ภาษีป้าย
ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีทีจัดเก็บจากป้ ายแสดงชือ ยีห้อ หรื อเครื องหมายทีใช้ในการประกอบการค้า
หรื อประกอบกิจการอืนเพือหารายได้ หรื อโฆษณาการค้า หรื อกิจการอืนเพือหารายได้ไม่วา่ จะแสดงหรื อโฆษณาไว้
ทีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรื อเครื องหมายทีเขียนแกะสลัก จารึ กหรื อทําให้ปรากฏด้วยวิธีอืน
ผู้มีหน้ าทีเสี ยภาษีป้าย คือ เจ้าของป้ าย หรื อผูค้ รอบครองป้ ายในกรณี ไม่มีผอู ้ ืนยืนแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย หรื อเมือพนักงานเจ้าหน้าทีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ ายนั3นได้ ให้ถือว่าผูค้ รอบครองป้ ายนั3นเป็ นผูม้ ีหน้าที
เสี ยภาษีป้ายนั3นได้ ให้ถือว่าผูค้ รอบครองป้ ายนั3นเป็ นผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายนั3น
ได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรื อ ผูค้ รอบครองอาคาร หรื อทีดินป้ ายนั3นติดตั3ง หรื อแสดงอยูเ่ ป็ นผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีป้าย
ตามลําดับ
อัตราภาษีป้าย
1. ป้ ายทีมีอกั ษรไทยล้วน คิดภาษี 677 ตร.ซม. ต่อ 9 บาท
2. ป้ ายทีมีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรื อปนกับภาพ และหรื อเครื องหมาย คิดภาษี 677 ตร.ซม.
ต่อ <7 บาท
3. (ก) ป้ ายทีไม่มีอกั ษรไทย ไม่วา่ จะมีภาพและหรื อเครื องหมายใด ๆ
(ข) ป้ ายทีมีอกั ษรไทยทั3งหมด หรื อบางส่ วนอยูใ่ ต้และหรื ออยูต่ ากว่
ํ าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี
677 ตร.ซม. ต่อ @7 บาท
ป้ายเมือคํานวณพืนทีจํานวนเงินภาษีไม่ ถึงป้ายละ &'' ให้ เสี ยภาษีป้ายละ &'' บาท
เอกสารหลักฐานทีนํามาใช้ ในการติดต่ อ
A. สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน
<. สําเนาหนังสื อรับรองสํานักทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
9. รายละเอียดเกียวกับป้ าย ทั3งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรู ปร่ าง และรู ปตัวของป้ าย (ถ้ามี)
@. สถานทีติดตั3งหรื อแสดงป้ าย
6. หนังสื อมอบอํานาจพร้อมติดอากร (กรณี มอบอํานาจ)
กําหนดเวลายืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษีป้าย
- เจ้าของป้ ายยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.A) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
- ในกรณี ทีติดตั3งหรื อแสดงป้ ายภายหลังเดือนมีนาคมหรื อติดตั3งหรื อแสดงป้ ายใหม่แทนป้ ายเดิม หรื อ
เปลียนแปลงแก้ไขป้ ายอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายเพิมขึ3น ให้เจ้าของป้ ายยืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน
/0 วัน นับแต่วนั ติดตั3งหรื อแสดงป้ าย หรื อนับแต่วนั เปลียนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

การชํ าระภาษี
- ให้เจ้าของป้ ายชําระภาษีป้ายภายใน A6 วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งการประเมิน
- ป้ ายทีเริ มติดตั3ง หรื อแสดงในปี แรกให้เสี ยภาษีป้าย ตั3งแต่วนั ทีติดตั3ง จนถึงงวดสุ ดท้ายของปี (คิดภาษี
ป้ ายเป็ นรายงวด งวดละ 9 เดือน)
งวด A มกราคม – มีนาคม
= A77 %
งวด < เมษายน – มิถุนายน = F6 %
งวด 9 กรกฎาคม – กันยายน = 67 %
งวด @ ตุลาคม – ธันวาคม
= <6 %
เงินเพิม
- ไม่ยนแบบแสดงรายการภาษี
ื
ป้ายภายในกําหนด ให้เสี ยเงินเพิมร้อยละ A7 ของค่าภาษี
- ยืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทําให้จาํ นวนเงินทีจะต้องเสี ยภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสี ยเงินเพิม
ร้อยละ A7 ของค่าภาษีป้ายทีประเมินเพิมเติม
- ไม่ชาํ ระภาษีป้ายภายในเวลาทีกําหนด ให้เสี ยเงินเพิมร้อยละ < ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย
บทกําหนดโทษ
A. ผูใ้ ดจงใจไม่ยนแบบแสดงรายการภาษี
ื
ป้าย ต้องระวางโทษปรับตั3งแต่ 6,777 บาท ถึง 67,777 บาท
<. ผูใ้ ดโดยรู ้หรื อจงใจแจ้งความเท็จ ให้ถอ้ ยคําเท็จ หรื อพยายามหลีกเลียงภาษีป้ายต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกิน A ปี หรื อปรับตั3งแต่ 6,777 บาท ถึง 67,777 บาท หรื อทั3งจํา ทั3งปรับ
9. ผูใ้ ดไม่แจ้งรับโอนป้ าย หรื อไม่แสดงรายการเสี ยภาษีป้ายไว้ ณ ทีเปิ ดเผยในสถานทีประกอบกิจการ
ต้องระวางโทษปรับตั3งแต่ A,777 บาท ถึง A7,777 บาท
ขันตอนการเสี ยภาษีป้าย
1. ขันตอนการเสี ยภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ)
/./ เอกสารทีต้ องใช้ ในการติดต่ อ
- ใบเสร็ จรับเงินของปี ทีผ่านมา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- ทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
- แผนทีตั3งพอสังเขป
- หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
/.& ขันตอนการให้ บริการ
- ยืนแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสารเพือประเมินภาษี
- ออกใบเสร็ จรับเงิน

&. ขันตอนการเสี ยภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ ชัดเจนครบถ้ วน)
&./ เอกสารทีต้ องใช้ การติดต่ อ
&.& ขันตอนการให้ บริการ
- ยืนแบบประเมินภาษี
-ตรวจสอบ
-ขอเอกสารหลักฐานเพิมเติม ออกสํารวจตรวจสอบป้ าย
-คํานวณค่าภาษี แจ้งให้ผยู ้ นเสี
ื ยภาษีทราบ
-ออกใบเสร็ จรับเงิน
&.8 ระยะเวลาดําเนินการ
- โดยประมาณ A วันทําการ
8.ขันตอนการเสี ยภาษีป้าย ป้ายใหม่
8./ เอกสารทีต้ องใช้ การติดต่ อ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
-สําเนาทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
- แผนทีตั3งพอสังเขป
- หนังสื อมอบอํานาจ (กรณีไม่ สามารถมาติดต่ อด้ วยตนเอง)
9.& ขันตอนการให้ บริการ
- ยืนแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบ
- ขอเอกสารหลักฐานเพิมเติม ออกสํารวจตรวจสอบป้ าย
- คํานวณค่าภาษี แจ้งให้ผยู ้ นเสี
ื ยภาษีทราบ
- ออกใบเสร็ จรับเงิน

ขันตอนการชําระภาษีป้าย
ผู้เสี ยภาษียนแบบ
ื
ภายในวันที & มกราคม – 8/ มีนาคม ของทุกปี
เจ้าหน้าทีรับแบบและ
ตรวจสอบแบบ(ภ.ป.A)

แจ้ งการประเมินค่าภาษี
(ภ.ป.8)

พอใจ

ผู้เสี ยภาษีรับแจ้ ง
การประเมิน (ภ.ป.8)

ชํ าระเงินภายใน /0 วัน
นับแต่ วนั ทีได้ รับแจ้ ง

ชํ าระเงินเกิน /0 วัน
นับแต่ วนั ทีได้ รับแจ้ ง

จบ

ต้ องเสี ยเงินเพิม
ร้ อยละ & ต่ อเดือน

ไม่ พอใจ

ยืนอุทธรณ์ ต่อ ผวจ.
ภายใน 8' วัน
นับแต่ วนั ทีได้ รับแจ้ ง

พอใจ

ชํ าระเงิน

จบ

ผลการอุทธรณ์
ของ ผวจ.

ไม่ พอใจ

ให้ ยนฟ
ื ้ องศาล

ปฏิบัติตามคําสั งศาล

จบ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง องค์ การบริหารส่ วนตําบลนําพี บริการประชาชน
รับชําระภาษี วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 'B.8' – /C.8' น.
และบริการช่ วงพักเทียง เวลา /&.'' – /8.'' น.
โทร. '00-B&C'DB ต่ อ /'0
โทรสาร '00-B&C'DB ต่ อ /'E

