
 

 
ภาษีป้าย 

  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
 ป้าย หมายความว่า ป้ ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ
เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ
อื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน   แกะสลัก  จารึก หรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน ๆ  
 

 รับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับปา้ย (ภ.ป.๑) 
 
  

การรับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับป้าย  
มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีป้าย กล่าวคือ 
 กฎหมายก าหนดว่าให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของ
ป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ณ สถานท่ี ดังนี ้

๑. ส านักงานท้องถิ่นที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายในเขต 
นั้น 

๒. ส านักงานท้องถิ่นที่การจดทะเบียนพาหนะได้ 
กระท าในเขตนั้น กรณี เสียภาษีป้ายที่ติดตั้ งหรือแสดง
ยานพาหนะ 

๓. สถานท่ีซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดโดยการ 
ประกาศหรือโฆษณาให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 

    

 
 

การประเมินค่าภาษีป้าย 
 
  

การประเมินค่าภาษีป้าย เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
การประเมินถือหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕)  ออกความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ดังนี ้

๑. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา ๓ บาทต่อ ๕๐๐  
ตารางเซนติเมตร 

๒. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับ 
ภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา ๒๐ บาทต่อ ๕๐๐ ตาราง
เซนติเมตร 

๓. ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา ๔๐ บาทต่อ ๕๐๐ ตาราง 
เซนติเมตร 

(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ 
เครื่องหมายใดหรือไม่ 

(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้ หรือ 
ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

๔. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา ๑๔ (๓)ให้คิด 
อัตราตาม (๑), (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะจ านวน
เงินภาษีท่ีเพิ่มขึ้น 

๕. ป้าย ตาม (๑), (๒) หรือ (๓) เมื่อค านวณพื้นท่ีของป้าย 
แล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ ๒๐๐ บาท ให้เสียภาษี
ป้ายละ ๒๐๐ บาท  
 

 
การค านวณภาษีป้าย ตามอัตราภาษีป้าย 

 
๑. ถ้าเป็นป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดได้ คือ ป้ายซึ่ง 

มีขนาด ลักษณะ และพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้มีการก าหนดเป็น
แผ่นไว้ การค านวณพื้นที่ของป้ายลักษณะกฎหมายให้คิดเป็นตาราง
เซนติเมตรให้เอาส่วนท่ีกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนท่ียาวท่ีสุด 
 

 
๒. ส าหรับป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ คือ ป้าย 

ที่แสดงข้อความ ช่ือ ยี่ห้อ โดยไม่มีขอบเขต เช่น เขียนไว้ที่
ก าแพง ผนังอาคาร การค านวณพื้นที่ของป้ายลักษณะนี้ ให้
คิดเป็นตารางเซนติเมตร เท่ากับโดยให้วัดจากตัวอักษร ภาพ 
หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตส าหรับก าหนดความ
กว้างที่สุดและยาวท่ีสุด และค านวณพื้นท่ีเช่นเดียวกับข้อ (๑)  
 
 

 การด าเนินคดีต่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ 
ป้ายภายในก าหนดเวลา 

 
มาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีป้ายฯ ก าหนดว่า 
“ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายป้ายต้อง 

ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท”  เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก็
ควรรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้เรียกตัวมาท าการ
สอบสวนข้อเท็จจริง การด าเนินคดีสามารถกระท าได้   
๒ ทาง คือ   

๑. เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้นั้นกระท า 
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ โดยผู้ต้องหา
ต้องน าเงินค่าปรับมาช าระภายใน ๓๐ วัน 

๒. กรณีตามข้อ ๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ 
ได้ รับมอบหมายเห็นว่ าไม่ ควรเปรียบ เทียบ  หรือ เมื่ อ
เปรียบเทียบแล้วผู้ต้องหาไม่ยอมหรือยอมแต่ไม่ช าระค่าปรับ
ตามก าหนด ให้รวบรวมหลักฐานไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครอง (กรณีท้องถิ่นอยู่ในส่วนภูมิภาค) หรือพนักงาน
สอบสวนฝ่ายต ารวจ (ส าหรับในกรุงเทพฯ) การด าเนินคดี
ดังกล่าวนี้ ไม่เป็นการทุเลาหรือยกเว้นการเสียภาษีป้าย ผู้ที่
ถูกด าเนินคดีแล้วยังจะต้องมายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
และช าระภาษีตามกฎหมายต่อไปด้วย 

 
 
 



 
 
 

 
การแจ้งการประเมิน 

 
 

 หลังจากประเมินภาษีป้ายแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งการประเมินให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อให้น าเงินมา
ช าระค่าภาษีตามเวลาที่กฎหมายก าหนด คือ ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินและต้องแจ้งเป็นหนังสือโดย
ใช้แบบพิมพ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  
 
 

การรับช าระเงินค่าภาษีป้าย 
 
 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องช าระเงินค่าภาษีตามที่
เจ้าพนักงานประเมิน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน โดยอาจน าเงินมาช าระ ณ ส านักงานท้องถิ่นที่
ประเมิน หรือ ณ สถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า การช าระค่าภาษีป้าย อาจจะใช้วิธีการส่งเงินทาง
ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 

การเรียกเงินเพ่ิมจากผู้ช าระภาษเีกินก าหนดเวลา 
 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากค่าภาษีใน
กรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในเวลาที่ก าหนด 
ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่มายื่น
แบบก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ       ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ ๕  

2. ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้องท าให้เสียภาษีป้าย 
ต่ ากว่าที่ควรเป็น ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษีท่ีต้องประเมิน
เพิ่ม เว้นแต่เจ้าของป้ายมาแก้ไขรายการเองก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งการ
ประเมิน 

๓. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ 
ต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนของจ านวน
เงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน แต่ไม่
น าเอาเงินเพิ่มตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ข้างต้นมาค านวณเงินเพิ่มซ้ า  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือประชาชน 
ภาษีป้าย 

 
งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่  
อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  

โทร. ๐44-002304 
 
 


