ภาษีป้าย
ภาษีป้ายเก็บจาก ....
ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายการค้า
หรือ ประกอบกิจการอื่นๆ หรือ โฆษณาการค้า
เพื่อหารายได้ โดยแสดงเป็น อักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก บนวัสดุต่างๆ

ผูม้ ีหน้ าที่เสียภาษีป้าย
คือ เจ้าของป้ าย แต่ในกรณีทป่ี รากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าทีว่ า่
ไม่มผี ยู้ ่นื แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) สาหรับป้ ายใด เมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่อาจหาตัวเจ้าของป้ ายนัน้ ได้ ให้ถอื ว่า ผูค้ รอบครอง
ป้ ายนัน้ เป็ นผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายนัน้
ได้ให้ถอื ว่าเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดนิ ทีป่ ้ าย
นัน้ ติดตัง้ หรือแสดงอยู่ เป็ นผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีป้ายตามลาดับและให้
พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ จ้งการประเมินภาษีเป็ นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว
ให้เจ้าของป้ ายมีหน้าทีเ่ สียภาษีโดยเสียเป็ นรายปี ยกเว้น ป้ ายทีเ่ ริม่
ติดตัง้ หรือแสดงในปี แรกให้เสียภาษีป้ายตัง้ แต่วนั เริม่ ติดตัง้ หรือแสดง
จนถึงวันสิน้ ปี และให้คดิ ภาษีป้ายเป็ นรายงวด งวดละ 3 เดือน
เริ่ มเสียภาษี ตงั ้ แต่งวดที่ติดตัง้ จนถึงงวดสุดท้ายของปี

งวดที่ 1 มกราคม
งวดที่ 2 เมษายน
งวดที่ 3 กรกฎาคม
งวดที่ 4 ตุลาคม

- มีนาคม = 100 %
- มิถุนายน = 75 %
- กันยายน = 50 %
- ธันวาคม = 25 %

เจ้าของป้ ายผู้ใด
1. ติดตัง้ หรือแสดงป้ ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม
2. ติดตัง้ หรือแสดงป้ ายใหม่แทนป้ ายเดิมและมีพน้ื ที่ ข้อความ ภาพ และ
เครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ ายเดิมทีไ่ ด้เสียภาษีป้ายแล้ว
3. เปลีย่ นแปลงแก้ไขพืน้ ทีป่ ้ าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วน
ในป้ ายทีไ่ ด้เสียภาษีแล้ว อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสียภาษีเพิม่ ขึน้ ให้เจ้าของ

ป้ ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีภ่ ายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีต่ ดิ ตัง้ หรือแสดง
ป้ ายหรือนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความภาพ หรือ
เครื่องหมายในป้ ายเดิมแล้วแต่กรณีพน้ื ทีข่ องป้ ายไม่วา่ จะมี
รูปร่างหรือลักษณะอย่างไร ให้คานวนดังนี้
(ก) ถ้าเป็ นป้ ายทีม่ ขี อบเขตกาหนด ให้เอาส่วนกว้างทีส่ ุดคูณ
ด้วยส่วนยาวทีส่ ุดของขอบเขตป้ ายเป็ นตารางเซนติเมตร
(ข) ถ้าเป็ นป้ ายทีไ่ ม่มขี อบเขตกาหนดไว้ ให้ถอื ว่าตัวอักษร
ภาพหรือเครื่องหมายทีอ่ ยูร่ มิ สุด เป็ นขอบเขตสาหรับกาหนด
ส่วนกว้างทีส่ ุดและยาวทีส่ ุด และคานวนตาม (ก)
ให้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีป้ายชาระภาษีป้ายต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานทีท่ ไ่ี ด้รบั ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ไว้ หรือ ณ สถานทีอ่ ่นื ใดทีพ่ นักงานเจ้าหน้าที่กาหนด ภายใน
15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งประเมิน

ขัน้ ตอนการเสียภาษี
1. ขอคาอนุญาตโดยแจ้งขนาด พร้อมด้วยภาพถ่ายหรือ
ภาพสเก็ตของป้ ายและแผนผังทีต่ งั ้ ของป้ ายกับทาง อบต.
2. ยื่นแบบฟอร์มชาระภาษีป้าย (ภ.ป.1)
- บัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายป้ าย พร้อมขนาด กว้าง x ยาว
3. ชาระภาษี
- กรณีป้ายทีต่ ดิ ตัง้ ใหม่ ให้ย่นื แบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน
- กรณีป้ายทีช่ าระค่าภาษีต่อเนื่องทุกปี ให้ย่นื แบบ (ภ.ป.1)
ได้ตงั ้ แต่ เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปิ
- กรณีป้ายทีช่ าระค่าภาษีประจาปี แล้วต้องการ
เปลีย่ นแปลงป้ ายให้แจ้งภายใน 15 วัน
- หากมีการยกเลิกใช้ป้าย เนื่องจากเลิกกิจการ ให้แจ้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. หากภาษีทต่ี อ้ งชาระมากกว่า 3000 บาท สามารถแบ่ง
ชาระได้ 3 งวด
5. เมื่อคานวณพืน้ ทีข่ องป้ ายแล้ว ต้องเสียภาษีต่ากว่าป้ ายละ
200 บาท

ประเภทภาษีป้าย
ป้าย
ประเภทที่ 1 อักษรไทยล้วน

ประเภทที่ 2 อักษรไทยปนกับต่างประเทศ/ภาพ/
เครื่องหมายอื่น

ประเภทที่ 3
ไม่มีอักษรไทย/อักษรไทยอยู่ใต้/ต่่ากว่าต่างประเทศ

อัตราภาษีป้าย
ป้ ายประเภทที่ 1
(ก) ข้อความเคลื่อนที่ / เปลี่ยนได้
(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลีย่ นไม่ได้
ป้ ายประเภทที่ 2
(ก) ข้อความเคลื่อนที่ / เปลี่ยนได้
(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลีย่ นไม่ได้
ป้ ายประเภทที่ 3
(ก) ข้อความเคลื่อนที่ / เปลี่ยนได้
(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลีย่ นไม่ได้

10 บาท
5 บาท
52 บาท
26 บาท
52 บาท
50 บาท

ข้อกำหนดทำงกฎหมำย
กรณีผู้มีหน้ำทีเ่ สียภำษีต้องเสียเงินเพิ่ม นอกจำกเงินที่ต้องเสียภำษี
1 .ไม่ยื่นแบบ ภำยในเวลำที่กำหนด จะต้องเสียค่ำปรับ 10% ของค่ำ
ภำษี
2 .ไม่ชำระเงินค่ำภำษี หลังจำกที่ยื่นแบบภำยใน 15 วัน จะต้องเสีย
ค่ำปรับ 2% ของภำษี
3. ถ้ำยื่นภำษีไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง จะต้องเสียค่ำภำษีที่ขำดไป
และเสียค่ำปรับอีก 10% ของค่ำภำษี

*** เมื่อคานวณพืน้ ที่ ของป้ ายแล้วถ้ามีเศษเกิ นกึ่งหนึ่ ง
ของ 500 ตร.ซม. ให้นับเป็ น 500 ตร.ซม. ถ้าไม่เกิ นกึ่ง
หนึ่ งให้ปัดทิ้ ง
*** ให้ผ้มู ีหน้ าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษี
ป้ ายไว้ ณ ที่เปิ ดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิ จการ

เอกสารประชาสัมพันธ ์

บทลงโทษ
1. จงใจไม่ยื่นแบบ ปรับ 5,000 – 50,000 บาท
2. จงใจแจ้งความเท็จ หรือ พยายามหลีกเลี่ยงภาษี
จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ 5,000 – 50,000 บาท
3. ไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ที่เปิดเผยในสถาน
ประกอบการ ปรับ 1,000 – 10,000 บาท

………………………………………..

การคานวณภาษีป้าย
กว้าง x ยาว / พื้นที่ 500 ตร.ซม. = พื้นที่ ที่ต้องเสียภาษี
พื้นที่ ที่ต้องเสียภาษี x อัตราภาษี = ภาษีป้ายที่ต้องจ่าย
ตัวอย่างการคานวณภาษีป้าย
ป้ายขนาด 1.5 เมตร x ยาว 2 เมตร คานวณได้ดังนี้
150 ซม. X 500 ตร.ซม. = 60 ตร.ซม.
ป้ายประเภทที่ 1 (ก) ต้องจ่ายภาษี 60 x 10 = 600 บาท
(ข) ต้องจ่ายภาษี 60 x 5 = 300 บาท
ป้ายประเภทที่ 2 (ก) ต้องจ่ายภาษี 60 x 52 = 3,120 บาท
(ข) ต้องจ่ายภาษี 60 x 26 = 1,560 บาท
ป้ายประเภทที่ 3 (ก) ต้องจ่ายภาษี 60 x 52 = 3,120 บาท
(ข) ต้องจ่ายภาษี 60 x 50 = 3,000 บาท

โดย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

www.tambonbanrai.go.th

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 044056138 ต่อ 2272

