ภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

ภาษีป้าย เป็ นภาษี ที่ จดั เก็บ จากป้ ายแสดงชื่ อ ยี่ห้อ
หรื อเครื่ องหมายการค้า หรื อโฆษณาหรื อกิ จการอื่น เพื่อหา
รายได้ไม่ว่าจะแสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใด ๆ ด้วยอักษร
ภาพ หรื อเครื่ อ งหมายที่ เขี ย น แกะสลัก จารึ ก หรื อ ท าให้
ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ออกตามความในระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ก าหนดอั ต ราภาษี ป้ าย กรณี ป้ ายที่ มี ข ้ อ ความ
เครื่ องหมาย หรื อภาพที่ เคลื่ อนที่ หรื อเปลี่ ยนเป็ นข้อความ
เครื่ องหมาย หรื อภาพอื่ นได้ ส าหรับ ป้ ายตาม (1) (2) และ
(3) ของบัญ ชี อ ัต ราภาษี ป้ า ยท้ายพระราชบัญ ญัติภ าษี ป้ าย
พ.ศ. 2510 และเพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับกรณี การจัดเก็บ
ภาษีป้ายสาหรับป้ ายที่ตอ้ งเสี ยภาษีป้ายก่อนวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2564

1. เจ้าของป้ ายซึ่ งต้อ งเสี ย ภาษี ป้ ายยื่น แบบแสดง
รายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสี ยภาษี
เป็ นรายปี
2. กรณี ติดตั้งหรื อแสดงป้ ายภายหลังเดือนมีนาคม
ห รื อ ติ ด ตั้ งห รื อ แ ส ด งป้ ายให ม่ แท น ป้ าย เดิ ม ห รื อ
เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขป้ า ย อัน เป็ นเหตุ ต้อ งเสี ย ภาษี ป้ ายเพิ่ ม
ให้เจ้าของป้ ายแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่
ติ ด ตั้ง หรื อ แสดงป้ า ยหรื อ นั บ แต่ ว นั เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข
แล้วแต่กรณี
3. ช าระภายใน 15 วัน นับ แต่ วนั ที่ ไ ด้รับแจ้งการ
ประเมิ น จากพนัก งานเจ้าหน้าที่ เป็ นเงิ นสดหรื อไปรษณี ย ์
ธนาณัติ ตั้งแต่วนั สั่งจ่ายให้แก่ทอ้ งถิ่นหรื อ อบต.นั้น
4. ถ้าภาษีป้ายเกิ น 3,000 บาท จะขอผ่อนชาระเป็ น
สามงวดเท่าๆ กันก็ได้

ผู้มีหน้ าที่ชาระภาษีป้าย
 เจ้าของป้าย
 เมื่อไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู ้
ถือครองป้ ายนั้นเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู ้
ครอบครองป้ ายนั้น ได้ให้ ถื อว่า เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง
อาคารหรื อที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรื อแสดงอยู่เป็ นผูเ้ สี ยภาษี
ป้ายตามลาดับ

ป้ ายที่ติดตั้งหรื อแสดงอยู่ ในเขต
ท้องถิ่นใด ให้ยนื่ แบบและชาระ
ภาษีป้าย ได้ที่ทอ้ งถิ่นนั้น ๆ

ป้ ายที่ต้องเสี ยภาษีต่ากว่าป้ ายละ 200 บาท
ให้ เสี ยภาษีป้ายละ 200 บาท
- ป้ ายที่ บอกขอบเขตกาหนดได้ คานวณ
ส่ วนที่กว้างที่สุด คูณ ส่ วนที่ยาวที่สุดของป้ าย
- ป้ ายที่ ไม่ มี ข อบ เขตก าห น ดได้ ถื อ
ตั ว อั ก ษร ภาพ หรื อ เครื่ องหมายที่ อ ยู่ ริ มสุ ด
ขอบเขต เพื่อกาหนดส่ วนกว้างที่สุดยาวที่สุด
- คานวณพื้นที่เป็ นตารางเซนติเมตร หาร
ด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษีป้ายที่ตอ้ งเสี ย

การชาระภาษีป้าย
1. กรณี ป้ายเก่า ให้แสดงใบเสร็ จเสี ยภาษีป้ายของ
ปี ก่อน
2. กรณี ป้ายใหม่
2.1 บัตรประจาตัวประชาชน
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.3 หนังสื อรับรอง กรณี เป็ นนิติบุคคล
2.4 ใบอนุญาตติดตั้งป้ าย
2.5 ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า ท าป้ า ย(กรณี ป้ า ยใหม่
หรื อป้ ายที่ มี ก ารจัดท าแทนป้ ายเดิ ม) ซึ่ งจะต้องระบุ ขนาด
ของป้ ายและข้อความที่ติดบนแผ่นป้ าย
2.6 หรื อหลักฐานอื่ นเท่าที่จาเป็ นเพี ยงพอเพื่ อ
ประโยชน์ในการเสี ยภาษีป้ายเท่านั้น

อัตราภาษีป้าย

ช่ องทางการติดต่ อ
รับคาร้อง ติดตั้ง รื้ อถอน เปลี่ยนแปลง ป้ าย
รับแบบยืน่ แสดงรายการภาษีป้าย
หรื อ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่
ฝ่ ายพัฒนารายได้ สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
199 หมู่ที่ 6 ถนนร่ มเกล้า ตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-264545

บทกาหนดโทษและเงินเพิม่
1. ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลา
ที่กาหนด ภายในเดือนมีนาคม หรื อหลังติดตั้งป้ าย 15 วัน
เสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทา
ให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
ที่ประเมินเพิม่ เติม
3. ไม่ชาระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้ง การประเมิ น เสี ยเงิ นเพิ่ ม ร้ อยละ 2 ต่ อเดื อนของค่ า
ภาษี เศษของเดือนให้นบั เป็ น 1 เดือน
4. ผูใ้ ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้ าย
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
5. ผูใ้ ดไม่แจ้งรับโอนป้ ายหรื อไม่แสดงรายการ
เสี ยภาษี ป้ายไว้ ณ ที่ เปิ ดเผยในสถานที่ ป ระกอบกิ จการ
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
6. ผูใ้ ดแจ้งความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคาเท็จ หรื อ
น าพยานหลัก ฐานเท็ จมาแสดงเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภาษี ป้ าย
ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ น 1 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 5,00050,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
7. ผูใ้ ดขัด ขวางการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ หรื อไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของพนั ก งาน
เจ้า หน้ า ที่ ต้อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เกิ น 6 เดื อ น หรื อ
ปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

แผ่ นพับประชาสั มพันธ์

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

งานจัดเก็บภาษี ค่ าธรรมเนียม
กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก

