
 

 
 
 

ป้าย 
หมายความว่า ป้ายแสดงชื ่อ ยี ่ห้อ หรือเครื ่องหมายที ่ใช้ใน      

การประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า
หรือกิจการอื ่นเพื ่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที ่วัตถุใด ๆ    
ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื ่องหมายที ่เข ียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้      
ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย แต่ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื ่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) สำหรับป้ายใด 
เมื ่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่า       ผู้
ครอบครองป ้ายน ั ้น เป ็นผ ู ้ ม ีหน ้าท ี ่ เส ียภาษ ีป ้าย ถ้ าไม ่อาจหาตั ว                     
ผู้ครอบครองป้ายน้ันได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ี 
หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามสำดับ 
และให้พนักงานเจ้าหน้าที ่แจ้งการประเมินภาณีเป็นหนังสือไปยังบุคคล
ดังกล่าว 

 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่ม
ติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึง
วันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสีย
ภาษีป้ายตั้งแต่งวดท่ีติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 
งวดท่ี 1 มกราคม  – มีนาคม = 100% 
งวดท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 % 
งวดท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50% 
งวดท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 % 

 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  ภายในเดือนมีนาคม   
ของปี 
     ในกรณีที ่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู ้แทนใน
ประเทศไทยมีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย 

 เจ้าของป้ายผู้ใด 
          (1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
          (2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพ้ืนท่ี ข้อความ ภาพ 
และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว 
          (3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย

บางส่วนในป้ายท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น 
ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื ่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย        
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที ่ติดตั ้งหรือแสดงป้าย     
หรือนับแต่วันเปล่ียนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม 
แล้วแต่กรณี 

 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ ่งเจ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการ   
ภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ สถานท่ีดังต่อไปน้ี 
          (1) สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้ง
หรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 
          (2) สำนักงานหร ือที ่ว ่าการของราชการส่วนท้องถ ิ ่นซ ึ ่งการ          
จดทะเบียนยานพาหนะได้กระทำในเขตราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 
          (3) สถานที่อื่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด โดยประกาศหรือโฆษณา
ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันประกาศหรือโฆษณา 

 ให ้ผ ู ้ม ีหน้าที ่ เส ียภาษีป ้ายชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ ้าหน้าท่ี                    
ณ สถานที่ที ่ได้ยื ่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อื ่นใด        
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด  ทั้งนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง      
การประเมิน และให้ถือว่าวันท่ีชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชำระ    
ภาษีป้าย 
          การชำระภาษีป้ายจะกระทำโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน
ของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ไปยังสถานท่ี
ตามวรรคหนึ ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอื ่นตาม               
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแทนการชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้
ถือว่าวันท่ีได้ทำการส่งดังกล่าวเป็นวันชำระภาษีป้าย 

 ให ้ ผ ู ้ ม ี หน ้ าท ี ่ เ ส ียภาษ ีป ้ ายแสดงหล ักฐานการเส ียภาษ ีป ้ าย                     
ไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ 

 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายใน
กรณีและอัตรา ดังต่อไปน้ี 
          (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของ
ป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้
ทราบถ ึงการละเว ้นน ั ้นให ้ เส ียเง ินเพ ิ ่มร ้อยละ 5  ของจำนวนเงิน                    
ท่ีต้องเสียภาษีป้าย 
          (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินท่ี
จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10ของภาษีป้ายท่ี
ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 
          (3) ไม ่ชำระภาษีป ้ายภายในเวลาที ่กำหนด ให ้เส ียเง ินเพิ่ม                 
ร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที ่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้

นับเป็นหน่ึงเดือนท้ังน้ี ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเป็นเงิน
เพิ่ม 

 เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจแจ้ง
การประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการ
ประเมิน 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการ
ประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือ           
ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน 

 
 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ 
ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง       
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษ
จำคุกไม ่เก ิน 1 ปี  หร ือปร ับต ั ้งแต ่ 5,000 – 50,000 บาท               
หรือทั้งจำ           ท้ังปรับ 
 ผู ้ใดจงใจไม่ย ื ่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับ        
ตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 

 
 
 
 
 



 
 

ป้ายประเภท 1 
(ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ (ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 10 
บาท/500 ตร.ซม. 
(ข) อักษรไทยล้วน (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  
(ป้ายติดท่ัวไป) อัตรา 26 บาท/ 500 ตร.ซม. 
 
ป้ายประเภท 3 
(ก) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้
หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย 
หรือภาพอื่นได้ (ป้ายไฟว่ิง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม 
(ข) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้
หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ (ป้ายติดท่ัวไป) อัตรา 50 บาท/ 500 ตร.ซม. 
ภาษีป้ายคิดเป็นรายปี อัตราภาษีป้ายขั้นต่ำ 200 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีป้าย 

 
กรณีติดตั้งใหม่ 

  ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย 
  รูปถ่ายป้าย, วัดขนาดความกว้าง x ยาว 
  สำเนาทะเบียนบ้าน 
  บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียน

ห ุ ้นส ่วนบร ิษ ัท , ทะเบ ียนพาณิชย์   หร ือหล ักฐานของสรรพากร เช่น             
ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 

  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากร
แสตมป์ตามกฎหมาย)  

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี 
  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสีย

ภาษีครั้งสุดท้าย 
  กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัท พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ป. 1 
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากร

แสตมป์ตามกฎหมาย) และ ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
 

ตัวอย่างการคำนวณ 
นายดำ ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร            
มีข้อความว่า  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  
ดังน้ัน นายดำ ต้องชำระภาษีป้ายในอัตราขั้นต่ำของภาษีป้าย  
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือ 
ภาษปี้าย 

 

กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

อำเภอเขวาสนิรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

 
 

สอบถามเพิ่มเตมิ 

โทร. 044582231 ต่อ 105 

www.prtong.go.th 
Facebook : อบต.ปราสาททอง 

http://www.prtong.go.th/



