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ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรอื
เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กจิการอื่นเพื่อหารายได ้หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการ
อื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่
ว ัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน   
แกะสลกั  จารกึ หรอืท าใหป้รากฏดว้ยวธิอีื่น ๆ  
 
 
 
 

  
 

 
 
  
 

เมื่อรับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับป้ายจาก
ส านักงานทอ้งถิน่ทีต่ดิตัง้หรอืแสดงป้ายในเขต นัน้ แลว้
ให้เจ้าของป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ .ป .1) ภ าย ใน  เดื อนมี น าคม  ขอ ง ทุ ก ปี  ณ 
ส านักงานท้องถิ่นที่ติดตัง้ป้ายในเขต นั้น ในกรณีที่
ตดิตัง้หรอืแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรอืเปลี่ยนแปลง
แก้ไขป้ายอนัเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้
เจา้ของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีาย ภายใน 15 
วนั นับตัง้แต่ ติดตัง้หรือแสดงป้ายหรือนับตัง้แต่วัน
เปลีย่นแปลง แกไ้ข แลว้แต่กรณี 

 
  

เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2563 คณะรฐัมนตรมีี
มติอนุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่...(พ.ศ. ....) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ร่างกฎกระทรวง
ดงักล่าว เป็นการแก้ไขปรบัปรุงกฎกระทรวง ฉบบัที่ 5 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
ป้าย พ .ศ. 2510 โดยปรับปรุงอัตราภาษีป้ ายที่มี
อกัษรไทยล้วน หรอืป้ายที่มตีวัอกัษรภาษาไทยปนกับ
อกัษรต่างประเทศและปนกบัภาพหรอืเครื่องหมายอื่น 
ห รือ ป้ ายที่ ไ ม่ มี อั กษ รไท ย ไม่ ว่ าจ ะมี ภ าพ ห รื อ
เครื่องหมายใด ๆ หรอืป้ายที่มอีกัษรไทยบางส่วนหรอื
ทัง้หมดอยู่ใต้หรอืต ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ และก าหนด
อตัราภาษีป้ายขึ้นใหม่ ส าหรบัป้ายที่ใช้เครื่องจกัรกล 
ป้ายอักษรวิ่ง และป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการ
โฆษณ ามากกว่ าห น่ึ งภาพ ในหกสิบวินาที  โดย
ก าหนดให้อัตราภาษีป้าย  มีผลใช้บังคับตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2566  เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายมีประสิทธิภาพและ
พฒันาการหารายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
 เมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีเศษเกิน
ครึ่งตารางเมตรให้นับเป็นหน่ึงตารางเมตร ถ้าไม่เกิน
ครึง่ตารางเมตรใหปั้ดทิ้ง ทัง้น้ี ถ้ามอีตัราทีต่้องเสยีภาษี
เพิ่มต ่ากว่าป้ายละ 1,010 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 
1,010 บาท  
 ก าหนดบทเฉพาะกาล โดยเมื่อพ้นก าหนด
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถ้ายังไม่ออกกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่ ให้คิดอัตราภาษีป้าย
ต่อไปจนกว่าจะมกีารก าหนดอตัราภาษป้ีายขึน้ใหม่ 
 

 
 

 หลงัจากประเมนิภาษแีลว้ พนักงานเจา้หน้าที่
จะต้องแจง้การประเมนิใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื่อใหน้ า
เงนิมาช าระภาษตีามเวลาทีก่ฎหมายก าหนด คอื 
ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ประเมนิและต้อง
แจง้เป็นหนังสอืโดยใชแ้บบพมิพต์ามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้
 
 

 
 

  
ผู้มหีน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องช าระเงนิค่าภาษี

ตามที่เจ้าพนักงานประเมนิ ภายใน 15 วนั  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งประเมิน โดยอาจน าเงินมาช าระ ณ 
ส านักงานท้องถิ่นที่ประเมิน หรอื สถานที่ที่พนักงาน
เจา้หน้าทีก่ าหนดไวล้่วงหน้า การช าระค่าภาษป้ีาย อาจ

อตัราภาษีป้าย อตัราใหม่ 
 

การแจ้ง
ประเมิน 

 

การช าระ
ภาษี 

 



จ าใช้วิธีการส่งเงินทางธนาณัติหรือตัว๋แลกเงินของ
ธนาคารทีส่ ัง่จ่ายใหแ้ก่ ราชการส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ ::  ป้ายที่เริม่ติดตัง้ หรอืแสดงในปีแรก ให้
เสยีภาษป้ีายตัง้แต่วนัทีต่ดิตัง้ จนถงึงวดสุดทา้ยของปี 
( คดิภาษป้ีายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดอืน ) 
งวดท่ี 1 ::  มกราคม – มีนาคม      คิดเป็น 100 % 
งวดท่ี 2 ::  เมษายน – มิถนุายน     คิดเป็น  75 % 
งวดท่ี 3 ::  กรกฎาคม – กนัยายน   คิดเป็น  50 % 
งวดท่ี 4 ::  ตุลาคม – ธนัวาคม      คิดเป็น  25 % 
 

การเรียกเงินเพิ่มจากผู้ชำระภาษีเกิน 
กำหนดเวลา 

ผู้มีห น้าที่ เสียภาษี ป้ ายต้องเสีย เงิน เพิ่ม
นอกจากค่าภาษใีนกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 
          1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายใน
เวลาทีก่ าหนด 
ต้องเสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ ๑๐ ของเงนิทีต่้องเสยีภาษป้ีาย 
เว้นแต่มายื่นแบบก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้
ทราบ       ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ ๕  
         2. ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้องท าให้
เสยีภาษป้ีาย 
ต ่ากว่าที่ควรเป็น ต้องเสยีเงนิเพิม่รอ้ยละ ๑๐ ของภาษี
ทีต่้องประเมนิเพิม่ เว้นแต่เจ้าของป้ายมาแก้ไขรายการ
เองก่อนเจา้หน้าทีจ่ะแจง้การประเมนิ 
         ๓. ไม่ช าระภาษภีายในก าหนดเวลาเสยีเงนิเพิม่
รอ้ยละ ๒ ต่อเดือนของจ านวนเงนิที่ต้องเสยีภาษีป้าย 
เศษของเดือนของจ านวนเงนิที่ต้องเสยีภาษีป้าย เศษ
ของเดอืนใหนั้บเป็นหน่ึงเดอืน แต่ไม่น าเอาเงนิเพิม่ตาม
ขอ้ ๑ และ ขอ้ ๒ ขา้งต้นมาค านวณเงนิเพิม่ซ ้า  

 

 
 
 
 การด าเนินคดีต่อผู้ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการ 

ป้ายภายในก าหนดเวลา 
มาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีป้ายฯ ก าหนด

วา่“ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายป้ายต้อง 
ระวางโทษปรบัตัง้แต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท”  
เมื่อเจา้หน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายกค็วรรายงานต่อผู้บรหิารท้องถิ่นเพื่อให้เรยีก
ตัวมาท าการสอบสวนข้อเท็จจริง การด าเนินคดี
สามารถกระท าได ้ ๒ ทาง คอื   

1.เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้นั ้น
กระท า 
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕ ผู้บ ริหาร
ท้องถิ่นหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายมีอ านาจเปรยีบเทียบ
ปรบัได้ โดยผู้ต้องหาต้องน าเงนิค่าปรบัมาช าระภายใน 
๓๐ วนั 

2.กรณีตามขอ้ ๑ เมื่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่หรอืผูท้ี่ 
ได้รับมอบหมายเห็นว่าไม่ควรเปรียบเทียบ หรอืเมื่อ
เปรยีบเทียบแล้วผู้ต้องหาไม่ยอมหรอืยอมแต่ไม่ช าระ
ค่าปรับตามก าหนด ให้รวบรวมหลักฐานไปแจ้งต่อ
พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (กรณีท้องถิ่นอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค) หรือพนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ 
(ส าหรบัในกรุงเทพฯ) การด าเนินคดีดงักล่าวน้ี ไม่เป็น
การทุเลาหรอืยกเวน้การเสยีภาษป้ีาย ผูท้ีถู่กด าเนินคดี
แล้วยังจะต้องมายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและ
ช าระภาษตีามกฎหมายต่อไปดว้ย 

 
     

 
 
  
คู่มือประชาสมัพนัธ ์

  ภาษีป้าย 
     ประจ าปี 2564 
 

 
 
 
 

งานจดัเกบ็รายได้  กองคลงั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
ตาดใหญ่  อ าเภอสีดา  จงัหวดั
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