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ภาษีป้าย
ภาษี ป้ าย เป็ นภาษี ที่ จัด เก็ บ ป้ ายอัน หมายถึ ง
ป้ ายแสดงชื่ อ ยี่ห้อ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ในการประกอบ
การค้า หรื อประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรื อโฆษณา
การค้า หรื อกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่วา่ จะได้แสดง หรื อ
โฆษณาไว้ที่วตั ถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรื อเครื่ องหมายที่
เขียนแกะสลักจารึ ก หรื อทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
การยื่ น แบบแสดงรายการเพื่ อ เสี ย ภาษี ผูเ้ ป็ น
เจ้าของป้ าจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในวันที่ 31 มี นาคม
ของทุกปี
กรณี ที่ ติ ด ตั้ง ป้ ายใหม่ จะต้อ งยื่ น แบบ ภ.ป.1
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ติดตั้งใหม่

1. ป้ ายประเภทที่ 1 หมายถึ ง ป้ ายที่ มี
อัก ษรไทยล้ว น คิ ด อัต รา 3 บาท ต่ อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
2. ป้ ายประเภทที่ 2 หมายถึ ง ป้ ายที่ มี
อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรื อปนกับ ภาพ
และเครื่ องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร
3. ป้ ายประเภทที่ 3 หมายถึ ง ป้ ายที่ ไ ม่ มี
อักษรไทย ไม่วา่ จะมีภาพหรื อไม่มีภา หรื อเครื่ องหมาย
ใดๆ หรื ไม่ หรื อป้ ายที่ มี อ ัก ษรไทยบางส่ ว น หรื อ
ทั้ง หมดอยู่ใ ต้ หรื อ ต่ า กว่า ภาษาต่ า งประเทศ ให้ คิ ด
อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
การยืน่ แบบประเมินและการชาระภาษี
1. เจ้ า ของป้ ายซึ่ งจะต้ อ งเสี ยภาษี ป้ าย
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้ าย ตั้งแต่ 2 มกราคม 31 มีนาคม ของทุกปี ยกเว้นป้ ายที่เริ่ มติดตั้งหรื อแสดง
ในปี แรก ให้ ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ป้ ายภายใน
15 วัน และให้ เ สี ย ภาษี ป้ ายตั้ง แต่ ว นั เริ่ ม ติ ด ตั้ง หรื อ
แสดงจนถึงสิ้ นปี
2. ชาระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

3. ถ้าภาษีป้ายเกิ น 3,000 บาท จะขอผ่อนผันชาระ
เป็ น 3 งวดเท่าๆ กันก็ได้
การยืน่ อุทธรณ์
ถ้า ผู้มี ห น้ า ที่ เ สี ยภาษี ป้ ายได้ รั บ แจ้ ง การ
ประเมิ น ภาษี แ ล้ว เห็ น ว่ า ไม่ ถู ก ต้อ ง ให้ ยื่ น ค าร้ อ ง
อุ ท ธรณ์ ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ตามแบบ ภ.ป.4
ภายในวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
อัตราโทษและค่าปรับ
กรณี ไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา
1. ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน
เดื อนมีนาคม หรื อ หลังติ ดป้ าย 15 วัน เสี ยเงิ นเพิ่ม
10% ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้ ายโดยไม่
ถูกต้อ ง ท าให้ค่ าภาษี น้อ ยลงต้อ งเสี ย เงิ นเพิ่ ม 10%
ของค่าภาษีที่ประเมินเติม
3. ไม่ ชาระเงิ นภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งการประเมิน เสี ยเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของ
ค่าภาษี เศษของเดือนให้นบั เป็ น 1 เดือน
4. ผูใ้ ดจงใจไม่ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

5. ผูใ้ ดไม่ แ จ้ง การรั บ โอนป้ าย ภายใน 30 วัน
ตั้ง แต่ ว นั รั บ โอน ต้อ งระวางโทษปรั บ ตั้ง แต่ 1,000 –
10,000 บาท
6. ผู ้ใ ดไม่ แ สดงชื่ อ -ที่ อ ยู่ เจ้ า ของป้ ายเป็ น
อักษรไทยให้ชดั เจนที่ มุม ขวาด้านล่างของป้ าย ซึ่ งติดตั้ง
บนอสั งหาริ มทรั พย์ของผูอ้ ื่ น และพื้ นที่ 2 ตารางเมตร
ต้อ งระวางโทษปรั บ วัน ละ 100 บาท เรี ยงรายวัน
ตลอดระยะเวลาที่กระทาผิด
7. ผูใ้ ดโดยรู ้ อยู่แล้วหรื อโดยจงใจแจ้งข้อความ
อันเป็ นเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็ นเท็จ หรื อนา
พยานหลัก ฐานเท็จ มาแสดง เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งหรื อ พยายาม
หลีกเลี่ยงการเสี ยภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี
หรื อปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
งานผลประโยชน์ กองคลัง
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
โทร. 0-3559 - 1240 – ต่ อ 2
ทุกวันเวลาราชการ

งานผลประโยชน์ กองคลัง
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
มีประชากรทั้งหมด 3,320 คน
แบ่งเป็ น 5 ชุมชน
มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 3.5 ตารางกิโลเมตร
เอกสารแนะนา

การชาระภาษีและค่ าธรรมเนียม
โทร. 0-3559 - 1240 – ต่อ 2

