ภาษี ป้าย หมายถึง ภาษีทจ่ี ดั เก็บจากป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรือ
เครื่องหมายทีใ่ ช้ในการประกอบการค้ากิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่า
จะแสดงหรือโฆษณาไว้ทว่ี ตั ถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมาย ทีส่ ลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏ

คือ เจ้าของป้ ายกรณีไม่มผี ู้ย่นื แบบแสดงรายการภาษีป้าย
หรือไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ ายได้ ให้ถอื ว่าผู้ครอบครองป้ าย
เป็ นผู้มหี น้าที่เสียภาษี ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองได้ ให้
ถือ ว่ าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือ ที่ดิน ป้ ายนัน้
ติดตัง้ หรือแสดงอยู่เป็ นผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีตามลาดับ

1. ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

วิ ธีคำนวณเสียภำษี
พื้นทีท่ ีต่ ้องเสียภาษี
กว้ำงxยำว/พื้นที่ 500 ตร.ซม.
ภาษีป้ายทีต่ ้องจ่าย
พื้นที่ที่ต้องเสียภำษี x อัตรำภำษี

2. ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยปนกับต่างประเทศหรือปนกับภาพและ
เครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

2. ป้ ายทีม่ อี กั ษรไทยปนกับต่างประเทศหรือปนกับภาพและ
เครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

1. ป้ ำยที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ เพื่อโฆษณำมหรสพ
2. ป้ ำยที่แสดงไว้ในบริ เวณงำนที่จดั ขึ้นเป็ นครัง้ ครำว
3. ป้ ำยที่แสดงไว้ภำยในอำคำรที่ใช้ประกอบกำรค้ำ หรือภำยในอำคำรซึ่งเป็ นที่รโหฐำน ทัง้ นี้ เพื่อหำรำยได้ และแต่
ละป้ ำยมีพื้นที่ไม่เกิ นสำมตำรำงเมตร แต่ไม่รวมถึงป้ ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนพำณิ ชย์
4. ป้ ำยของรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น
5. ป้ ำยที่กำหนดในกฎกระทรวง
(1) ป้ ำยที่แสดงหรือติ ดตัง้ ไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยำนยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์
(2) ป้ ำยที่ติดตัง้ หรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน
(3) ป้ ำยที่ติดตัง้ หรือแสดงไว้ที่ยำนพำหนะนอกเหนื อจำก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ ไม่เกิ นห้ำร้อยตำรำงเซนติ เมตร
และอื่น ๆ ตำม พ.ร.บ.ภำษี ป้ำย พ.ศ.2510

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
ขั้นเตรี ยมการเตรี ยมแบบพิมพ์
เอกสารต่าง ๆ

ไม่พอใจการประเมิน ยืน่ คาร้อง
อุทธรณ์ (ภ.ป.4) ภายใน 30 วัน

แจ้งหนังสื อ
ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบล่วงหน้า

แจ้งใบประเมิน
(ภ.ป.3) ชาระภายใน
15 วัน

รับแบบ (ภ.ป.1)
จนท. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

บันทึกรายการป้ าย
ประเมินค่าภาษี เสนอ
พนง.เจ้าหน้าที่ ลงนาม

ภายใน มี.ค.

แจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์

เสนอผูบ้ ริ หารท้องถิน่
เพื่อพิจารณา ภายใน 60 วัน

(ภ.ป.5)

ชาระเงินพร้อมเงินเพิ่ม
รับใบเสร็ จ (ภ.ป.7)

ชาระเงินรับใบเสร็ จ (ภ.ป.7)
กรณี ไม่ชาระ

แจ้งเตือน
หนังสื อครั้งที่ 1

แจ้งเตือน
หนังสื อครั้งที่ 2

แจ้งเตือน
หนังสื อครั้งที่ 3

ชาระเงินพร้อมเงินเพิ่ม รับใบเสร็ จ (ภ.ป.7)

ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับประชาชน

รวบรวมเอกสาร
นาเสนองานเร่ งรัด
ฯ เพื่อดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนต่อไป
(ส่ งงานนิ ติกร)

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่

- เจ้ำของป้ ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี ป้ำย (ภ.ป.1) ภำยในเดือนมกรำคม - มีนำคมของทุกปี
- กรณี ที่ติดตัง้ หรือแสดงป้ ำยภำยหลังเดือนมีนำคม หรือติ ดตัง้ หรือแสดงป้ ำยใหม่แทนป้ ำยเดิ ม หรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขป้ ำยอันเป็ นเหตุให้ต้องเสียภำษี ป้ำยเพิ่ มขึ้น ให้เจ้ำของป้ ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี ป้ำยภำยใน 15 วัน นับ
แต่วนั ติ ดตัง้ หรือแสดงป้ ำย หรือนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
- ป้ ำยที่เริ่ มติ ดตัง้ หรือแสดงในปี แรกให้เสียภำษี ป้ำยตัง้ แต่วนั ที่ติดตัง้ จนถึงงวดสุดท้ำยของปี
- กำรผ่อนชำระภำษี ป้ำย ต้องมีค่ำภำษี 3,000 บำทขึ้นไป
และแจ้งควำมจำนงไปยังเจ้ำหน้ ำที่ทรำบภำยใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งกำรประเมิน โดยแบ่งชำระเป็ น
3 งวดๆ ละเท่ำๆ กัน

- การผ่อนชาระภาษีปา้ ย ต้องมีคา่ ภาษี 3,000 บาทขึ้นไป และแจ้งความจานงไปยังเจ้าหน้าทีท่ ราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่

1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย ต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่ 5,000 บำท ถึง 50,000 บำท
ได้รบั แจ้งการประเมิน โดยแบ่งชาระเป็น 3 งวดๆ ละเท่าๆ กัน
2. ผู้ใดรู้หรือจงใจแจ้งควำมเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีป้ำย ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกิ น 1 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 5,000 บำท ถึง 50,000 บำท หรือทัง้ จำ ทัง้ ปรับ
3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้ ำย หรือไม่แสดงกำรเสียภำษีป้ำยไว้ ณ ที่เปิ ดเผยในสถำนที่ประกอบกิ จกำร
ต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่ 1,000 บำท ถึง 10,000 บำท
/

/

1. ผูเ้ สียภาษีตอ้ งยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือน มี.ค. หากเกินกาหนดต้องเสียเงินเพิม่
2. ผูเ้ สียภาษีตอ้ งชาระภาษีภายในกาหนด 15 วัน หากเกินกาหนดต้องเสียเงินเพิม่
3. กรณีไม่ชาระภาษีภายในกาหนด 15 วัน อปท. มีอานาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
4.ตัวอย่างปั ญหาทีเ่ กิด
4.1 หนังสือแจ้งการประเมินและแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็ นคาสังทางปกครองที
่
ต่ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริงข้อกฎหมายทีอ่ า้ งอิง
ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินจิ รวมถึงสิทธิของผูเ้ สียภาษีไว้ดว้ ย
4.2 การแจ้งการประเมินย้อนหลังในกรณีทผ่ี รู้ บั ประเมินยื่นแบบพิมพ์แล้วจะต้องกระทาภายใน 5 ปี
4.3 การพิจารณาอุทธรณ์ควรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
4.4 การยกเว้นภาษีป้ายสาหรับป้ ายภายในอาคารจะต้องพิจารณาพืน้ ทีใ่ นการติดตัง้ ป้ าย (มีพน้ื ทีไ่ ม่เกิน3 ตร.ม.)
4.5 การยกเว้นภาษีป้ายต้องพิจารณาควบคูก่ บั กฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องด้วย
ช่องทางการติ ดต่อ
กองคลัง เทศบาลเมืองกระบี ่ เลขที ่ 292 ถนนมหาราช ตาบลปากน้ า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี ่ 81000
โทร. 075-620604 ต่อ 114 หรือ 088-7541529

