
  
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง  การจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี พ.ศ. 256๑ 

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

  ด้วยบัดนี้ได้ถึงก ำหนดเวลำยื่นแบบแสดงรำยกำรเพ่ือเสียภำษีป้ำย ประจ ำปี พ.ศ. 256๑           
ให้ติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบช ำระภำษีป้ำยกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  ตำมระเบียบและขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้มีหน้าที่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีป้าย 
- เจ้ำของป้ำยทีต่ั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนเพชร 
- กรณีเจ้ำของป้ำยอยู่นอกประเทศไทยให้ผู้แทนหรือตัวแทนเป็นผู้มีหน้ำที่ยื่นแบบรำยกำรเสีย 
  ภำษปี้ำยแทนเจ้ำของป้ำย 
- กรณีเจ้ำของป้ำยตำย เป็นผู้ไม่อยู่เป็นคนสำบสูญ เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ 
  ควำมสำมำรถให้ผู้จัดกำรมรดกผู้ครอบครองทรัพย์มรดกผู้จัดกำรทรัพย์สิน ผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์   
  มีหน้ำที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 

 2. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 
     - เจ้ำของป้ำยที่ต้องเสียภำษีป้ำยต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำย ตำมแบบและวิธีกำร  
                ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร ภำยในเดือน มีนำคมของปี 
     - กรณีติดตั้งป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิม และมีพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ยื่นแบบแสดงรำยกำรต่อพนักงำน 
                เจ้ำหน้ำที่ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้ำย 

3. การช าระภาษีป้าย 
- ให้เจ้ำของป้ำยมีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยเป็นรำยปี 

     - ให้เจ้ำของป้ำยที่ติดตั้งป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้เสียภำษีป้ำยตั้งแต่            
                วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงป้ำยจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภำษีป้ำยเป็นรำยงวด งวดละ 3 เดือนของปี  
                โดยเริ่มเสียภำษีป้ำยตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ำยจนถึงงวดสุดท้ำยของปี ทั้งนี้ตำมอัตรำที่ก ำหนดใน 
               กฎกระทรวง 
     - ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยช ำระภำษีป้ำยต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน 
                ต ำบลบ้ำนเพชร ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรแจ้งประเมินและให้ถือว่ำวันที่ช ำระภำษีต่อ 
                พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นวันช ำระภำษีป้ำย 
    - กำรช ำระภำษีป้ำยจะกระท ำโดยวิธีส่งธนำณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนำคำรสั่งจ่ำยเงินให้แก่  
              “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร” โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอ่ืนตำมที่รัฐมนตรี 
              ประกำศก ำหนดแทนกำรช ำระต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 4. การเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
     - ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำยภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจ ำนวน 
                เงินที่ต้องเสียภำษีป้ำย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้ำของป้ำยได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำยก่อนที่ 
                พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรละเว้นนั้นให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของจ ำนวนเงินที่ต้อง 
                เสียภำษีป้ำย 

/ยื่นแบบ... 
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     - ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำยโดยไม่ถูกต้อง ท ำให้จ ำนวนเงินที่ต้องเสียภำษีป้ำยลดน้อยลง             
                ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภำษีป้ำยให้ถูกต้อง ก่อนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งกำรประเมิน 
     - ไม่ช ำระภำษีป้ำยในเวลำที่ก ำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ ำนวนเงินที่ต้องเสีย 
                ภำษีป้ำย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  จึงขอประกำศให้ผู้มีหน้ำที่ช ำระภำษีป้ำยยื่นแบบ
แสดงรำยกำรและช ำระภำษีป้ำยต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอ
บ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  ในวันและเวลำรำชกำร 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่  ๔  เดือน   มกรำคม  พ.ศ. ๒๕6๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                

                            
                             ( นำยธีรวัจน์   ธรรมโสภำรัตน์) 
                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส าเนาคู่ฉบับ 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  การจัดเก็บภาษีป้าย ประจ าปี พ.ศ. 256๒ 
-------------------------------------- 

  ด้วยบัดนี้ได้ถึงก ำหนดเวลำยื่นแบบแสดงรำยกำรเพ่ือเสียภำษีป้ำย ประจ ำปี พ.ศ. 256๒            
ให้ติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบช ำระภำษีป้ำยกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  ตำมระเบียบและขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

2. ผู้มีหน้าที่ต้องย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษีป้าย 
- เจ้ำของป้ำยที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนเพชร 
- กรณีเจ้ำของป้ำยอยู่นอกประเทศไทยให้ผู้แทนหรือตัวแทนเป็นผู้มีหน้ำที่ยื่นแบบรำยกำรเสีย 
  ภำษีป้ำยแทนเจ้ำของป้ำย 
- กรณีเจ้ำของป้ำยตำย เป็นผู้ไม่อยู่เป็นคนสำบสูญ เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ 
  ควำมสำมำรถให้ผู้จัดกำรมรดกผู้ครอบครองทรัพย์มรดกผู้จัดกำรทรัพย์สิน ผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์   
  มีหน้ำที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 

 2. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 
     - เจ้ำของป้ำยที่ต้องเสียภำษีป้ำยต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำย ตำมแบบและวิธีกำร  
                ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร ภำยในเดือน มีนำคมของปี 
     - กรณีติดตั้งป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิม และมีพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ยื่นแบบแสดงรำยกำรต่อพนักงำน 
                เจ้ำหน้ำที่ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้ำย 

4. การช าระภาษีป้าย 
- ให้เจ้ำของป้ำยมีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยเป็นรำยปี 

     - ให้เจ้ำของป้ำยที่ติดตั้งป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้เสียภำษีป้ำยตั้งแต่            
                วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงป้ำยจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภำษีป้ำยเป็นรำยงวด งวดละ 3 เดือนของปี  
                โดยเริ่มเสียภำษีป้ำยตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ำยจนถึงงวดสุดท้ำยของปี ทั้งนี้ตำมอัตรำที่ก ำหนดใน 
               กฎกระทรวง 
     - ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยช ำระภำษีป้ำยต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน 
                ต ำบลบ้ำนเพชร ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรแจ้งประเมินและให้ถือว่ำวันที่ช ำระภำษีต่อ 
                พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นวันช ำระภำษีป้ำย 
    - กำรช ำระภำษีป้ำยจะกระท ำโดยวิธีส่งธนำณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนำคำรสั่งจ่ำยเงินให้แก่  
              “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร” โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอ่ืนตำมท่ีรัฐมนตรี 
              ประกำศก ำหนดแทนกำรช ำระต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 4. การเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
     - ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำยภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจ ำนวน 
                เงินทีต่้องเสียภำษีป้ำย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้ำของป้ำยได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำยก่อนที่ 
                พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรละเว้นนั้นให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของจ ำนวนเงินที่ต้อง 
                เสียภำษีป้ำย 

/ยื่นแบบ... 
 
 



 
- 2 - 

 
     - ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำยโดยไม่ถูกต้อง ท ำให้จ ำนวนเงินที่ต้องเสียภำษีป้ำยลดน้อยลง             
                ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภำษีป้ำยให้ถูกต้อง ก่อนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งกำรประเมิน 
     - ไม่ช ำระภำษีป้ำยในเวลำที่ก ำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ ำนวนเงินที่ต้องเสีย 
                ภำษีป้ำย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  จึงขอประกำศให้ผู้มีหน้ำที่ช ำระภำษีป้ำยยื่นแบบ
แสดงรำยกำรและช ำระภำษีป้ำยต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร  อ ำเภอ
บ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  ในวันและเวลำรำชกำร 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่  ๔  เดือน   มกรำคม  พ.ศ. ๒๕6๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                
                      
 

                             ( นำยธีรวัจน์   ธรรมโสภำรัตน์) 
                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 
 

 


