
 

 
การคดิเงินเพิม่ 

  มาตรา 25 ให้ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีป้ายเสียเงนิเพิม่นอกจากเงนิทีต้่องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี ้

  (1)  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาทีก่ าหนด ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของจ านวนเงนิทีต้่องเสียภาษีป้าย เว้น
        แต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นให้    
               เสียเงนิเพิม่ 5% ของจ านวนเงนิทีต้่องเสียภาษีป้าย 
  (2)  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงนิทีจ่ะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียภาษีเงนิเพิม่ 10%  
       ของภาษีป้ายทีป่ระเมินเพิม่เติม เว้นแต่กรณีทีเ่จ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่

        พนักงานเจ้าหน้าทีแ่จ้งการประเมิน 
  (3)  ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาทีก่ าหนด ให้เสียเงนิเพิม่ 2 % ต่อเดือนของจ านวนเงนิทีต้่องเสียภาษี 
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เจ้าของป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย ส าหรับป้ายต่อไปนี้ 
  8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ธนาคารเพือ่การสหกรณ ์และบรรษัท
      เงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  9. ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย 
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีแ่สดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน 
  10.ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
  11.ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพือ่ประโยชนแ์ก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
  12.ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
  13.ป้ายตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 



 

 

 

เจ้าของป้ายทีไ่ม่ต้องเสียภาษีป้าย ส าหรับป้ายต่อไปนี ้
  1. ป้ายทีแ่สดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของมโหรสพน้ัน เพือ่โฆษณามหรสพ 

  2.ป้ายทีแ่สดงไว้ทีสิ่นค้าหรือส่ิงทีหุ่้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
  3.ป้ายทีแ่สดงไว้ในบริเวณงานทีจ่ัดขึน้เป็นครั้งคราว 
  4.ป้ายทีแ่สดงไว้ทีค่น หรือสัตว ์
  5.ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารทีใ่ช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็นทีร่โหฐาน ทั้งนี ้เพื่อ
    รายได้ ปละแต่ละป้ายมีพืน้ทีไ่ม่เกินทีก่ าหนดในกฎกระทรวงแต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบยีนพาณิชย ์

  6.ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
    แผ่นดิน 

  7.ป้ายขององคก์ารทีจ่ัดต้ังขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองคก์ารของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน ๆ และ
    หน่วยงานทีน่ ารายได้ส่งรัฐ 
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เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ในการเสียภาษีป้าย 
 1.บัตรประจ าตัวประชาชน 

 2.ส าเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทหรือหมายเลขประจ าตัวผู้ช าระภาษี 13 หลัก(กรณีนิติบุคคล) 

 3.รายละเอียดเก่ียวกับป้าย ทัง้ลักษณะข้อความ ขนาดกว้าง x ยาว และรูปถ่ายของป้าย(ถ่ายแบบชัดเจน) 
 4.หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย(กรณีมอบอ านาจ) 

บทก าหนดโทษ 
  มาตรา 34 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเทจ็ ให้ถ้อยค าเทจ็ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเทจ็หรือน า  
   พยานหลักฐานเทจ็มาแสดงเพือ่หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้ง

   แต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

  มาตรา 35 ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 

  มาตรา 35 ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาทีก่ระท าความผิด 

  มาตรา 36 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายตามมาตรา 19 ตรี ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
  1,000 -10,000 บาทมาตรา 37 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีห่รือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที ่  
  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่1,000 – 20,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
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ก าหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษีป้าย 
   - เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้ังแต่ มกราคม – มีนาคม 

   - กรณีติดต้ังป้ายหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรอืติดต้ังป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขป้าย
     อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิม่เติม ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันติดต้ังหรือ 
     แสดงป้ายหรือนับแต่วันเปล่ียนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

   - ป้ายทีเ่ริ่มติดต้ัง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ต้ังแต่วันทีติ่ดต้ังจนถึงงวดสุดท้ายของปี(คิดภาษีป้าย 
     ตามไตรมาสทีติ่ดต้ังจนถึงสิน้ปี) ดังนี ้

     ติดต้ังป้ายระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม คิดภาษีป้าย 100% 

     ติดต้ังป้ายระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน คิดภาษีป้าย 75% 

     ติดต้ังป้ายระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน คิดภาษีป้าย 50 % 

     ติดต้ังป้ายระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม คิดภาษีป้าย 25 % 
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 “ป้าย”  หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้
หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายไ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด่ ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน 
แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

 

   “ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีป้าย” คือ เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย 

  ในกรณีไม่มีผู้อ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายน้ันได้ ให้ถือว่าผู้ 
  ครอบครองป้ายน้ันเป็นผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายน้ันได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
  อาคารหรือทีดิ่นทีป้่ายน้ันติดต้ังหรือแสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีป้ายตามล าดับ 
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อัตราภาษีป้ายใหม่ 
มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

ประเภทป้าย อัตราภาษีป้าย (บาท : 500 ตร.ซม.) 

 
   ลักษณะป้ายแบบคงที ่                ลักษณะป้ายแบบเคลื่อนที/่เปลี่ยน 

(1) ป้ายทีม่ีอักษรไทยล้วน             5                                         10 
(2) ป้ายทีม่ีอักษรไทยปนกับต่างประเทศและ/หรือ 
ปนกับภาพ และ/หรอืเครื่องหมายอ่ืน 

            26                                       52 

(3) ป้ายทีไ่ม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรอืเครื่องหมาย 
ใดๆหรือไม่ และป้ายทีม่ีอักษรไทยบางส่วนหรือทัง้หมดอยู่
ใต้หรือต ่ากว่าอักษรต่างประเทศ 

            50                                       52 

**ป้ายเมื่อค านวณพืน้ทีข่องป้ายแล้ว ถา้มีอัตราทีต่้องเสียภาษีป้ายต ่ากว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200** 
สอบถามเพิม่เติมได้ที ่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพปูินโทร075 466348 
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