คู่มือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การรับชำระภาษีปา้ ย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0-5316-0664
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกำหนด)
โทรสาร 0-5316-0665
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เว็บไซต์ www.rimkhong.go.th
facebook. อบต.ริมโขง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีป้าย โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และ
วิธีการเสียภาษี
2. จำแนกประเภท จำนวน และขนาด
3. แจ้งประเมิน อัตราภาษี และรายละเอียดที่จำเป็น ก่อนวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
4. ผูเ้ สียภาษีรับแจ้ง
5. กรณีพอใจการประเมิน
1)ประชาชนเสียภาษีภายในเดือนมีนาคม
2)ประชาชนเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมโดย อปท. แจ้งเตือน
มาตรา ๒๕ ให้ผู้มหี น้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิม่ นอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและ
อัตราดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาทีก่ ำหนด ให้เสียเงินเพิม่ ร้อยละสิบของ
จำนวนเงินที่ตอ้ งเสียภาษีป้ายเว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ ต้องเสียภาษีป้าย
(๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพิม่ ร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิม่ เติม เว้นแต่กรณีทเี่ จ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
(๓)[๒๓] ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิม่ ร้อยละสองต่อเดือนของจำนวน
เงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินเพิม่ ตาม (๑) และ (๒) มาคำนวณ
เป็นเงินเพิม่ ตามอนุมาตรานี้ด้วย
มาตรา ๒๖ เงินเพิม่ ตามมาตรา ๒๕ ให้ถือว่าเป็นภาษีป้าย

6. การอุทธรณ์
มาตรา
๓๐[๒๔] ผู้มหี น้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รบั แจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการ
ประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสทิ ธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผูซ้ ึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ ให้ยนื่ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกำหนด
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชำระภาษีป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัตจิ ากผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๓๑[๒๕] เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผูซ้ ึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผู้อทุ ธรณ์มาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในสามสิบวันตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
เรียก ไม่ยอมให้ถ้อยคำ หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผูบ้ ริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้
มาตรา ๓๒[๒๖] ให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นหรือผู้ซงึ่ ผูบ้ ริหารท้องถิ่นมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และแจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อทุ ธรณ์
และพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งได้ทำการประเมินโดยเร็ว
มาตรา
๓๓[๒๗] ผู้อุทธรณ์มีสทิ ธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผูซ้ ึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายโดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เว้นแต่ใน
กรณีที่เป็นการยกอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามขัน้ ตอนดังที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา
๓๐ แล้ว
มาตรา ๓๓ ทวิ[๒๘] ในกรณีที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุดให้คืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ผู้
อุทธรณ์ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผูบ้ ริหารท้องถิ่นมอบหมายแจ้งให้ผู้อทุ ธรณ์ทราบโดยเร็วเพือ่ มาขอรับเงิน
คืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รบั แจ้ง
7. บทกำหนดโทษ
มาตรา ๓๔[๒๙] ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบ
คำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพือ่ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๓๕[๓๐] ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่ห้าพัน
บาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๓๕ ทวิ[๓๑] ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับวันละหนึง่ ร้อย
บาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
มาตรา ๓๖[๓๒] ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา ๑๖ หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้ายตาม
มาตรา ๑๙ ตรี ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึ่งพันบาทถึงหนึง่ หมื่นบาท

มาตรา ๓๗[๓๓] ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ (๑) หรือไม่
ปฏิบัติตามคำสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๗ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับตัง้ แต่หนึง่ พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๓๘[๓๔] ในกรณีมผี ู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นหรือผูซ้ ึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าเป็นความผิดทีม่ ีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจำคุกหรือปรับและโทษจำคุก
ไม่เกินหกเดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจเปรียบเทียบสถานเดียวได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นผูม้ ีอำนาจเปรียบเทียบ
(๒) ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นยกเว้นเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นหรือผู้ซงึ่
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายของแต่ละเขต เป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ
เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามทีเ่ ปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ
หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินคดีต่อไป
มาตรา ๓๙[๓๕] เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๓๙ ทวิ[๓๖] ในกรณีที่ผกู้ ระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติ
บุคคลนั้นเกิ ดจากการสั่ง การหรือ การกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ ใน
การดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่
สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามทีบ่ ัญญัติไว้สำหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
อัตราภาษี
ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 แจ้งผูป้ ระกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไปผู้ใดติด
ป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายเพือ่ การโฆษณาและหารายได้จะต้องชำระภาษีป้ายให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดังนี้
(1) ป้ายที่มอี ักษรไทยล้วน
(ก) ป้ายทีม่ ีข้อความที่เคลื่อนทีห่ รือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(2) ป้ายที่มอี ักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
(ก) ป้ายทีม่ ีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพทีเ่ คลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้
คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มอี ักษรไทยบางส่วนหรือ
ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
(ก) ป้ายทีม่ ีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพทีเ่ คลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้
คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
อัตราภาษีป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บงั คับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
สำหรับกำหนดการชำระภาษีป้าย ดังนี้
ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม 2564
ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน
ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท
เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิม่ 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน
ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย
ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้อ งเรียน กองคลัง องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลริม โขง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5316-0664
facebook. อบต.ริมโขง หรือ เว็บไซต์ www.rimkhong.go.th

