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ไม่พอใจการประเมินร่นคำร้อง
อุทธรณ์ (ภ.ป.4) ภายใน 30 วัน
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ขัน้ ตอนการปฏิบตั จิ องเจ้าหน้าที่

อัต ราภาษี/ เงินเพิม่
1. อัตราภาษี
1.1 ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนศิตอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
1.2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับ อักษรต่างประเทศหรือปนกับ ภาพและเครื่องหมายอื่น ศิต อัต รา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
1,3 ป้ายดังต่อ ไปนี้ศ ิด อัต รา 4 0 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
1.3.1 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
1.3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมด อยู่ไตหรือตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศ

2. เงินเพิ่ม
2.1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน มี.ค. หรือภายในเวลาที่กำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
2.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำไห้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
2.3 ไม่ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันทึ๋ไต้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป้น 1 เดือน

ข้อสังเกต/ข้อควรระกัง/แนวทางการแก้ไข
1. ผู้เสียภาษีต้องยื่น แบบ ภ.ป.1 ภายไนเดือน มี.ค. หากเกิน กำหนดต้อ งเสียเงิน เพิ่ม
2. ผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีภ ายในกำหนด 15 วับ หากเกิน กำหนดต้อ งเสียเงิน เพิ่ม
3. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนด 15 วัน อปท. มีอ ำนาจยด อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ย์ส ิบ

ๆบอการปฏิบัธงาน I 5

องค์กรปกครองส่วนก้องทน I

4. ตัวอย่างป้ญ หาที่เกิด
4.1 หนังสือ แจ้งการประเมิน และแจ้งคำวิน ิจฉัยอุท ธรณ์เป็น คำสั่งทางปกครองที่ต ้อ งให้ข ้อ เท็จจริง ข้อ กฎหมายที่อ ้างอิง ข้อ พิจ ารณา และ
ข้อสนับสง{นในการใช้ดุลพินิจ รวมถึงสิทธิซองผู้เสียภาษีไว้ด้วย ตามแนวคำพิพ ากษา : ฎ.3542/2551, ฎ2090/2553
4.2 การแจ้งการประเมิน ย้อนหลังในกรณีท ี่ผู้รับ ประเมิน ยื่น แบบพิมพ์แล้วจะต้องกระทำภายใน 5 ปี
4.3 การพิจารณาอุท ธรณ์ค วรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
4.4 การยกเว้น ภาษีป ็ายสำหรับ ป้ายภายในอาคารจะต้อ งพิจารณาพื้น ที่ในการติด ตั้งปัาย (โดยมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ดร.ม.)
- 4.5 การยกเว้น ภาษีป ้ายต้อ งพิจารณาควบคู่ก ับ กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อ งด้วย เซ่น การยกเว้น ภาษีป ้ายสำหรับ โรงเรียนเอกขน ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกซน และกฎหมายว่าด้วยสถาบัน อุดมสืกษาเอกซน

f ระเปียบ/ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
1. พระราขบัญ ญ้ต ภาษีป ้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เรื่อ ง อัต ราภาษีป ้าย
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) เรื่อ ง การยกเว้น ภาษีป ้ายภายในอาคาร
4. หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0 80 8.ร/ว 3431 ลงวัน ที่ 19 ตุล าคม 2552 เรื่อ ง แนวทางการพัฒ นาประสิท ธิภ าพ
การจัดเก็บรายได้ซ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่องทางการให้บริการ
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ขน 4
เบอร์โทรสำนักงาน0 2241 0755 10 2241 9000ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รับผิดซอบ: 0 2241 0755 10 2241 9000 ต่อ 1430

ช่องทางการติคต่อ/ร้องเรียน
1. ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องกิน
กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ขั้น 4
เบอร์โทรสำนักงาน : 0 2241 0 7 5 5 ,0 2241 9000 ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รับผิดซอบ : 0 2241 0755 10 2241 9000 ต่อ 1430
2. เว็บไซต์ vwwv.cHa.go.th. “สายตรง สถ..” สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
3. ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดเพิม่ เติม
สามารถสืบ ค้น รายละเอียดเพิม่ เติม ได้ท ่ี
0

ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.50.th หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “สำนักบริหารการคลังท้องถิน่ ”
หรอทาง Q-! (_OL)t
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ผูจ้ ดั ทำ นายชรินทร์สจั จามัน่ ผูอ้ ำนวยการส่วนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
ผู้รบั รอง นางวิภา รู-สรานนท์ ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิน่
สังกัด สำนักบริหารการคลังท้องถิน่

ภู่ม อการช0 บติน ่า น
€พค์กรชกครองส่วนก้องทน

