
ภาษีป้าย 
ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยีห่อ้ หรอืเครื่องหมายที่ใชใ้นการ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณา
การค้าหรือกจิการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรอืโฆษณาไวท้ี่
วตัถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก
หรอืท าใหป้รากฏด้วยวธิอีื่น 
 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่ปรากฏแก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
ส าหรบัป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนัน้ได้ 
ให้ถือว่า       ผู้ครอบครองป้ายนัน้เป็นผู้มีหน้าที่เสยีภาษีป้าย ถ้าไม่
อาจหาตวั                     ผูค้รอบครองป้ายนัน้ได้ใหถ้อืว่าเจ้าของหรอื
ผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่ป้ายนัน้ติดตัง้หรือแสดง
อยู่เป็นผูม้หีน้าที่เสยีภาษีป้ายตามส าดบั และใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
การประเมนิภาณีเป็นหนังสอืไปยงับุคคลดงักล่าว 
 ใหเ้จ้าของป้ายมหีน้าที่เสยีภาษีป้ายโดยเสยีเป็นรายปียกเว้นป้ายที่

เริ่มติดตัง้หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตัง้แต่วันเริ่มติดตัง้หรือ
แสดงจนถึงวนัสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน
ของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตัง้แต่งวดที่ติดตัง้ป้ายจนถึงงวดสุดท้าย
ของปี 
งวดที่ 1 มกราคม  – มนีาคม    = 100% 
งวดที่ 2 เมษายน – มถิุนายน  = 75 % 
งวดที่ 3 กรกฎาคม   – กนัยายน  = 50% 
งวดที่ 4 ตุลาคม  – ธนัวาคม  = 25 % 
 ใหเ้จ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ภายในเดอืน
มนีาคมของปี 
     ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ใหต้วัแทนหรอืผูแ้ทนใน
ประเทศไทยมหีน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย 
 เจ้าของป้ายผูใ้ด 

          (1) ตดิตัง้หรอืแสดงป้ายอนัต้องเสยีภาษีภายหลงัเดอืนมนีาคม 
          (2) ตดิตัง้หรอืแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดมิและมพีื้นที่ ขอ้ความ 
ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดยีวกบัป้ายเดมิที่ได้เสยีภาษีป้ายแล้ว 
          (3) เปลี่ ยนแปลงแก้ ไขพื้นที่ ป้ าย ข้อความ ภาพ หรือ

เครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสยีภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุใหต้้อง
เสยีภาษีป้ายเพิม่ขึน้ 
          ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ติดตัง้หรือ
แสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือ
เครื่องหมายในป้ายเดมิ แล้วแต่กรณี 
 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเ จ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดงัต่อไปน้ี 
          (1) ส านักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ป้ายนัน้
ตดิตัง้หรอืแสดงอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิน่นัน้ 
          (2) ส านักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งการจด
ทะเบยีนยานพาหนะได้กระท าในเขตราชการส่วนท้องถิน่นัน้ 
          (3) สถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด โดยประกาศหรือ
โฆษณาใหท้ราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนันับแต่วนัประกาศหรือ
โฆษณา 
 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่                    

ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อื่น
ใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  ทัง้น้ี ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่ได้รบั
แจ้งการประเมนิ และใหถ้อืว่าวนัที่ช าระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
วนัช าระภาษีป้าย 
          การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยวธิีการส่งธนาณัตหิรอืตัว๋แลก
เงินของธนาคารที่ส ัง่จ่ายเงนิใหแ้ก่ราชการส่วนท้องถิน่ที่เกี่ยวข้อง ไป
ยงัสถานที่ตามวรรคหน่ึง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนหรอืส่งโดย
วิธีอื่นตาม               ที่รฐัมนตรีประกาศก าหนดแทนการช าระต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่กไ็ด้ และใหถ้อืว่าวนัที่ได้ท าการส่งดงักล่าวเป็นวนั
ช าระภาษีป้าย 
 ใหผู้ม้หีน้าที่เสยีภาษีป้ายแสดงหลกัฐานการเสยีภาษีป้ายไว้   ณ ที่

เปิด                เผยในสถานที่ประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการ 
 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสยีภาษี

ป้ายในกรณีและอตัรา ดงัต่อไปน้ี 
          (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้
เสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเงนิที่ต้องเสยีภาษีป้าย เวน้แต่กรณี
ที่ เ จ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเวน้นัน้ให้เสียเงินเพิม่ร้อยละ 5 

ของจ านวนเงนิ            ที่ต้องเสยีภาษีป้าย 
          (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าใหจ้ านวน
เงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของ
ภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไข
แบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
การประเมนิ 
          (3) ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่ม                 
รอ้ยละ 2 ต่อเดอืนของจ านวนเงนิที่ต้องเสยีภาษีป้าย เศษของเดอืนให้
นับเป็นหน่ึงเดือนทัง้น้ี ไม่ให้น าเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาค านวณ
เป็นเงนิเพิม่ 
 
 เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมไิด้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรอื

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมนิ 
 ผูม้หีน้าที่เสยีภาษีป้ายที่ได้รบัแจ้งการประเมนิภาษีป้ายแล้วเห็นว่า

การประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหาร
ท้องถิน่หรอื           ผูซ้ึ่งผูบ้รหิารท้องถิน่มอบหมายได้ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งการประเมนิ 

บทลงโทษ 
 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค า

เทจ็ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอนัเป็นเท็จ หรอืน าพยานหลกัฐานเท็จมา
แสดง       เพื่อหลกีเลี่ยงหรอืพยายามหลกีเลี่ยงการเสยีภาษีป้าย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรบัตัง้แต่ 5,000 – 50,000 บาท 
หรอืทัง้จ า           ทัง้ปรบั 
 ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรบัตัง้

แต ่5,000 – 50,000 บาท 
 

บญัชีอตัราภาษีป้าย 
ป้ายประเภท 1 
    (ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ (ป้ายไฟวิ่ง) 
อตัรา 10 บาท/500 ตร.ซม. 
     (ข) อกัษรไทยล้วน (ป้ายตดิตัง้ทัว่ไป) อตัรา 5 บาท/ 500 ตร.ซม. 
ป้ายประเภท 2 



 (ก) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปน
เครื่องหมายอื่น 
ที่เคลื่อนที่หรอืเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายไฟ
วิง่) อตัรา 52 บาท/500 ตร.ซม. 
    (ข) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปน
เครื่องหมายอื่น (ป้ายตดิทัว่ไป) อตัรา 26 บาท/ 500 ตร.ซม. 
ป้ายประเภท 3 
   (ก) ป้ายไม่มอีกัษรไทย และป้ายที่มอีกัษรไทยบางส่วนหรอืทัง้หมด
อยู่ใต้หรือต ่ากว่าอักษรต่างประเทศ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ 
เครื่องหมาย หรอืภาพอื่นได้ (ป้ายไฟวิง่) อตัรา 52 บาท/500 ตร.ซม 
   (ข) ป้ายไม่มอีกัษรไทย และป้ายที่มอีกัษรไทยบางส่วนหรอืทัง้หมด
อยู่ใต้หรอืต ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ(ป้ายตดิทัว่ไป)อัตรา 50 บาท/500 
ตร.ซม. 
ภาษีป้ายคดิเป็นรายปี อตัราภาษีป้ายขัน้ต ่า 200 บาท 
 
 
 
 

หลกัฐานท่ีใช้ในการเสียภาษีป้าย 
กรณีติดตัง้ใหม่ 
-ใบอนุญาตตดิตัง้ป้าย, ใบเสรจ็รบัเงนิค่าท าป้าย 
-รูปถ่ายป้าย, วดัขนาดความกวา้ง x ยาว 
-ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
-บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ 
-กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิตบิุคคลใหแ้นบหนังสอืรบัรองส านักงานทะเบยีน
หุน้ส่วนบรษิทั, ทะเบยีนพาณิชย์  หรอืหลกัฐานของสรรพากร เช่น  ภ.พ. 
01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 
-หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย)  

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ท่ียื่นช าระทุกปี 
-ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสรจ็รบัเงินการเสยี
ภาษีครัง้สุดท้าย 

-กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรบัรองส านักงานทะเบยีน
หุน้ส่วนบรษิทั พรอ้มกบัการยื่นแบบ  ภ.ป. 1 
-หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรบัเงนิการเสยีภาษีครัง้สุดท้าย 
(ถ้าม)ี 
ตวัอย่างการค านวณ 
นายด า ตดิตัง้ป้าย ขนาด กวา้ง 100 เซนตเิมตร ยาว 200 เซนตเิมตร            
มขีอ้ความว่า  รา้นร ่ารวย(ข) ตดิตัง้ เดอืน มนีาคม 
วิธีการค านวณ ขนาดป้าย กวา้ง x ยาว (หน่วยเซนตเิมตร) 
100 x 200 = 20,000 ตารางเซนตเิมตร  
20,000 ÷ 500 = 40 หน่วย 
อตัราภาษี 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนตเิมตร 
40 x 5 = 200 บาท  
ดงันัน้ นายด า ต้องช าระภาษีป้ายในอตัราขัน้ต ่าของภาษีป้าย  
คอื 200 บาท  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



เอกสารแนะน า 
ภาษีป้าย 

 
 

 
 

โดย 
ฝ่ายพฒันารายได้ กองคลงั เทศบาลต าบลนาคู 

อ าเภอนาค ู จงัหวดักาฬสินธุ์ 
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