คู่มือสำหรับประชาชน
การชำระภาษีป้าย

คู่มือสำหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
งานที่ให้บริการ การชำระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม โทรศัพท์ : 045 – 662087
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นดำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าทีในการรับ
ชำระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการหรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมี
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสีย
ภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย
(ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี (เจ้าของป้ายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้อง
ชำระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรถต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
ภายใน 30 วันนับแด่ได้รับแจ้ง
การประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นขี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในรยะเวลา 60
วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่าย และรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอ

ดำเนินการแก่ไข/เพิ่มเดิม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเดิม ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะ
ดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารถา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารถาดำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะ
ดำเนินการแก้ไขคำขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเดิมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น
ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารถาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จดามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารถาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.
2558
การจัดเก็บภาษีป้าย
1. ป้ายที่ต้องเสียภาษี
1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ
การค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
1.2 ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย
2. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่
2.1 ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
2.2 ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า
2.3 ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
2.4 ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
2.5 ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายใน
อาคารซึ่งเป็นที่รโหฐานทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542 ) กำหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21
พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึงป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ
2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
2.10 ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
2.11 ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธาร
โดยเฉพาะ
2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ

2.13 ป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวงกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กำหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ
(1) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์
(2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน
(3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไม่เกินห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร__
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่
3.1 เจ้าของป้าย
3.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหา
ตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้าย
นั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสีย ภาษี
ป้ายตามลำดับ
4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
4.1 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี
4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทน
ป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายภายใน15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 46 วัน
ลำดับ
1

2

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้หนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสาร"หลักฐาน
(หมายเหต: ((1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี
การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมิณภาษี
(หมายเหตุ: ((1.ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ขึ้น
แสดง รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ( ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 )))

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วัน

กองคลัง

30 วัน

กองคลัง

3

การพิจารถเา
เจ้าของป้ายชำระภาษี
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลา : ภายใน 15 นับแต่ได้รับแจ้ง
การประเมิณ (กรณีชำระเกิน 15 วัน จะต้องชำระเงินเพิ่ม
ตามอัตราทีก่ ฎหมายกำหนด)

15 วัน

กองคลัง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ลำดับ
1

2

3

4

5

ข้อเอกสารจำนวนและรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ สำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ แผนผังแสดงสถานที่หรือป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวันเดือนปีที่
ติดตั้งหรือแสดง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ หลักฐานการประกอบกิจการเช่นสำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนา
ทะเบียนพานิชย์สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

หน่วยงานที่ออกเอกสาร

6

7

สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลำดับ
1
ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยล่ะ
-

รับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
โทรศัพท์ : 0 4566 2087
หรือเว็บไชต์ https://nam-aom.go.th/
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ภ.ด.ส. ๖
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ 2564
ที…่ ………./……….…สำนักงาน/ที่ทำการ…………………………………………….
วันที่………เดือน….……………….พ.ศ………….
เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน ..............................................................................
ตามที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินประกอบด้วย
๑.ที่ดิน จำนวน……………………………..แปลง
๒. สิ่งปลูกสร้าง จำนวน…………………..หลัง
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จำนวน…………..ห้อง/หลัง
พนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเป็นจำนวนเงิน ………….......บาท
(…………………………………………..) ตามรายการที่ปรากฏในแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แนบท้ายหนังสือฉบับนี้
ฉะนั้ น ขอให้ ท่ า นนำเงิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า งไปชำระ ณ สำนั ก งาน/ที่ ท ำการ
………………….……………………….ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ……………………..…….………………….
ถ้าไม่ชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา
๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
อนึ่ง หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มี
สิทธิยื่นคำร้องคัดด้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส.๙ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้ รั บ แจ้ ง การประเมิ น และหากผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ไม่ เห็ น ขอบกั บ คำร้ อ งคั ดค้ า นนี้ ใ ห้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุ ทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอแสดงความนับถือ
(…………………………………………………….)
ตำแหน่ง………………………..…………………………
พนักงานประเมิน

ภ.ด.ส.7
แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ชือ่ เจ้าของที่ดินและสิงปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดนิ
จำนวนเนื้อที่ดนิ
ที่

ประเภทที่ดนิ / เลขที่
เอกสาร
เลขที่
สิทธิ์

ราคา
รวมราคา
ลักษณะการ คำนวณ ประเมิน
ประเภทของ
ประเมินที่ดนิ ที่
ทำประโยชน์ เป็น ตร.ว. ต่อ ตร.ว.
สิ่งปลูกสร้าง
(บาท)
ไร่ งาน ตร.ว.
(บาท)

หมายเหตุ ลักษณะการทำประโยชน์ที่ดิน
๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิ้งไว้วา่ งเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
๕. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิง่ ปลกสร้าง
คงเหลือ
ราคาประเมิน
หักมูลค่า ราคา
ราคาประเมิน รวมราคา ของที่ดนิ ฐานภาษี ที่ ประเมิน
จำนวนภาษี
ประเมินของ และสิง่ ปลูก
อัตราภาษี
ค่าเสื่อม สิ่งปลูกสร้าง ที่ดินและ สิง่ สร้าง ตาม ได้รับ ทุนทรัพย์ (ร้อยละ) ที่ต้องชำระ
(บาท)
(ร้อยละ) หลังหัก ค่า ปลูกสร้าง สัดส่วนการ ยกเว้น ที่ต้องชำระ
เสื่อม
(บาท)
ภาษี
ใช้ประโยชน์
(บาท)
(บาท)

ค่าเสื่อม
ลักษณะ สิ่ง
ขนาดพื้นที่
ราคาประเมิน รวมราคา อายุ สิ่ง
ปลูกสร้าง ลักษณะการ
คิดเป็น
สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูก ปลูก
(ตึก/ไม้/ครึ่ง ทำประโยชน์
สัดส่วน
(ตร.ม.)
ต่อ ตร.ว. สร้าง (บาท) สร้าง
ตึกครึ่งไม้)
(ปี)

