
 
 

 ภาษีป้าย เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ 
หรือเคร่ืองหมายการคา้ หรือโฆษณาหรือกิจการอ่ืน เพื่อหา
รายไดไ้ม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร 
ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้
ปรากฏดว้ยวธีิใด ๆ 

กฎกระทรวงก าหนดอตัราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 
ออกตามความในระราชบัญญตัิภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 ก าหนดอัตราภาษี ป้ าย  กรณี ป้ าย ท่ี มีข้อความ 
เคร่ืองหมาย หรือภาพท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนเป็นข้อความ 
เคร่ืองหมาย หรือภาพอ่ืนได้ ส าหรับป้ายตาม (1) (2) และ 
(3) ของบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
พ.ศ. 2510 และเพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับกรณีการจดัเก็บ
ภาษีป้ายส าหรับป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

 
 
 
 เจา้ของป้าย 
 เม่ือไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นได ้ให้ถือวา่ผู ้

ถือครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ถา้ไม่อาจหาตวัผู ้
ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผูค้รอบครอง
อาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผูเ้สียภาษี
ป้ายตามล าดบั 

 
  
 1.  เจ้าของป้ายซ่ึงต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษี
เป็นรายปี 
 2.  กรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคม
ห รือ ติ ด ตั้ งห รือแส ดง ป้ ายให ม่ แท น ป้ าย เดิ ม  ห รือ
เปล่ียนแปลงแก้ไขป้าย อันเป็นเหตุต้องเสียภาษีป้ายเพิ่ม    
ให้เจา้ของป้ายแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วนั นับแต่
ติดตั้ งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วนัเปล่ียนแปลงแก้ไข
แลว้แต่กรณี 
 3.  ช าระภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี เป็นเงินสดหรือไปรษณีย ์
ธนาณติั ตั้งแต่วนัสั่งจ่ายใหแ้ก่ทอ้งถ่ินหรือ อบต.นั้น  
 4.  ถา้ภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผอ่นช าระเป็น
สามงวดเท่าๆ กนัก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีป้ายเก่า ให้แสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของ
ปีก่อน 

2. กรณีป้ายใหม่ 
2.1 บตัรประจ าตวัประชาชน 
2.2 ส าเนาทะเบียนบา้น 
2.3 หนงัสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล 
2.4 ใบอนุญาตติดตั้งป้าย 
2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย(กรณีป้ายใหม่ 

หรือป้ายท่ีมีการจดัท าแทนป้ายเดิม) ซ่ึงจะต้องระบุขนาด
ของป้ายและขอ้ความท่ีติดบนแผน่ป้าย 

2.6 หรือหลกัฐานอ่ืนเท่าท่ีจ  าเป็นเพียงพอเพื่อ
ประโยชน์ในการเสียภาษีป้ายเท่านั้น 

ภาษป้ีาย 

ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงอยู ่ในเขต
ทอ้งถ่ินใด ใหย้ืน่แบบและช าระ
ภาษีป้าย ไดท่ี้ทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

ผู้มีหน้าที่ช าระภาษป้ีาย 

การย่ืนแบบแสดงรายการภาษป้ีาย  ป้ายที่ต้องเสียภาษีต ่ากว่าป้ายละ 200 บาท 
ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

-  ป้ายท่ีบอกขอบเขตก าหนดได ้ค านวณ
ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด คูณ ส่วนท่ียาวท่ีสุดของป้าย 
 -  ป้ าย ท่ี ไม่ มี ขอบ เขตก าหนดได้ ถื อ
ตัวอักษร ภาพ  ห รือ เค ร่ืองหมายท่ีอยู่ ริม สุด
ขอบเขต เพื่อก าหนดส่วนกวา้งท่ีสุดยาวท่ีสุด 
 -  ค  านวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร หาร
ดว้ย 500 คูณดว้ย อตัราภาษีป้ายท่ีตอ้งเสีย 
 

การช าระภาษป้ีาย 



 
 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

งานจัดเกบ็ภาษี ค่าธรรมเนียม 
กองคลงั ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

1.  ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลา
ท่ีก าหนด ภายในเดือนมีนาคม หรือหลงัติดตั้งป้าย 15 วนั 
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

2.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง ท า
ให้ค่าภาษีน้อยลง ตอ้งเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
ท่ีประเมินเพิ่มเติม 

3.  ไม่ช าระภาษีภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้การประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่า
ภาษี เศษของเดือนใหน้บัเป็น 1 เดือน 

4.  ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท 

5.  ผูใ้ดไม่แจง้รับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการ
เสียภาษีป้ายไว ้ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ 
ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท 

6.  ผูใ้ดแจง้ความอนัเป็นเท็จ ให้ถอ้ยค าเท็จ หรือ
น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงภาษีป้าย 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-
50,000 บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

7.  ผูใ้ดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้ า ท่ี  ห รือไม่ป ฏิบั ติตามค าสั่ งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 

บทก าหนดโทษและเงนิเพิม่ 
       แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 

ช่องทางการตดิต่อ 

รับค าร้อง ติดตั้ง ร้ือถอน เปล่ียนแปลง ป้าย 

รับแบบยืน่แสดงรายการภาษีป้าย 

หรือ สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี 

ฝ่ายพฒันารายได ้ส านกังานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

199 หมู่ท่ี 6 ถนนร่มเกลา้ ต าบลสะเตงนอก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 95000 

โทรศพัท ์073-264545 

อตัราภาษป้ีาย 


