หลักฐานที่ใชในการเสียภาษีปาย

กรณีติดตั้งใหม
- ใบอนุญาตติดตั้งปาย ใบเสร็จรับเงินคาทําปาย
- รูปปาย พรอมขนาด ความกวาง x ยาว
- สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน/บัตร
ขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคล
ใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท ทะเบียนพาณิชย หรือหลักฐานอื่นๆ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวย
ตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย)
กรณีภาษีปาย (รายเกา) ที่ยื่นชําระทุกป
ใหเจาของปายยื่นแบบภาษีปาย (ภ.ป. 1) พรอม
ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครัง้ สุดทาย
กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคล
ใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท พรอมกับการยื่นแบบ ภ.ป. 1
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวย
ตนเอง พรอมติดอากรแสตมปตามกฎหมาย) และ
ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครัง้ สุดทาย (ถามี)

- ปายที่เ ริ่ม ติดตั้ง หรือ แสดงในปแรกใหเ สีย
ภาษีปาย ตั้งแตวันที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดทายของป
(คิดภาษีปาย เปนรายงวด งวดละ 3 เดือน)
งวด 1 มกราคม – มีนาคม
= 100 %
งวด 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 %
งวด 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม
= 25 %

เงินเพิ่ม
•

ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในกําหนด ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงิน
ที่จะตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่ม รอยละ 10
ของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม
ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอย
ละ 2 ตอเดือนของคาภาษีปาย

•
•

บทกําหนดโทษ
•
•

การชําระภาษี

•

- ใหเจาของปายชําระภาษีปายภายใน 15 วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงการประเมิน

•

ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวาง
โทษปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
ผูใดโดยรูหรือจงใจแจงความเท็จ ใหถอยคําเท็จ หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงภาษีปายตองระวางโทษจําคุกไม เกิน
1 ป หรือปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไมแจงรับโอนปาย หรือไมแสดงรายการเสียภาษีปาย
ไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ตองระวาง
โทษปรับ
ตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

เอกสารแนะนําประชาสัมพันธ
ภาษีปาย

โดย
กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลหนองยาง
โทร. 044-001149

ภาษีปาย

ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใช
ในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพือ่ หา
รายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพือ่ หารายได ไม
วาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทําให
ปรากฏดวยวิธีอื่น จัดเก็บตามขนาดพื้นที่ปาย และภาษา
ที่ใช อัตราภาษีตอขนาดพื้นที่ 500 ตารางเซนติเมตร

ผูเสียภาษีปาย

เจาของปาย
กรณี ที่ ไ ม อ าจหาตั ว เจ า ของป า ยได ผู ค รอบครองป า ย
เจ าของหรื อผูค รอบครองอาคารหรื อที่ ดินที่ เ ป นที่ ติ ด ตั้ ง
ปาย เปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลําดับ

การยื่นแบบ

ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) ดังนี้
• กรณีปายที่ติดตั้งใหม ใหยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน
• กรณีปายที่ชําระคาภาษีปายตอเนื่องทุกป ใหยื่นแบบ (ภ.ป. 1)
ไดตั้งแต เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกป
• ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้ง
หรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขปายอัน
เปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหเจาของปายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปายภายใน15 วัน นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย
หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี
• หากทานปลดปายลงเนื่องจากเลิกกิจการ ตองแจงภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกป

อัตราภาษีปาย

อัตราภาษีแยกตามประเภทปาย

อัตราคาภาษี คํานวณตามพื้นที่ปาย (กวาง x ยาว) เปน
ตารางเซนติเมตร

ประเภทปาย
(1) ปายที่มีอักษรไทยลวน

แบบ
(ก)*

แบบ
(ข)*

10 บาท

5 บาท

(2) ปายที่มีอักษรไทยปนกับ
อักษรตางประเทศ หรือปน
กับภาพ และหรือ
เครื่องหมายอื่น
(3) ปายที่ไมมีอักษรไทย ไม
วาจะมีภาพหรือมี
เครื่องหมายใดๆ หรือไม และ
ปายที่มีอักษรไทยบางสวน
หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวา
อักษรตางประเทศ

(1) ปายที่มีอักษรไทยลวน

26 บาท

52 บาท
50 บาท

อัตราภาษีตอขนาดพื้นที่ 500 ตารางเซนติเมตร
(ก)
(ข)

ปายที่มีขอความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือ
เปลี่ยนเปนขอความเครื่องหมาย หรือภาพอื่นได
ปายนอกจาก (ก)

ถาคํานวณพื้นที่ของปายแลว
มีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200บาท
ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท

เคลื่อนที่ หมายถึง ลักษณะของปายมีการเปลี่ยน
ตําแหนง หรือทิศทางของขอความ เครื่องหมาย หรือภาพ
จากทิศหนึ่งไปยังอีกทิศหนึ่ง
เปลี่ยนได หมายถึง ลักษณะของปายมีการเปลี่ยนขอความ
เครื่องหมายหรือภาพ เปนขอความ เครื่องหมายหรือภาพ
ไดมากกวาหนึ่งขอความ เครื่องหมายหรือภาพ

