






 

ภาษีปา้ย 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ
ประกอบการค้าหรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่
วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก
หรือทำใหป้รากฏด้วยวิธีอื่น 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่ปรากฏ
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มี ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.
1) สำหรับป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของปา้ย นั้น
ได้ ให้ถือว่า ผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่
อาจหาตัว ผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการ
ประเมินภาณีเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว 

 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็น รายปียกเว้นป้าย
ที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือ
แสดงจนถึง วันสิ้นปี และใหค้ิดภาษีปา้ยเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน
ของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึง งวดสุดท้าย
ของป ี งวดที่ 1 มกราคม – มีนาคม = 100% 

งวดที่ 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 % 

งวดที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50%  
งวดที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 %  

 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือน
มีนาคมของป ี

 ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือ
ผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่น แบบแสดงรายการภาษีป้ายแทน
เจ้าของปา้ย 

 

เจ้าของป้ายผูใ้ด 

(1) ติดตั ้งหรือแสดงปายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือน
มีนาคม 

(2) ติดตั ้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพ ื ้นที่
ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษี
ป้ายแล้ว 

(3) เปล ี ่ยนแปลงแก้ ไขพื ้นที ่ป้าย ข้อความภาพ หรือ
เครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้อง
เสียภาษีปา้ยเพิ่มขึ้น 

ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือ
แสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือ
เครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแตก่รณี 
 

 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ ่งเจ้าของป้ายมอบหมายยื ่นแบบแสดง
รายการภาษีปา้ยต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ ณ สถานท่ีดังต่อไปนี ้

(1) สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ป้าย
นั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วน ทอ้งถิ่นนั้น    

(2) สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
จดทะเบียนยานพาหนะได้กระทำในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

(3) สถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด โดยประกาศหรือ
โฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวันนับแต่วันประกาศหรอื
โฆษณา 

 

 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชําระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่                    
ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อื่น
ใดท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชําระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นวันชําระภาษีปา้ย 

 การชําระภาษีป้ายจะกระทำโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน
ของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่ ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ไปยัง
สถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธี
อ ื ่นตามที ่ร ัฐมนตรีประกาศกำหนดแทนการชําระต่อพนักงาน
เจ้าหนา้ที่ก็ได้ และให้ถือวา่วันท่ีได้ทำการส่งดังกล่าวเป็นวันชําระภาษี
ป้าย 

 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสีย ภาษีป้ายไว้ ณ ที่
เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและ
อัตรา ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ กำหนด 
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่
กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงาน
เจ้าหนา้ที่จะได้แจง้ให ้ทราบถึงการละเว้นนั้นใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 5
ของจำนวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย 

(2) ยื ่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้
จำนวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 10
ของภาษีปา้ยที่ประเมินเพิ่มเติม  
เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ใหถู้กต้องกอ่นที่พนักงานเจ้าหนา้ที่แจ้งการประเมิน 

3) ไม่ชําระภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่ม                 
ร้อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือน
ให้นับเป็นหนึ ่งเดือนทั้งนี ้ ไม่ให้นําเงินเพิ ่มตาม (1) และ (2) มา
คํานวณเป็นเงินเพิ่ม 

 เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดงราย การภาษีปา้ยหรือ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อ ง  
ใหพ้นักงานเจ้าหนา้ที่มีอํานาจแจ้งการประเมินย้อนหลงัได้ไม่เกิน 5 ป ี 
นับแตว่ันท่ีพนักงานเจ้าหนา้ที่แจ้งการประเมิน 

 



 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีปา้ยแล้วเห็นว่า
การประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือ ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

บทลงโทษ 

 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคํา
เท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000บาท 
หรือท้ังจำทั้งปรับ 

  ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้ง
แต่ 5,000 – 50,000 บาท 

บัญชีอัตราภาษีป้าย 
ป้ายประเภท 1 
(ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ (ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 10 
บาท/500 ตร.ซม. 
(ข) อักษรไทยลว้น (ป้ายติดตั้งท่ัวไป) อัตรา 5 บาท/ 500 ตร.ซม. 
ป้ายประเภท 2 
(ก) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น
ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายไฟวิ่ง) 
อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม. 

(ข) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น 
(ปา้ยติดท่ัวไป) อัตรา 26 บาท/ 500 ตร.ซม.  

ป้ายประเภท 3 
(ก) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ 
หรือตํ่ากว่าอักษรตา่งประเทศ ท่ีเคลื่อนท่ีหรือเปล่ียนข้อความ เครื่องหมาย 
หรือภาพอื่นได ้(ปา้ยไฟว่ิง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม 
(ข) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ 
หรือตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศ (ป้ายติดทั่วไป) อัตรา 50 บาท/ 500 ตร.
ซม.ภาษีปา้ยคิดเป็นรายป ีอัตราภาษีปา้ยขั้นต่ํา 200 บาท 

หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีป้าย กรณีติดตั้งใหม่ 
- ใบอนุญาตติดตั้งปา้ย, ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย  
- รูปถ่ายป้าย, วัดขนาดความกวา้ง x ยาว 
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
* กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงาน
ทะเบียนเบียนหุ้นส่วนบริษัท, ทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานของ
สรรพากร เช่น ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 
- หนังสือมอบอํานาจ  
(กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตาม
กฎหมาย) 

 กรณีภาษีป้าย (รายเกา่) ทีย่ื่นชําระทุกป ี
 - ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร อม
ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย 
 - กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรอง
สำนักงานทะเบียนหุน้ส่วนบริษัท พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ป. 1 

-หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ดว้ยตนเอง  
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี
ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 

ตัวอยา่งการคํานวณ 
นายดำติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร            
มีขอ้ความว่า  ร้านร่ำรวย (ข) ติดตั้ง เดือน มีนาคม 
วิธีการคํานวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว  
(หน่วยเซนติเมตร) 100 x 200 = 20,000 ตารางเซนติเมตร 20,000 
÷ 500 = 40 หน่วย 
อัตราภาษี 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 40 x 5 = 200 บาท 
ดังนั้น นายดำตอ้งชําระภาษีป้ายในอัตราขั้นตํ่าของภาษีป้าย คือ 200 
บาท 
 
 

 
 

โดย 
กองคลัง 

ฝ่ายพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร.053-346-333 ต่อ 17,18, 081-783-8774 
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ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 




