ภาษีป้าย
การจัดเก็บภาษีป้าย
1. ป้ายทีต่ ้ องเสี ยภาษี
1.1 ป้ ายที่ตอ้ งเสี ยภาษีป้าย ได้แก่ ป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ในการประกอบ
การค้า หรื อประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่วา่ จะแสดง หรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ
หรื อเครื่ องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึ ก หรื อทาให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
1.2 ไม่เป็ นป้ ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย
2. ป้ายทีไ่ ด้ รับการยกเว้นไม่ เสี ยภาษีป้ายไ ด้ แก่
2.1 ป้ ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริ เวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
2.2 ป้ ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรื อที่สิ่งห่อหุ ม้ หรื อบรรจุสินค้า
2.3 ป้ ายที่แสดงไว้ในบริ เวณงานที่จดั ขึ้นเป็ นครั้งคราว
2.4 ป้ ายที่แสดงไว้ที่คนหรื อสัตว์
2.5 ป้ ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรื อประกอบกิจการอื่น หรื อภายในอาคาร
ซึ่ งเป็ นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ ายมีพ้นื ที่ไม่เกินที่กาหนดในกฎกระทรวง (กฎหระทรวง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) กาหนดว่า ต้องเป็ นป้ ายที่มีพ้นื ที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 21
พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึงป้ ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
2.6 ป้ ายของราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
2.7 ป้ ายขององค์การที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรื อตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นารายได้ส่งรัฐ
2.8 ป้ ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ และบริ ษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.9 ป้ ายของโรงเรี ยนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน หรื อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรื อบริ เวณของโรงเรี ยนเอกชน หรื อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
2.10 ป้ ายของผูป้ ระกอบการเกษตร ซึ่ งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
2.11 ป้ ายของวัด หรื อผูด้ าเนินกิจการประโยชน์แก่ศาสนา หรื อกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
2.12 ป้ ายของสมาคม หรื อ มูลนิธิ
2.13 ป้ ายที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษี
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย ได้แก่
3.1 เจ้าของป้ าย

3.2 ในกรณี ที่ไม่มีผอู ้ ื่นยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีป้าย หรื อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว
เจ้าของป้ ายนั้นได้ ให้ถือว่าผูค้ รอบครองป้ ายนั้นเป็ นผูเ้ สี ยภาษี ถ้าไม่อาจหาตัวผูค้ รอบครอง
ป้ ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารป้ ายนั้นเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย ถ้าไม่
อาจหาตัวผูค้ รอบครองป้ ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อที่ดินที่ป้ายนั้น
ติดตั้งหรื อแสดงอยู่ เป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายนั้นตามลาดับ
4. ระยะเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสี ยภาษีป้าย
4.1 เจ้าของป้ ายที่มีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี
4.2 ในกรณี ที่ติดตั้งหรื อแสดงป้ ายหลังเดือนมีนาคม หรื อติดตั้งแสดงป้ ายใหม่ แทนป้ ายเดิม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ ายอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ ายยืน่ แบบแสดงรายการเสี ย
ภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ติดตั้งหรื อแสดงป้ าย หรื อนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่
กรณี
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
1. อักษรไทยล้วน
3 บาท
2. อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ / ภาพ / เครื่ องหมายอื่น
20 บาท
3. ป้ ายดังต่อไปนี้
40 บาท
ก. ไม่มีอกั ษรไทย
ข. อักษรไทยบางส่ วนหรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้ หรื อต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรื อเครื่ องหมายบางส่ วนในป้ ายได้เสี ยภาษีป้าย
อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเสี ยภาษีเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม ข้อ 1 ,2 หรื อ 3 แล้วแต่กรณี และให้เสี ยเฉพาะเงิน
ภาษีที่เพิ่มขึ้น
5. ป้ ายใดเสี ยต่ากว่า 200 บาท ให้เสี ยต่ากว่า 200 บาท
5. หลักฐานทีใ่ ช้ ประกอบการเสี ยภาษี
5.1 กรณี ป้ายที่ติดตั้งใหม่ ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หนังสื อรับรองหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
5. ใบอนุญาตติดตั้งป้ ายหรื อใบเสร็ จรับเงินจากร้านทาป้ าย
5.2 กรณี ป้ายรายเก่า ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายที่เคยยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนา
ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย

6. ขั้นตอนการชาระภาษี
6.1 เจ้าของป้ ายหรื อผูซ้ ่ ึงเจ้าของป้ ายมอบหมายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน
1. สานักงานท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรื อแสดงอยูใ่ นเขตราชการนั้นติดตั้ง
2. สานักงานท้องถิ่น ซึ่ งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทาในเขตราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
3. สถานที่อื่นที่ทอ้ งถิ่นนั้นกาหนด
6.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณี ที่ผเู้ สี ยภาษีป้ายประสงค์จะชาระภาษีป้ายในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีป้าย ถ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทนั ทีให้แจ้งผูเ้ สี ยภาษีป้ายว่าจะต้องเสี ยภาษีเป็ นจานวนเงิน
เท่าใด
2. กรณี ผเู ้ สี ยภาษีป้ายไม่พร้อมชาระภาษีในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจ้าหน้าที่
จะมีหนังสื อแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจานวนเงินภาษีที่จะต้องชาระแก่ผเู ้ สี ยภาษี
6.3 ผูเ้ สี ยภาษีตอ้ งนาเงินมาชาระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่แจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสี ยเงิน
เพิม่
6.4 การชาระภาษีป้าย
- เจ้าของป้ ายมีหน้าที่ชาระภาษีป้ายเป็ นรายปี ยกเว้นป้ ายที่แสดงปี แรก
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(2) สถานที่ชาระภาษี
- สถานที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
- หรื อสถานที่อื่น ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
(3) การชาระภาษี วิธีอื่น
- ธนาณัติ หรื อตัว๋ แลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่ วนท้องถิ่น
- ส่ งโดยไปรษณี ยล์ งทะเบียน
- ส่ งไปยังสถานที่ตาม (2)
(4) การผ่อนชาระหนี้
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป
2. ผ่อนชาระเป็ น 3 งวด เท่า ๆ กัน
3. แจ้งความจานงเป็ นหนังสื อก่อนครบกาหนดเวลาชาระหนี้
- ป้ ายติดตั้งปี แรก
- คิดภาษีป้ายเป็ นรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
- เริ่ มเสี ยตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุ ดท้ายของปี
1. เงินเพิม่

ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิม่ ร้อยละ สิ บ ของค่าภาษีป้ายเว้นแต่กรณี
เจ้าของป้ ายได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสี ย
เงินเพิ่มร้อยละ ห้า ของค่าภาษีป้าย
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายลดน้อยลง เสี ยเงินเพิ่ม ร้อยละสิ บ
ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณี ที่เจ้าของป้ ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้อง
ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด เสี ยเงินเพิ่มร้อยละสอง ต่อเดือน ของค่าภาษีป้าย เศษของเดือนให้
นับเป็ น หนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นาเงินเพิ่มตามข้อ 8.1 และ 8.2 มาคานวณเป็ นเงินเพิ่มตามข้อนี้ดว้ ย
2. บทกาหนดโทษ
ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาเท็จ นาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสี ยภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรื อทั้งจาทั้ง
ปรับ
ผูใ้ ดจงใจไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท – 50,000 บาท
ผูใ้ ดไม่แจ้งการรับโอนป้ ายหรื อไม่แสดงรายการเสี ยภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท – 10,000
บาท
ผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งสั่งให้มา
ให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่งบัญชีเอกสารเกี่ยวกับป้ ายมาตรวจสอบภายในกาหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรื อปรับตั้งแต่ 1,000 บาท – 20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
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