
 

  

คู่มือปฏิบัติงาน กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 



๑ 

ภาษีป้าย 
การจัดเก็บภาษีป้าย 
 ๑. ป้ายที่ต้องเสียภาษี 
  ๑.๑ ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า
หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก 
จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวธิีใดๆ 
  ๑.๒ ไม่เป็นป้ายที่ได้รับยกเว้นภาษีป้าย 
 ๒. ป้ายท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ได้แก่ 
  ๒.๑   ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 

๒.๒   ปายที่แสดงไวที่สินคา หรือที่สิ่งหุมหอหรือบรรจุสินคา 
   ๒.๓   ปายที่แสดงไวในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเปนครั้งคราว 
   ๒.๔   ปายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว  

๒.๕   ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายใน 
อาคาร ซึ่งเปนที่รโหฐาน ทั้งนี้เพ่ือหารายได และแตละปายมีพ้ืนที่ไมเกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง แตไมรวม
ถึงปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

๒.๖   ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น ตาม 
กฎหมายว่าดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

๒.๗   ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือ 
ตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ และหนวยงานที่น ารายไดสงรัฐ  

๒.๘   ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร 
เพ่ือการสหกรณ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๒.๙    ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา 
เอกชนที่แสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

๒.๑๐  ปายของผูประกอบการเกษตร ซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
๒.๑๑  ปายของวัด หรือผูด าเนินกิจการเพ่ือประโยชนแกการศาสนาหรือการกุศลสาธารณะ 

โดยเฉพาะ  
๒.๑๒  ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
๒.๑๓  ปายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
ก าหนด ป้ายที่ได้รับยกเว้นภาษีป้ายคือ 
 (1) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือ รถแทรกเตอร์ 
 (2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน 
 (3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้ืนที่ม่เกินห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร 
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 3. ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่ 
3.1 เจ้าของป้าย  
3.2 ในกรณีที่ไม่มีอ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว  

เจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้น 
ได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
ตามล าดับ 
 4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 

4.1 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายใน 
เดือนมีนาคมของทุกปี  

4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทน 
ป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
 5. การค านวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการค านวณภาษีป้าย 

5.1 การค านวณพ้ืนที่ป้าย  
5.1.1 ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้  
 
 
 
5.1.2 ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้  
ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือก าหนด ส่วนกว้าง 

ที่สุด ยาวที่สุด แล้วค านวณตาม 5.1.1  
5.1.3 ค านวณพ้ืนที่เป็นตารางเซนติเมตร 

  5.2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้ 
 

อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 
ลักษณะ บาท 

1)  อักษรไทยล้วน 
2) อักษรไทยปนกับอังษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 
3) ป้ายดังต่อไปนี้  
     ก. ไม่มีอักษรไทย  
     ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วน
ในป้ายได้เสีย ภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน ให้คิดอัตรา 
ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพ่ิมขึ้น  
5) ป้ายใดเสียต่ ากว่า 200 ให้เสีย 200 บาท 

3 
20 
40 

ส่วนกว้างที่สุด x ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย 
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5.3 การค านวณภาษีป้าย  ให้ค านวณโดยน าพ้ืนที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ต้อง  
เสียภาษีมีพ้ืนที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษ ีดังนี้  

วิธีคิด 10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 x 20 = 400)  
6. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย  
เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี  ควรแนะน าผู้มีหน้าที่เสียภาษีน าหลักฐานประกอบการยื่น แบบ

แสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภป.1) เท่าท่ีจ าเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น 
 6.1 กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่  

1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท  
5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 

  6.2 กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้ายไว้ 
แล้ว ควรน าใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย 
 7. ขั้นตอนการช าระภาษ ี 

7.1 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) พร้อมด้วยหลักฐาน  
7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 1) กรณทีีผู่้เสียภาษีป้ายประสงค์จะช าระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสีย

ภาษีป้าย ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้อง
เสียภาษีเป็น จ านวนเท่าใด  

2) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะช าระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจ านวนเงินภาษีท่ีจะต้องช าระแก่ผู้เสียภาษี 
  7.3 ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพ่ิม 
  7.4 การช าระภาษีป้าย 
         - เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก  

      (1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
      (2) สถานที่ช าระภาษี 
      - สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้  
      - หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  
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      (3) การช าระภาษีวิธีอ่ืน  
      - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น  
      - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
      - ส่งไปตามสถานที่ตาม (2)  
      (4) การผ่อนช าระหนี้  

1. ภาษีป้าย 3,000 บาทข้ึนไป  
2. ผ่อนช าระเป็น 3 งวดเท่าๆกัน  
3. แจ้งความจ านงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดเวลาช าระหนี้  

      - ป้ายติดตั้งปีแรก  
- คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
- งวดละ 3 เดือน  
- เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี  
งวด 1 มกราคม – มีนาคม = 100 %  
งวด 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 %  
งวด 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50 %  
งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 % 

 8. เงินเพิ่ม 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  

8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่า  
ภาษีป้ายเว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบ 
ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย  

8.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลด  
น้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ 
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน  

8.3 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษี 
ป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม 8.1 และ 8.2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อ
นี้ ด้วย 
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9. บทก าหนดโทษ 
  9.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน า 
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

9.2 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท  
50,000 บาท  

9.3 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่  
ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท  

9.4 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอัน
สมควรต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 10. การอุทธรณ์การประเมิน 
 เมือ่ผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การ
ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน 
 ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันรบัแจ้งค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ 
 11. การขอคืนเงินภาษีป้าย 
 ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้ โดย
ยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
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 10. แบบฟอร์มต่างๆ 
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