
 

ภาษีป้าย 
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
  ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย
ที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ 
หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดง
หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน 
แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ 
 

 
 
 

 

ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ 
เพื่อเสียภาษีป้าย 

 
 เมื่อรับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับป้ายจาก ส านักงาน

ท้องถิ่นที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายในเขต นั้น แล้วให้เจ้าของป้ายยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)ภายใน เดือนมีนาคม ของทุก
ปี ณ ส านักงานท้องถิ่นที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายในเขต นั้น ในกรณีที่
ติดตั้งหรือแสดงป้ายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่
แทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษี
ป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 
15 วัน  นั บตั้ งแต่  ติ ด ตั้ งห รื อแสด งป้ ายห รือนั บ ตั้ งแต่ วั น
เปลี่ยนแปลง แก้ไข แล้วแต่กรณี 

 

 

อัตราภาษีป้าย อัตราใหม่ 
 
ป้ายประเภท 1 
(ก) อักษรไทยล้วน ท่ีเคลื่อนท่ีหรือเปลี่ยนข้อความ (ป้ายไฟว่ิง) อัตรา 10 
บาท/500 ตร.ซม. 
(ข) อักษรไทยล้วน (ป้ายติดตั้งท่ัวไป) อัตรา 5 บาท/ 500 ตร.ซม. 
ป้ายประเภท 2 
(ก) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น 
ท่ีเคลื่อนท่ีหรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายไฟวิ่ง) 
อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม. 
(ข) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น  
(ป้ายติดท่ัวไป) อัตรา 26 บาท/ 500 ตร.ซม. 
ป้ายประเภท 3 
(ก) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้
หรือต่่ ากว่าอักษรต่างประเทศ ท่ี เคลื่ อน ท่ีหรือ เปลี่ ยนข้อความ 
เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (ป้ายไฟว่ิง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม 
(ข) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใต้
หรือต่่ากว่าอักษรต่างประเทศ (ป้ายติดท่ัวไป) อัตรา 50 บาท/ 500 
ตร.ซม. 
ภาษีป้ายคิดเป็นรายปี อัตราภาษีป้ายขั้นต่่า 200 บาท 
 
 

 

 

 หมายเหตุ  
เมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีเศษเกินครึ่งตาราง

เมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร ถ้าไม่เกินครึ่งตารางเมตร ให้ปัดทิ้ง 
ทั้งนี้ ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 1,010 บาท ให้เสีย
ภาษีป้ายละ 1,010 บาท  
ก าหนดบทเฉพาะกาล โดยเมื่อพ้นก าหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
ถ้ายังไม่ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่ ให้คิดอัตรา
ภาษีป้ายต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่ 
 

การแจ้งการประเมิน 
 

  หลังจากประเมินภาษีป้ายแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้อง
แจ้งการประเมินให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อให้น าเงินมาช าระค่าภาษี
ตามเวลาที่กฎหมายก าหนด คือ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมินและต้องแจ้งเป็นหนังสือโดยใช้แบบพิมพ์ตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

 
 

 การช าระภาษี 
 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องช าระเงินค่าภาษีตามที่เจ้า
พนักงานประเมิน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
โดยอาจน าเงินมาช าระ ณ ส านักงานท้องถิ่นที่ประเมิน หรือ ณ 
สถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า การช าระค่าภาษี
ป้าย อาจจะใช้วิธีการส่งเงินทางธนาณัติหรือผ่าน QR CODE หรือ 
BAR CODE ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  



หมายเหตุ :: ป้ายที่เริม่ติดตั้ง หรือแสดงในปีแรก ให้เสียภาษีป้าย
ตั้งแต่วันท่ีติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของป ี 
( คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน )  
งวดที ่1 :: มกราคม – มีนาคม คิดเป็น 100 %  
งวดที ่2 :: เมษายน – มิถุนายน คิดเป็น 75 %  
งวดที ่3 :: กรกฎาคม – กันยายน คิดเป็น 50 %  
งวดที ่4 :: ตุลาคม – ธันวาคม คิดเป็น 25 % 
 

การเรียกเงินเพิ่มจากผู้ช าระภาษีเกินก าหนดเวลา 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากค่าภาษีในกรณีและ
อัตราดังต่อไปนี้  
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในเวลาที่ก าหนดต้องเสีย
เงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่มายื่นแบบ
ก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๕  
2. ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้องท าให้เสียภาษีป้ายต่ ากว่าที่
ควรเป็น ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของภาษีที่ต้องประเมินเพิ่ม 
เว้นแต่เจ้าของป้ายมาแก้ไขรายการเองก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งการ
ประเมิน  
๓. ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือน
ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนของจ านวนเงินที่
ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน แต่ไม่น าเอา
เงินเพิ่มตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ข้างต้นมาค านวณเงินเพิ่มซ้ า 

 

การด าเนินคดีต่อผู้ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการ 
ป้ายภายในก าหนดเวลา 

 
มาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีป้ายฯ  
ก าหนดว่า “ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายป้ายต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท” เมื่อเจ้าหน้าที่
ตรวจพบว่าผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก็ควรรายงานต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้เรียกตัวมาท าการสอบสวนข้อเท็จจริง การ
ด าเนินคดีสามารถกระท าได้ ๒ ทาง คือ  

๑ . เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้นั้นกระท า 
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ โดยผู้ต้องหาต้องน า
เงินค่าปรับมาช าระภายใน ๓๐ วัน  

๒. กรณีตามข้อ ๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายเห็นว่าไม่ควรเปรียบเทียบ หรือเมื่อเปรียบเทียบแล้ว
ผู้ต้องหาไม่ยอมหรือยอมแต่ไม่ช าระค่าปรับตามก าหนด ให้รวบรวม
หลักฐานไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (กรณีท้องถิ่นอยู่
ในส่วนภูมิภาค) หรือพนักงานสอบสวนฝ่ายต ารวจ (ส าหรับใน
กรุงเทพฯ) การด าเนินคดีดังกล่าวนี้ ไม่เป็นการทุเลาหรือยกเว้นการ
เสียภาษีป้าย ผู้ที่ถูกด าเนินคดีแล้วยังจะต้องมายื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายและช าระภาษีตามกฎหมายต่อไปด้วย 

 

 

 
แผ่นพับประชาสัมพันธ ์

ภาษีป้าย 

 
 

กองคลัง งานจัดเก็บรายได ้
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

โทร. 036-699503 


