  จะต้อง
ชําระภาษีภายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันที่ได้รบัการแจ้ง
ประเมนิ แม้จะยังไมท่ราบผลการอุทธรณ์ก็ตาม 

การผ่อนช าระ 
 ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษี จะขอผ่อนชําระภาษีได้ โดยค่าภาษี
ที่จะขอผ่อนชําระนั้น ต้องมีวงเงนิ ตั้งแต่ 9,000 บาทขึน้
ไป 
 การผ่อนชําระค่าภาษีในปีใด จะกระทําไดเ้มื่อผู้ชําระ
ภาษีได้ยื่นแบบพิมพ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น 

 ผู้ชําระภาษีต้องแจ้งความจํานงขอผ่อนชําระค่าภาษี
เป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษ ีภายในกําหนด 30 วัน 

ถัดจากวันที่ได้รบัแจง้การประเมนิ 

 การผ่อนชําระค่าภาษีแบ่งออกได้เป็น 3 งวด ๆ ละ
เท่ากัน 

งวดที ่1 ชําระภายใน 30 วัน ถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน 

งวดที ่2 ชําระภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วัน
สุดท้ายที่ต้องชําระงวดที ่1 

งวดที ่3 ชําระภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วัน
สุดท้ายที่ต้องชําระงวดที ่2 
 

ภาษีค้าง 
 ไม่ชําระภาษีภายใน 30 วัน ถัดจากวันได้รับแจ้งการ
ประเมนิต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5, 5, 7.5 และ 10 ของ
จํานวนเงนิที่ต้องเสียภาษ ี
 ผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีไม่ยื่นแบบพิมพ ์ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจแจ้งการประเมนิย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 
ปี 

บทก าหนดโทษ 

ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 200 บาท 

 

ค่าธรรมเนียมและอากรฆ่าสัตว์ 
โค  ต้องขอตั๋วรูปพรรณที ่ที่ว่าการอําเภอประทาย นําตั๋ว
รูปพรรณที่ได้ดําเนินการขออนุญาตฆ่าสัตว์ที่ อบต.หัน
ห้วยทราย โดยชําระค่าธรรมเนียมและอากรฆ่าสัตว์ตัวละ 

27 บาท 
สุกร  ขออนุญาตฆ่าสัตว์ที่ อบต.หันห้วยทราย โดยชําระ
ค่าธรรมเนียมและอากรฆ่าสัตว ์ตวัละ 28 บาท 

ภาษีบ ารุงท้องที ่
ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีบ ารุงท้องที ่ หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ
ที่ดินที่อยู่ใน อบต.หันห้วยทราย และไม่ได้รับการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที ่
พ.ศ. 2508 

การยืน่แบบ 

 ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเป็น
รายแปลงพร้อมเอกสารสิทธิ์ในทีด่ิน ภายในเดือน
มกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง (ทุกรอบ
ระยะเวลา 4 ป)ี 
 บุคคลใดเป็นเจ้าของทีด่ินขึน้ใหม ่หรือจํานวนเนื้อ
ที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ในที่ดนิจะต้องแจ้งเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน 

 

การช าระค่าภาษ ี

 ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีจะต้องชําระเงินค่าภาษีภายในเดือน
เมษายน ของทุกป ี

 กรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจ้าของทีด่ิน ได้
โอนตกไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้รบัโอนมีหน้าทีร่่วมกับ
เจ้าของที่ดนิเดิมรับผดิชอบค่าภาษีค้างร่วมกัน 

 

เงนิเพิม่ 

 ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเวลา
ที่กําหนดต้องเสียเงนิเพิ่มร้อยละสิบ ของจํานวนเงินที่
ต้องเสียภาษ ี

 ผู้ใดไม่ชําระค่าภาษีภายในเวลาที่กําหนดต้องเสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 24 ต่อป ีของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษ ี


