ภาษีปาย

ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการ

ประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคา
หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ
ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏ
ดวยวิธีอื่น
ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย คือ เจาของปาย แตในกรณีที่ปรากฏแก
พนักงานเจาหนาที่วาไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) สําหรับ
ปายใด เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นได ใหถือวา
ผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัว
ผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือ
สถานที่ หรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
ตามสําดับ และใหพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมินภาณีเปนหนังสือไป
ยังบุคคลดังกลาว
ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายปยกเวนปายที่เริ่ม
ติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึง
วันสิ้นป และใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละ 3 เดือนของป โดยเริ่มเสีย
ภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป
งวดที่ 1 มกราคม – มีนาคม = 100%
งวดที่ 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 %
งวดที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50%
งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 %
ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคม
ของป
ในกรณีที่เจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทนหรือผูแทนใน
ประเทศไทยมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย
เจาของปายผูใด
(1) ติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม
(2) ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิมและมีพื้นที่ ขอความ
ภาพ และเครื่องหมายอยางเดียวกับปายเดิมที่ไดเสียภาษีปายแลว
(3) เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมาย
บางสวนในปายที่ไดเสียภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปาย
เพิ่มขึ้น
ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ปายตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ติดตั้งหรือแสดงปาย

หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลง แกไขขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายในปาย
เดิม แลวแตกรณี
ใหเจาของปายหรือผูซึ่งเจาของปายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ดังตอไปนี้
(1) สํานักงานหรือที่วาการของราชการสวนทองถิ่นที่ปายนั้นติดตั้ง
หรือแสดงอยูในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
(2) สํานักงานหรือที่วาการของราชการสวนทองถิ่นซึ่งการจด
ทะเบียนยานพาหนะไดกระทําในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
(3) สถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนด โดยประกาศหรือโฆษณา
ใหทราบเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันประกาศหรือโฆษณา
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สถานที่ที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนด ทั้งนี้ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน และใหถือวาวันที่ชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาที่เปนวันชําระ
ภาษีปาย
การชําระภาษีปายจะกระทําโดยวิธีการสงธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน
ของธนาคารที่สั่งจายเงินใหแกราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ ไปยังสถานที่
ตามวรรคหนึ่ง โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือสงโดยวิธีอื่นตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดแทนการชําระตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได และให
ถือวาวันที่ไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ
ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบการคาหรือประกอบกิจการ
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีปายใน
กรณีและอัตรา ดังตอไปนี้
(1) ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 10 ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีที่
เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะ
ไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5ของจํานวนเงิน
ที่ตองเสียภาษีปาย
(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงิน
ที่จะตองเสียภาษีปายลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10ของภาษีปายที่
ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการภาษีปายใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน
(3) ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่ม
รอยละ 2 ตอเดือนของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย เศษของเดือนให
นับเปนหนึ่งเดือนทั้งนี้ ไมใหนําเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปน
เงินเพิ่ม

เมื่อปรากฏวาเจาของปายมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือยื่น
แบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
แจงการประเมินยอนหลังไดไมเกิน 5 ป นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่แจง
การประเมิน
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลวเห็นวาการ
ประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน

บทลงโทษ

ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเท็จ
ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 1ป หรือปรับตั้งแต 5,000 – 50,000บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแต
5,000 – 50,000 บาท

บัญชีอัตราภาษีปาย

ปายประเภท 1
(ก) อักษรไทยลวน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนขอความ (ปายไฟวิ่ง) อัตรา 10
บาท/500 ตร.ซม.
(ข) อักษรไทยลวน (ปายติดตั้งทั่วไป) อัตรา 5 บาท/ 500 ตร.ซม.
ปายประเภท 2
(ก) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น
ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนขอความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได (ปายไฟวิ่ง)
อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม.
(ข) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น
(ปายติดทั่วไป) อัตรา 26 บาท/ 500 ตร.ซม.
ปายประเภท 3
(ก) ปายไมมีอักษรไทย และปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใต
หรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนขอความ เครื่องหมาย
หรือภาพอื่นได (ปายไฟวิ่ง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม
(ข) ปายไมมีอักษรไทย และปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใต
หรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ (ปายติดทั่วไป) อัตรา 50 บาท/ 500 ตร.
ซม.
ภาษีปายคิดเปนรายป อัตราภาษีปายขั้นต่ํา 200 บาท

หลักฐานที่ใชในการเสียภาษีปาย

กรณีติดตั้งใหม
ใบอนุญาตติดตั้งปาย, ใบเสร็จรับเงินคาทําปาย
รูปถายปาย, วัดขนาดความกวางx ยาว
สําเนาทะเบียนบาน
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย หรือหลักฐานของสรรพากร เชน
ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากร
แสตมปตามกฎหมาย)
กรณีภาษีปาย (รายเกา) ที่ยื่นชําระทุกป
ใหเจาของปายยื่นแบบภาษีปาย (ภ.ป. 1) พรอมใบเสร็จรับเงินการเสีย
ภาษีครั้งสุดทาย
กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท พรอมกับการยื่นแบบ ภ.ป.
1
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากร
แสตมปตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
ตัวอยางการคํานวณ
นายดํา ติดตั้งปาย ขนาด กวาง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร
มีขอความวา รานร่ํารวย(ข) ติดตั้ง เดือน มีนาคม
วิธีการคํานวณ ขนาดปาย กวาง x ยาว (หนวยเซนติเมตร)
100 x 200 = 20,000 ตารางเซนติเมตร
20,000 ÷ 500 = 40 หนวย
อัตราภาษี 5 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร
40 x 5 = 200 บาท
ดังนั้น นายดํา ตองชําระภาษีปายในอัตราขั้นต่ําของภาษีปาย
คือ 200 บาท

เอกสารแนะนํา
ภาษีปาย

โดย

กองคลัง งานจัดเก็บรายได อบต. กุดจอก
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044-009825 ตอ 02
โทรสาร 044-009825 ตอ 02

