ภาษีปา้ ย
1. ป้ายทีต่ อ้ งเสียภาษี
ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้
ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอืน่ เพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วย
อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายทีเ่ ขียน แกะสลัก จารึกหรือ
ทาให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
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2. ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีปา้ ย
2.1 เจ้าของป้าย
2.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
ป้าย หรือเมือ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้าย
นั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนัน้ ติดตั้ง
หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลาดับ
3. ระยะเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษีปา้ ย
3.1 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี
3.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือน
มีนาคม หรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้าย
เพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่
วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

4. หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบการเสียภาษีปา้ ย
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนาผู้มี
หน้าที่เสียภาษีนาหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าที่จาเป็นเพียงเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น
4.1 กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่
ติดตั้งใหม่ ได้แก่
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท
5. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงิน
จากร้านทาป้าย
4.2 กรณีป้ายรายเก่า ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่น
แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนา
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี

5. ขัน้ ตอนการชาระภาษี
5.1 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน
5.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชาระภาษี
ป้ายในวันยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ถ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้
เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเท่าใด
2. กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษีใน
วันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจ้าหน้าที่จะมี
หนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจานวนเงินภาษีที่
จะต้องชาระแก่ผู้เสียภาษี
5.3 ผู้เสียภาษีต้องมาชาระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสีย
เงินเพิ่ม
5.4 การชาระภาษีป้าย
- เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชาระภาษีป้ายเป็นรายปี
ยกเว้นป้ายทีแ่ สดงปีแรก
1. ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2. สถานที่ชาระภาษี
- สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ ยไว้
- หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
1) การชาระภาษีวิธีอื่น
- ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น
- ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ส่งไปยังสถานที่ตามข้อ 2

2) การผ่อนชาระหนี้
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผ่อนชาระเป็น 3 งวด งวดละ
เท่า ๆ กัน
3. แจ้งความจานงเป็นหนังสือ
ก่อนครบกาหนดเวลาชาระ
หนี้
3) ป้ายติดตั้งปีแรก
1. คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด
2. งวดละ 3 เดือน
3. เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง
จนถึงงวดสุดท้ายของปี
งวดที่ 1 มกราคม – มีนาคม = 100 %
งวดที่ 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 %
งวดที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50 %
งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 %
6. เงินเพิม่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปา้ ยจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณี
และอัตราดังต่อไปนี้
6.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่
กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้าย เว้นแต่
กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
นั้น ให้เสียเงินเพิม่ ร้อยละ 5 ของค่าภาษีป้าย
6.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทา
ให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิม่ เติม เว้นแต่

กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ จ้งการประเมิน
6.3 ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือน
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิ่มตาม 7.1 และ
7.2 มาคานวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย
7. บทกาหนดโทษ
7.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบ
คาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือนาพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่
5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
7.2 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
7.3 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการ
เสียภาษีป้ายไว้ ณ เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
7.4 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับ
ป้ายมาตรวจสอบภายในกาหนดเวลาอันสมควร ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000
บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

