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           เร่ือง ประชาสัมพันธ์กำหนดการย่ืนแบบแสดงรายการ 
                                        และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

.................................................... 
 

   ด้วยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศแจ้งให้ผู้มีหน้าที่  
เสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2566 ทราบ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการและชำระ
ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้การชำระภาษีป้าย เป็นไปตามกำหนดเวลาตลอดจน ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ป้ายทราบถึงข้ันตอนในการชำระภาษีป้าย ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดังต่อไปนี้ 

1. ภาษีป้าย 
 

เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการ 
ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ 
หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 
 

2. ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 
 

ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  ตั้งแต่ 
วันที ่ 3 มกราคม ถึงวันที ่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 กรณีติดตั ้งป้ายใหม่ หรือเปลี ่ยนแปลง แก้ไขป้ายหรือ                       
โอนป้ายให้แก่ผู้อื่น จะต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่ 
 

3. การชำระเงินค่าภาษีป้าย 
 

เมื่อเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)  ให้มา  
ชำระเงินค่าภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน หรือชำระค่าภาษีในวันที่ยื่นแบบ            
เลยก็ได้ การชำระภาษีกระทำได้โดยมาชำระที่ กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรือโอน              
เงินมาชำระเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื ่อบัญชี เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เลขที่บัญชี                      
914-1-00761-1 และหากท่านได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงิน และรายละเอียด                 
การชำระเงิน ผ่านช่องทางไลน์แอพพลิเคชั่น โดยการสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน กลุ่มภาษีป้าย ฝ่ายพัฒนารายได้ 
กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อเทศบาลจะได้ทำการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป หรือชำระโดยส่ง              
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือวันที่ได้ทำการส่งดังกล่าวเป็นวันชำระภาษีป้าย 
 

4. อัตราภาษีป้าย 
 

 

ป้ายประเภท 1 
 

(ก) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ป้ายข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความอ่ืนได้ (ป้ายไฟวิ่ง) 
 คิดอัตรา 10 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 

(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ป้ายข้อความที่ไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ (ป้ายติดทั่วไป)  
คิดอัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
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ป้ายประเภท 2 
 

(ก) ป้ายทีมี่อักษรไทย ปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ หรอืเครื่องหมายอ่ืน 
ทีเ่คลื่อนทีห่รือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้ (ป้ายไฟวิ่ง) คิดอัตรา 52 บาทต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร  
 

(ข) ป้ายทีมี่อักษรไทย ปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืน               
ทีเ่คลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนไม่ได้ (ป้ายติดทั่วไป) คิดอัตรา 26 บาทต่อ 500 ตาราง
เซนติเมตร 
 

ป้ายประเภท 3  
 

(ก) ป้ายทีไ่มม่ีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่า 
อักษรต่างประเทศที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายไฟวิ่ง) คิดอัตรา 52 บาทต่อ                 
500 ตารางเซนติเมตร 
 

(ข) ป้ายทีไ่มม่ีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษร          
ต่างประเทศที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นไม่ได้ (ป้ายติดทั่วไป) คิดอัตรา 50 บาท             
ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
 

                          ป้ายใด เมื่อคำนวณพื้นท่ีของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท  
ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 

5. การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดเวลา 
 

ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด หรือหลัง 
ติดต้ังป้ายภายใน 15 วัน ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 
 

     ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีลดน้อยลงให้ 
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่เจ้าของป้ายได้มาแก้ไขแบบแสดงรายการก่อน                  
ทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมิน 
 

     ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ชำระค่าภาษีป้ายภายในเวลาทีก่ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2  
ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 
 

6. บทกำหนดโทษ 
 

มาตรา  34  ผู้ใด โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบ 
คำถาม ด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสีย 
ภาษีป้าย ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
 

       มาตรา 35 ผู้ใด จงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต ่5,000  
บาท ถึง 50,000 บาท 
 

    มาตรา 35 ทวิ ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 7 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ วันละ 100 บาท 
เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด 
 
 
 
 

มาตรา 36..... 
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มาตรา 36 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้าย ตามมาตรา 
19 ตรี ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 

 

มาตรา 37 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 27(1) หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา 27(2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 
1,000 บาทถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ. 
 

มาตรา 38 ในกรณีมีผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหาร 
ท้องถิ่นมอบหมาย เห็นว่าเป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุกหรือปรับและโทษจำคุกไม่เกิน                  
6 เดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจเปรียบเทียบสถานเดียวได้  เมื่อผู้ต้องหาชำระเงินค่าปรับตามที่ เปรียบเทียบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา            
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว             
ให้ดำเนินคดีต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ ณ วันที่ 27  ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

 
  (นางสุชาดา  พันธ์นรา) 

นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
QR Code 
กลุ่มภาษีป้าย ฝ่ายพัฒนารายได้ 
กองคลัง เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 


