
 
 

ความรู้เรื่องภาษีป้าย 
 

ปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย 
เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 

เนื ่องจากอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความ           
ในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและลักษณะของป้ายท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดอัตรา
ภาษีป้ายใหม่  
 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ย่ีห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร 
ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คือ  เจ้าของป้าย  แต่ในกรณีท่ีปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าไม่มีผู้ย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1)  สำหรับป้ายใด   เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้
ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย   ถ้าไม่อาจหาตัวผู ้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่ าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ี  หรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายตามสำดับ  และให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว 

 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายท่ีเร่ิมติดตัง้หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษี
ป้ายตั้งแต่วันเร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันส้ินปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเร่ิมเสียภาษี
ป้ายตั้งแต่งวดท่ีติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 

งวดท่ี 1 มกราคม – มีนาคม = 100% 
งวดท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 % 
งวดท่ี 3 กรกฎาคม  – กันยายน = 50% 
งวดท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 % 

 ให้เจ ้าของป้ายซึ ่งจะต้องเสียภาษีป้าย  ยื ่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำหนด  ภายในเดือนมีนาคมของปี  ในกรณีท่ีเจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือ
ผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย 

 เจ้าของป้ายผู้ใด 
          (1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
          (2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นท่ี ข้อความ ภาพ และเคร่ืองหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิม 
ท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว 
          (3) เปล่ียนแปลงแก้ไขพื้นท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางส่วนในป้ายท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็น
เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน 
          ให้เจ้าของป้ายตาม  (1)  (2)  หรือ  (3)  ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายใน 15 วัน  
นับแต่วันท่ีตดิตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแตว่ันเปล่ียนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายในป้ายเดิม แล้วแต่
กรณ ี



 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ 
สถานท่ีดังต่อไปนี้ 
          (1) สำนักงานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนท้องถ่ินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถ่ินนั้น 
          (2) สำนักงานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนท้องถ่ินซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทำในเขตราชการ
ส่วนท้องถ่ินนั้น 
          (3) สถานท่ีอื่นท่ีผู้บริหารท้องถ่ินกำหนด  โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
นับแต่วันประกาศหรือโฆษณา 

 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ณ สถานท่ีท่ีได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายไว้ หรือ ณ สถานท่ีอื่นใดท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกำหนด  ท้ังนี้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน และ
ให้ถือว่าวันท่ีชำระภาษีต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีเป็นวันชำระภาษีป้าย  การชำระภาษีป้ายจะกระทำโดยวิธีการส่งธนาณตัิ
หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารท่ีส่ังจ่ายเงินให้แก่ราชการส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้อง ไปยังสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดแทนการชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีก็ได้ และให้
ถือว่าวันท่ีได้ทำการส่งดังกล่าวเป็นวันชำระภาษีป้าย 

 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการ 

 ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี้ 
          (1) ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินท่ีต้อง
เสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ทราบ 
ถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย 
          (2) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 10ของภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้าย  
ให้ถูกต้องก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 
          (3) ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนด  ให้เสียเงินเพิ่ม  ร้อยละ 2 ต่อเดือน  ของจำนวนเงินท่ีต้องเสีย
ภาษีป้าย  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  ท้ังนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่ม 

 เมื ่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื ่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื ่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดย    
ไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้ง
การประเมิน 

 ผู ้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิ
อุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมิน 
บทลงโทษ 

 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ  ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ 
หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกนิ 
1 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
 
บัญชีอัตราภาษีปา้ย 
อัตราภาษปี้าย  
1.ป้ายทีม่ีอักษรไทยล้วน 
( ก ) ป้ายท่ีมีข้อความท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คดิอัตรา 10 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร 
( ข ) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร 



2.ป้ายทีม่ีอักษรไทยปนกับอกัษรต่างประเทศและหรือปนกบัภาพและหรือเครื่องหมายอื่น  
( ก ) ป้ายท่ีมีข้อความ เคร่ืองหมาย หรือภาพท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนเป็นข้อความ เคร่ืองหมาย หรือภาพอืน่ได้  ให้คิด
อัตรา 52 บาท / 500  ตารางเซนติเมตร  
( ข ) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท / 500 ตารางเซนตเิมตร  
3.ป้ายทีไ่มม่ีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่และป้ายที่มอีักษรไทยบางส่วนหรือทัง้หมดอยู่
ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 
 ( ก ) ป้ายท่ีใข้อความ เคร่ืองหมายหรือภาพท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนเป็นข้อความ เคร่ืองหมาย หรือภาพอื่นใด ให้คิด
อัตรา 52 บาท / 500 ตารางเซนตเิมตร  
(ข ) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท / 500 ตารางเซนตเิมตร  
อัตราน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่  1  มกราคม พ.ศ. 2564 
หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษีป้าย 
กรณีติดต้ังใหม่ 

 ใบอนุญาตติดตั้งป้าย , ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย 
 รูปถ่ายป้าย , วัดขนาดความกว้าง x ยาว 
 สำเนาทะเบียนบ้าน 
 บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย์ 
หรือหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 01 , ภ.พ. 09 , ภ.พ. 20 

 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถย่ืนแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) 
กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี 

 ให้เจ้าของป้ายย่ืนแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีคร้ังสุดท้าย 
 กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมกับการย่ืนแบบ 
ภ.ป. 1 

 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอาการแสตมป์กฎหมาย) และ
ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีคร้ังสุดท้าย (ถ้ามี) 

ตัวอย่างการคำนวณ 
นายดำ  ติดตั้งป้าย  ขนาด กว้าง  100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร มีข้อความว่า ร้านร่ำรวย (ข) ติดตั้งเดือน 
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 ต้องชำระภาษีป้ายในอัตราข้ันต่ำของภาษีป้าย คือ 200 บาท 
 
 


