
    

 
                              
                 
                             มาตรา 25 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย เสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิม 10 % ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น ให้เสียเงินเพ่ิม 5 % ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 

(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียภาษีเงินเพ่ิม 10 % ของภาษีป้ายที่ประเมิน
เพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

(3) ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิม 2 % ต่อเดือนของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี 

 
  

 
 



 
(1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของมโหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 
(2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งที่หุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
(3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
(4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์ 
(5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อรายได้ ป้ายแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่

ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
(6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ 
(8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(9) ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แสดงไว้ ณ 

อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
(10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
(11) ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
(12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
(13) ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 



 

 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทหรือหมายเลขประจ าตัวผู้ช าระภาษี 13 หลัก (กรณีนิติบุคคล) 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ขนาดกว้าง × ยาว และรูปถ่ายของป้าย (ถ่ายแบบชัดเจน) 
4. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบอ านาจ) 

บทก าหนดโทษ 
                     มาตรา 34  ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือ
หลีกเลี่ยง หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
                   มาตรา 35 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
                   มาตรา 35 ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระท าความผิด 
                   มาตรา 36 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายตามมาตรา 19 ตรี ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท 
มาตรา 37 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่       
1,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

                                                                   
 



 
 

- เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 

- กรณีติดตั้งป้ายหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้าย
เพ่ิมเติม ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

- ป้ายที่เริ่มติดตัง้ หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี (คิดภาษีป้ายตามไตรมาสที่ติดตั้งจนถึงสิ้นปี) ดังนี้ 

                          ติดตั้งปา้ยระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม คิดภาษีป้าย 100 % 
                          ติดตั้งป้ายระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน คิดภาษีป้าย 75 % 
                          ติดตั้งปา้ยระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน คิดภาษีป้าย 50 % 
                          ติดตั้งปา้ยระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม คิดภาษีป้าย 25 % 

 
 
 
 



 

                                

                              “ป้าย” หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือ
กิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

                              “ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย” คือ เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย 

                              ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือ แสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ตามล าดับ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 5.- 10- 
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับต่างประเทศและ /หรอืปน

กันภาพ และ/หรือเครือ่งหมายอื่น 
26.- 52.- 

(3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมาย
ใด ๆ หรือไม ่และป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือ
ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

50.- 52.- 

***ป้ายเมือ่ค านวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีป้ายต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท*** 
สอบถามเพิ่มเตมิ ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเภา 

โทร.075-367026   
   


