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ภาษีป้าย 
 
 

 
 
การจัดเก็บภาษีป้าย  
  
 
 

ป้ายท่ีต้องเสียภาษี 
   
 1. ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ
การค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ 
หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ  
 2. ไม่เป็นป้ายท่ีได้รับการยกเว้นภาษีป้าย 
  
 

ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย 
 
 1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ  
 2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า  
 3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว  
 4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  
 5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคาร 
ซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) ก าหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพ้ืนที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
21 พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
 6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
 7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ  
 8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร                
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 9. ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน              
ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 



 10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
 11. ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ  
 12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
 13. ป้ายที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
ก าหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ  
 (1) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์  
 (2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน  
 (3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อย
ตารางเซนติเมตร  
  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
   
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่  
 1. เจ้าของป้าย 
 2. ในกรณีที่ไม่มีผู้อ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว
เจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครอง
ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสีย 
ภาษีป้ายตามล าดับ  

 
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 

 
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ภายในเดือน

มีนาคมของทุกปี 
2. ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม 

หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี  

 
 
 
 
 

 



การค านวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าภาษีป้าย และการค านวณภาษีป้าย 
 

  
การค านวณพื้นที่ป้าย 
 1. ป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ส่วนกว้างที่สุด ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย 
 2. ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพ่ือ 
  ก าหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวที่สุด แล้วค านวณตาม ๑. 
 3. ค านวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร 
    
อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้  
 อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) 
 

ลักษณะ บาท 

1) อักษรไทยล้วน  3 
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน  20 
3) ป้ายดังต่อไปนี้  
     ก. ไม่มีอักษรไทย  

 
40 

     ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ  40 
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วน
ในป้ายได้เสยี ภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน ให้คิดอัตรา 
ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพ่ิมขึ้น  

 

5) ป้ายใดเสียต่ ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท   
  
การค านวณภาษีป้าย 
 ให้ค านวณโดยน าพ้ืนที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ ายที่ต้องเสียภาษี มีพ้ืนที่ 10,000
ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้  
 

10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 
 
 
 
 
 

 



หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย 
  
 เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะน าผู้มีหน้าที่เสียภาษีน าหลักฐานประกอบการยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าท่ีจ าเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น  
 1. กรณีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่  
  1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  2) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท  
  5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย  
 2. กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีป้ายไว้แล้ว
ควรน าใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย  
  
 

ขั้นตอนการช าระภาษี 
 
   
 1. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน  
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้  
  1) กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะช าระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ป้าย ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษี
เป็นจ านวนเท่าใด  
  2) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะช าระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แจ้งจ านวนเงินภาษีท่ีจะต้องช าระแก่ผู้เสียภาษี  
 3. ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม  
 4. การช าระภาษีป้าย  
  - เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก  
  (1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  
  (2) สถานที่ช าระภาษี  
   - สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้  
    - หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  
    
 
 



   (3) การช าระภาษีวิธีอื่น  
    - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น  
    - ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน  
     - ส่งไปยังสถานที่ตาม (2)  
    (4) การผ่อนช าระหนี้  
     1. ภาษีป้าย 3,000 บาทข้ึนไป  
     2. ผ่อนช าระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน  
     3. แจ้งความจ านงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดเวลาช าระหนี้  
     
ป้ายติดตั้งปีแรก 
 
 - คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด  
 - งวดละ 3 เดือน  
- เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี  
 งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 %  
 งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 %  
 งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 %  
 งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 %  

 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 
 

ถ้าการใหบ้ริการไมเ่ปน็ไปตามข้อตกลงทีร่ะบุไวข้า้งตน้สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรยีนได้ที่ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม หมายเลขโทรศัพท์ 055-009920 ต่อ 1๖ 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.tangam.go.th/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ภ.ป. 1 
แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
ประจ า พ.ศ. 25............................  
 
ชือ่เจ้าของป้าย............................................................ ชือ่สถานประกอบการค้าหรือกิจการอื่น................................................. 
เลขที่..................................ตอรก,ซอย....................................................... ถนน........................................หมู่ที่ ....................... 
ต าบล..............................................อ าเภอ..............................................จังหวด..................................โทรศัพท์................................. 
ขอยืน่แบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ......................................................................ตามรายการตอไปนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไวในแบบนี้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริงทุกประการ 
วันที.่.....................เดอืน.............................................................พ.ศ. ................................ 

ลงชื่อ............................................................................................ เจ้าของป้าย 

1 
ประเภท 

ป้าย 

2 
ขนาดป้าย ซ.ม. 3 

เนื้อที่ป้าย 
ตาราง ซ.ม. 

4 
จ านวน 
ป้าย 

5 
ข้อความหรือภาพหรือเครื่องหมายที่

ปรากฏใน 
ป้ายโดยย่อ 

6 
สถานทีต่ิดตั้งปายและวันติดตั้งปา้ย (แสดงป้าย) 

ถนน, ตรอก, ซอย, ต าบล, อ าเภอ ,สถานที่ใกลเคียง 
หรอืระหว่าง ก.ม. ที ่

หมายเหตุ 
กวาง ยาว 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



บันทกึการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขรับท่ี................................................... 
วันที่................../...................../............. 
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ลงช่ือ......................................ผู้รับแบบ 
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รายงานการประเมินภาษีป้าย 

ได้ท าการประเมนิภาษีป้ายตามรายการที่ปรากฎในแบบแสดงของรายการภาษีป้ายรายนี้แล้ว 
เจ้าของปา้ยจะต้องเสียภาษีดงันี้ 
1. ค่าภาษีป้ายตามแสดงรายการภาษีป้ายเป็นเงิน..................................บาท......................
สตางค์ 
2. ค่าเพิ่มภาษีป้ายตามมาตรา 25 (1) (ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาก าหนด)  

รอ้ยละ...............เป็นเงิน...................บาท...................... สตางค์ 
รวมทั้งสิน้เป็นเงิน................................บาท........................สตางค์ 

ลงช่ือ............................................................................. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
วันที่............................เดือน..........................................พ.ศ. 25............ 

 
ค าขอช าระภาษี 

ข้าพเจาได้ทราบการประเมินภาษีป้ายข้างต้นแล้ว ขอช าระภาษีป้ายให้เสร็จไปพร้อมนี้ 
ลงช่ือ............................................................................. ผู้ช าชาระภาษีปาย 

วันที่............................เดือน.......................................พ.ศ. 25............ 
 

รายการรับช าระภาษีป้าย 
ได้รบัเงนิภาษีป้าย............................บาท...................สตางค์ แต่วันที่.................. 
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ลงช่ือ..................................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเงนิ 
 

บันทกึเพิ่มเติม 
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ลงช่ือ.....................................................................เจ้าหนา้ที่ 
 

 


