คู่มือประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ

คู่มือการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตาบลสะตอ
งานที่ให้บริการ: การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชาระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง
ขอบเขตการให้บริการ: งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)ตั้งแต่
เวลา 08.30– 16.30 น.
โทรศัพท์ : 039-673071
โทรสาร : 039-673073
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ:
1.ป้ายที่ติดตั้งใหม่ต้องยืน่ แบบรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย
2.ป้ายเก่ายื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี
 เป็นผู้รับประเมินรายเก่า (หมายถึงได้ชาระค่าภาษีป้ายของปีก่อนแล้ว)
 ผู้รับประเมินมายื่นแบบด้วยตนเองหรือมอบอานาจ
 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขนาด จานวน หรือข้อความของป้ายหลักฐาน
 ใบเสร็จหรือสาเนาใบเสร็จการชาระภาษีป้ายของปีก่อน (เช่นการชาระภาษีปี
พ.ศ.2558 ใช้ใบเสร็จปี พ.ศ.2557)
 ภาพถ่ายป้าย (ถ้ามี)
 หนังสือมอบอานาจ (กรณีรับมอบอานาจ)

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ:
1. ยื่นแบบ ภ.ป.1/รับแบบ พร้อมตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งการประเมินภาษีป้าย(ภ.ป.3)
2. ชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
(ภ.ป.3) (เจ้าของป้าย)
3. ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)
ระยะเวลา: ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๓ นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ:
1.สาเนาบัตรประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.สาเนาการจดทะเบียนห้าง/บริษัท
4.สาเนาทะเบียนพาณิชย์

จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

การจัดเก็บภาษีป้าย
1. ป้ายที่ต้องเสียภาษี:
1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครือ่ งหมายที่ใช้ในการประกอบ
การค้า หรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร
ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
1.2 ไม่เป็นป้ายทีไ่ ด้รับการยกเว้นภาษีป้าย

2. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย:
2.1 ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
2.2 ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า
2.3 ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
2.4 ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
2.5 ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กาหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2542) กาหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21
พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึงป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นารายได้ส่งรัฐ

2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่
แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
2.10 ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
2.11 ป้ายของวัด หรือผู้ดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ
2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
2.13 ป้ายที่กาหนดในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กาหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ
(1) ป้ายที่แสดงหรือติดตัง้ ไว้ที่รถยนต์สว่ นบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถ
แทรกเตอร์
(2) ป้ายที่ติดตัง้ หรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน
(3) ป้ายที่ติดตัง้ หรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไม่
เกินห้าร้อยตารางเซนติเมตร

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย:
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่
3.1 เจ้าของป้าย
3.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่
อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้น ได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจ
หาตัวผู้ครอบครองป้ายนัน้ ได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง
หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีป้ายตามลาดับ
4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย:
4.1 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.)
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่
แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของ
ป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตัง้ หรือแสดงป้าย หรือนับแต่
วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
5. การคานวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการคานวณภาษีป้าย
5.1 การคานวณพื้นที่ป้าย
5.1.1 ป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได้

5.1.2 ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกาหนดได้
ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อกาหนด ส่วนกว้าง
ที่สุด
ยาวที่สุด แล้วคานวณตาม 5.1.1
5.1.3 คานวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร
5.2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้

5.3 การคานวณภาษีป้าย ให้คานวณโดยนาพื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้อง
เสียภาษี มีพื้นที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้
10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400)
6. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย:
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนาผู้มีหน้าที่เสียภาษีนาหลักฐานประกอบการยื่น
แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าที่จาเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
เท่านั้น

6.1 กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่
1) บัตรประจาตัวประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท
5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาป้าย
6.2 กรณีป้ายรายเก่า ผู้มหี น้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย
7. ขั้นตอนการชาระภาษี:
7.1 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อม
ด้วยหลักฐาน
7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชาระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีป้าย ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษี
ป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเท่าใด
2) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจานวนเงินภาษีที่จะต้องชาระแก่ผู้
เสียภาษี
7.3 ผู้เสียภาษีต้องมาชาระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม

7.4 การชาระภาษีป้าย
- เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชาระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(2) สถานที่ชาระภาษี
- สถานที่ที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
- หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
(3) การชาระภาษีวิธีอื่น
- ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น
- ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ส่งไปยังสถานที่ตาม (2)
(4) การผ่อนชาระหนี้
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผ่อนชาระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน
3. แจ้งความจานงเป็นหนังสือก่อนครบกาหนดเวลาชาระหนี้
- ป้ายติดตั้งปีแรก
- คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
- เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตัง้ จนถึงงวดสุดท้ายของปี
งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 %
งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 %
งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 %

8. เงินเพิ่ม:
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของ
ค่าภาษีป้ายเว้นแต่ กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่
จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย
8.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย
ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้าย
ได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
8.3 ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษี
ป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคานวณเป็น
เงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย
9. บทกาหนดโทษ:
9.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือ
นาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
9.2 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท 50,000 บาท
9.3 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่
ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
9.4 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบ
ภายในกาหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000
บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

10. การอุทธรณ์การประเมิน:
เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถกู ต้อง มี
สิทธิอุทธรณ์การประเมิน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้บริหาร
ท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
11. การขอคืนเงินภาษีป้าย:
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับ
เงินคืนได้โดยยื่นคาร้อง ขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่เสียภาษีป้าย

