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คาแนะนาการชาระภาษี

ติดต่อสอบถาม

 ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
 ภาษีป้าย
 การโฆษณาการใช้เครื่องขยายเสียง
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อื่นๆ

กองคลัง เทศบาลตาบลหนองใหญ่
โทร. 038-219479 ต่อ 21
แฟกซ์.038-219479 ต่อ 11

กาหนด เวลา การติดต่อชาระภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดทาบัญชี และจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีทราบ

ภายใน เดือนพฤศจิกายน 2563

การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

การส่งแบบประเมินให้ผู้เสียภาษี

ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ชาระภาษีตามแบบประเมิน

ภายใน เดือนเมษายน 2564
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การชาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
การยึดอายัด
พ้น 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้บริหารที่มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี เพื่อนาเงินมาชาระภาษีที่ค้างชาระ เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่าย

ภาษีค้างชาระ
การจดทะเบียนสิทธินิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกระทามิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจาก อปท.ว่ามีภาษีค้างชาระสาหรับที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
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ภาษีปา้ ย
- เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
- เจ้าของหรือผู้ครอบครองติดตั้ง หรือ แสดงป้ายใหม่ภายหลังเดือน มีนาคม ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1)
ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย
- ผู้รับการประเมินต้องชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
- ผู้รับการประเมินเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคาร้องอุทรณ์ (ภ.ป.4) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย

ค่าธรรมเนียม

 ป้ายเก่า

เริ่มตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค.2564



 ป้ายใหม่ / เปลี่ยนแปลงป้าย



ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน

ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย – เริ่มตั้งแต่ ต.ค.2563 - ก.ย.2564
ใบอนุญาตอื่น
1.ขอใหม่ – ก่อนเปิดกิจการให้ยื่นคาขอใบอนุญาตฯ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2.ขอต่อ ยื่นคาขอพร้อมเีียค่าธรรมเนียมฯ ก่อนใบอนุญาตจะีิ้นอายุ

นับแต่วันติดตั้งป้าย

การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครือ่ งขยายเสียง
(พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครือ่ งขยายเสียง พ.ศ.2493) มาตรา 4

หลักฐาน/เอกสาร
1. บัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล/หนังสือมอบอานาจ
(กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคาร้องด้วยตนเอง พร้อมบัตรประจาตัวผู้มอบอานาจ)

2. แบบคาร้องตามแบบ ฆ.ษ.1 ที่เจ้าพนักงานตารวจเจ้าของท้องที่แสดงความคิดเห็นแล้ว
3. แผนที่ตั้ง (กรณีโฆษณาแบบประจาที่)

ขัน้ ตอน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

1. ประชาชนยื่นคาร้อง
2. เจ้าหน้าที่รับคาร้อง และตรวจสอบ
3. จัดทาใบอนุญาตฯ
4. มอบใบอนุญาต/ชาระเงิน

1. โฆษณากิจการที่ ไม่เป็น ไปในทานองการค้า ฉบับละ 10 บาท
2. โฆษณากิจการที่ เป็น ไปในทานองการค้า
* แบบเคลื่อนที่ ฉบับละ 60 บาท
* แบบประจา ฉบับละ 75 บาท

- ผู้ขออนุญาตห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตรจากโรงพยาบาลศาสนสถาน โรงเรียนและศาล
- อนุญาตให้ใช้เสียงได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. และไม่ใช้เสียงดังเกินสมควร

หน้า 4/4

ภาษีป้ายอัตราใหม่
มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม พ.ศ.2564
ประเภทป้ าย
1. ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยล้วน
2. ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศและ/หรือ ปนกับ
รูปภาพและเครือ่ งหมายอื่น ๆ
3. ป้ ายทีไ่ ม่มอี กั ษรไทย ไม่วา่ จะมี
ภาพหรือเครือ่ งหมายใดๆ หรือไม่
และป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยบางส่วน
หรือทัง้ หมดอยูใ่ ต้หรือต่ากว่า
อักษรต่างประเทศ

ลาดับที่
1
2
3
4
5

อัตราภาษีป้าย(บาท:500 ตร.ซม.)
ลักษณะป้ าย
ลักษณะป้ าย
แบบเคลือ่ นที/่ เปลีย่ น
แบบคงที่ (นิ่ง)
10
5
52

26

52

50

ตัวอย่างการคานวณ
โจทย์ นาย ก. ติดตัง้ ป้ ายมีขอ้ ความภาษาไทยล้วน ขนาด 120 x 240 ซม.
วิธกี ารคานวณ
คาอธิบาย
120 x 240 = 28,800
กว้าง x ยาว
29,000 ตร.ซม.
เศษไม่ถงึ ครึง่ ของ 500 ปั ดทิง้ เกินกึง่ หนึ่งให้ปัดขึน้
29,000 /500 = 58
หารด้วย 500 ตารางเซนติเมตร
58x 5 = 290
นาค่าทีไ่ ด้ คูณอัตราภาษี ในทีน่ ้ีเป็ นป้ ายประเภท 1
ไม่เคลื่อนทีอ่ ตั รา 5 บาท
290 บาท
อัตราภาษีทต่ี อ้ งชาระ

 หมายเหตุ ป้ ายทุกประเภทหากคานวณแล้วไม่ถงึ 200 บาท
ให้เก็บขัน้ ต่า 200 บาท

จัดทำโดย.....
กองคลัง งำนจัดเก็บและพัฒนำรำยได้
เทศบำลตำบลหนองใหญ่
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

