
                          กวา้ง x ยาว / ต่อพ้ืนท่ี 50 ตร.ซม. = พ้ืนท่ีท่ีตอ้งเสียภาษี  เม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมิน แลว้เห็นวา่การประเมินนั้น

            พ้ืนท่ีท่ีตอ้งเสียภาษี x อตัราภาษี = ภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระ               ไม่ถูกตอ้ง มีสิทธ์ิอุทธรณ์การประเมินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  หรือผูรั้บมอบหมาย

            ตวัอยา่งการค านวณภาษีป้าย                โดยตอ้งยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน

            เช่น ป้ายขนาด กวา้ง 1.5 เมตร x ยาว 2 เมตร ค  านวณไดด้งัน้ี

            150 ซม. x 200 ซม. / 500 ตร.ซม. = 60 ตร.ซม.

                      * ป้ายประเภท 1 ตอ้งจ่ายภาษี 60x3 = 180 บาท

            (หากค านวณแล้วไม่ถึง 200 บาท ต้องจ่ายขั้นต ่าที ่200 บาท)    ผูเ้สียภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกวา่ท่ีควรจะ

                      * ป้ายประเภท 2 ตอ้งจ่ายภาษี 60x20 = 1,200 บาท                ตอ้งเสีย ผูน้ั้นมีสิทธ์ิขอรับเงินคืนไดโ้ดยยื่นค  าร้องขอคืนเงินได ้ภายใน

                      * ป้ายประเภท 3 ตอ้งจ่ายภาษี 60x40 = 2,400 บาท                1 ปี นบัแต่วนัท่ีเสียภาษีป้าย

                           1. ไม่ยื่นแบบ ภายในเวลาท่ีก าหนด ภายในเดือนมีนาคม หรือหลงั

             ติดตั้งป้ายภายใน 15 วนั  ตอ้งเสียเงินเพ่ิม 10%  ของค่าภาษี

                            2. ไม่ช าระเงินค่าภาษี หลงัจากท่ียื่นแบบภายใน 15 วนั จะตอ้งเสีย

              ค่าปรับ 2% ของภาษี

                            3. ยื่นแบบภาษีไม่ถูกตอ้งท าให้ค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียค่าภาษี

               ท่ีขาดไป และเสียค่าปรับอกั 10% ของค่าภาษี

                            4. จงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษปรับ

              ตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท

                            5. หากยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง ให้เจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจ

              แจง้ประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ี ท่ีแจง้การประเมิน

                            6. แจง้ความอนัเป็นเทจ็ ให้ถอ้ยค  าเทจ็น าพยานหลกัฐานอนัเป็นเทจ็

              มาแสดงเพ่ือเล่ียงภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่

             5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ

                            7. ขดัขวางการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษ

            จ  าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ
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                          เจา้ของป้ายหรือผูค้รอบครองป้าย ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั้นได ้                                             1. ประเภท 1 คือป้ายท่ีเป็นอกัษรไทยลว้น

               ให้ถือวา่เจา้ของอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายติดตั้งอยูเ่ป็นผูเ้สียภาษีตามล าดบั                                 ลกัษณะป้ายแบบเคล่ือนท่ี อตัราภาษี : 10 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

                                ลกัษณะป้ายแบบคงท่ี อตัราภาษี :  5 บาท / 500 ตารางเซ็นติเมตร 

              หมายความวา่ เป็นภาษีท่ีเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ

           เคร่ืองหมายการคา้ หรือโฆษณา เพ่ือหารายไดห้รือโฆษณาการคา้หรือกิจการ 

          ไม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆ ดว้ยตวัอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย                          1. ขอค าอนุญาตติดตั้งป้ายโดยแจง้ ขนาด พร้อมดว้ยภาพถ่ายหรือภาพสเก็ต

           ท่ีเขียนแกะสลกั จารึก หรือ ท าให้ท  าปรากฎดว้ยวิธีอ่ืน               ของป้าย และแผนผงัท่ีตั้งของป้ายกบัส านกังานเขต เทศบาล หรือ อบต.

                         2. ยื่นแบบฟอร์มช าระภาษีป้าย (ภ.ป.1)                                            2. ประเภท 2 คือป้ายท่ีมีตวัอกัษรไทยและภาษาอ่ืนๆหรือรูปภาพ

                                 - บตัรประจ าตวัประชาชน                                 และอกัษรภาษาไทยตอ้งอยู่ต าแหน่งบนสุด

                                - ส าเนาทะเบียนบา้น                                 ลกัษณะป้ายแบบเคล่ือนท่ี อตัราภาษี : 52 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

           1. ป้ายท่ีแสดงไว ้ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพ                                 - เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี / เลขท่ีทะเบียนการคา้                                 ลกัษณะป้ายแบบคงท่ี อตัราภาษี :  26 บาท / 500 ตารางเซ็นติเมตร 

           2. ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้หรือส่ิงห่อหุม้ หรือบรรจุสินคา้                                 - หนงัสือรับรอง (กรณีนิติบุคคล)

           3. ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว                                 - รูปถ่ายป้าย พร้อมขนาด กวา้ง x ยาว

           4. ป้ายท่ีติดในอาคาร ซ่ึงเป็นท่ีรโหฐานและมีพ้ืนท่ีป้ายไม่เกิน 3 ตร.ม.                        3. ช าระไดท่ี้ ส านกังานเขต/ เทศบาล/ อบต. ในหน่วยท่ีตั้งของป้าย

           5. ป้ายของทางราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน                                 - กรณีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วนั

          6. ป้ายขององคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งของรัฐบาล                                 - กรณีป้ายท่ีตอ้งช าระต่อเน่ืองทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1)                                            3. ประเภท 3 คือป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย หรือมีอกัษรไทยอยู่ต ่ากว่า

          7. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร              ไดต้ั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี                                 ภาษาอ่ืนๆ  

      สงเคราะห์   ธนาคารเพ่ือการเกษตและสหกรณ์   และบริษทัเงินทุน                                 - กรณีป้ายตอ้งการเปล่ียนแปลงแกไ้ขป้ายให้แจง้ภายใน 15 วนั                                 ลกัษณะป้ายแบบเคล่ือนท่ี อตัราภาษี : 52 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

      อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                 - หากมีการยกเลิกใชป้้าย ให้แจง้ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี                                 ลกัษณะป้ายแบบคงท่ี อตัราภาษี :  50 บาท / 500 ตารางเซ็นติเมตร 

          8. ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถานบนัอุดมศึกษาเอกชน                      4. หากภาษีท่ีตอ้งช าระมากกาวา่ 3,000 บาท สามารถแบ่งช าระได้ 3 งวด

          9. ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตร ซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิดจาการเกษตรของตน                      5. เม่ือค  านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ ตอ้งสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ 200  บาท ให้เสีย

        10. ป้ายของวดั หรือผูด้  าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศล             ภาษีอยา่งต ่า 200 บาท

        11. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ                     6. ป้ายท่ีเป็น 2 ดา้นให้คิดเป็น 2 ป้าย

        12. ป้ายท่ีก าหนดให้กฎกระทรวง ไดแ้ก่

              1) – ป้ายท่ีแสดงหรือติดตั้งไวท่ี้รถยนตส่์วนบุคคล

              2) ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ลอ้เล่ือน

               3)– ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ยานพาหนะ นอกเหนือจาก 1) และ 2) 

      พ้ืนท่ีไม่เกิน  500 ตร.ม.

ภาษีป้าย 

ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นภาษ ี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

ขั้นตอนการเสียภาษี 

อัตราภาษีป้าย 


