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ภาษีป้าย 

ประจ าปี 2564 

 

 
    

                                 โดย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

  อ าเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี 

 
 

“การคิดเงินเพ่ิม” 
           มาตรา 25 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงิน
เพิ่มนอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตรา
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน
เวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของจ านวนเงินท่ี
ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้
แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นให้  เสียเงินเพิ่ม 5% ของ
จ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย 
 
 (2)  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง 
ท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้
เสียภาษี เงินเพิ่ม 10%  ของภาษีป้ายท่ีประเมิน
เพิ่มเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่        
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 
 
        (3)  ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้
เสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีต้องเสีย
ภาษี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“บทก าหนดโทษ” 

       มาตรา 34 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความ
อันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็น
เท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือท้ังจ า
ท้ังปรับ 
        มาตรา 35 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
        มาตรา 35 ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรค
สาม ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาทเรียงรายวันตลอด
ระยะเวลาท่ีกระท าความผิด 
        มาตรา 36 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา 
16 หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายตามมาตรา 19 ตรี 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 -10,000 บาท 
     มาตรา 37 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่1,000 
– 20,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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“ป้าย” 

          หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้
ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้
หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้
แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมาย
ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

“ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย” 
          คือ เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อ่ืนยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจ
หาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้
ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง
หรือแสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 

“เจ้าของป้ายท่ีไม่ต้องเสียภาษีป้าย ส าหรับป้ายต่อไปนี้” 
    1. ป้ายทีแสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของมโหรสพนั้น 
เพ่ือโฆษณามหรสพ 
    2.ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งที่หุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
    3.ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
    4.ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์ 
    5.ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ 
เพ่ือรายได้และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง
แต่ไมร่วมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
  6.ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
  7.ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการ นั้น ๆ และ
หน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ 
 
 
 

 
8.ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ และบริษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  9. ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
ห รื อ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า เ อ ก ช น ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของ
โรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
10.ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจาก
การเกษตรของตน 
11.ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา
หรอืการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
12.ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
13.ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย” 
- เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 
- กรณีติดตั้งป้ายหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้ง
ป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้
ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมเติม ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วันนับแต่วันติดตั้งหรือ  แสดงป้ายหรือนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
- ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่
ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี(คิดภาษีป้ายตามไตรมาสที่ติดตั้ง
จนถึงสิ้นปี) ดังนี้ 
 
* ติดตั้งป้ายระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม คิดภาษีป้าย 100% 
 

 *ติดตั้งป้ายระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน คิดภาษีป้าย 75% 
 

 *ติดตั้งป้ายระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน คิดภาษีป้าย 50 % 
 

 *ติดตั้งป้ายระหว่างเดือน ตลุาคม – ธันวาคม คิดภาษีป้าย 25 % 
 

 
 

                        “ อัตราภาษีป้ายใหม่” 
   มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

 

ประเภทป้าย อัตราภาษีป้าย(บาท:500 ตร.ซม.) 
ลักษณะป้ายไม่

เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 
ลกัษณะปา้ย

เคลื่อนท่ี/เปลี่ยนได ้

(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 5 10 

(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับ
ต่างประเทศและ/หรือ 

ปนกับภาพ และ/หรือเครื่องหมาย
อื่น 

 
26 

 
52 
 

(3) ป้ายที่ไมม่ีอักษรไทย ไม่ว่าจะมี
ภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่
และป้ายทีม่ีอักษรไทยบางส่วน
หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่า
อักษรต่างประเทศ 

 
50 

 
52 

 
**ป้ายเมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษี
ป้ายต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท** 
 

 “เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีป้าย” 
1.บัตรประจ าตัวประชาชน 
2.ส าเนาหนังสือรับรองการจดัตั้งบริษัทหรือหมายเลขประจ าตัวผู้ช าระภาษ ี
13 หลัก(กรณีนิติบุคคล) 
3.รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ขนาดกว้าง x ยาว และ
รูปถ่ายของป้าย(ถ่ายแบบชัดเจน) 
4.หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมปตตามกฎหมาย(กรณีมอบ
อ านาจ) 

 

 



 


