
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีป้าย 

คอื เจา้ของป้าย แต่ในกรณีทีป่รากฏแก่พนกังานเจา้หน้าทีว่า่
ไมม่ผีูย้ ื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีาย (ภ.ป.1) ส าหรบัป้ายใด เมื่อ
พนกังานเจา้หน้าทีไ่มอ่าจหาตวัเจา้ของป้ายนัน้ได ้ใหถ้อืวา่ ผูค้รอบครอง
ป้ายนัน้เป็นผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษป้ีาย ถา้ไมอ่าจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนัน้
ไดใ้หถ้อืว่าเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร หรอืสถานที ่หรอืที่ดนิทีป้่าย
นัน้ตดิตัง้หรอืแสดงอยู ่เป็นผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษป้ีายตามล าดบัและให้
พนกังานเจา้หน้าทีแ่จง้การประเมนิภาษเีป็นหนงัสอืไปยงับุคคลดงักล่าว 
 
ใหเ้จา้ของป้ายมหีน้าทีเ่สยีภาษโีดยเสยีเป็นรายปี ยกเวน้ ป้ายทีเ่ริม่
ตดิตัง้หรอืแสดงในปีแรกใหเ้สยีภาษป้ีายตัง้แต่วนัเริม่ตดิตัง้หรอืแสดง
จนถงึวนัสิน้ปี และใหค้ดิภาษป้ีายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดอืน 
เร่ิมเสียภาษีตัง้แต่งวดท่ีติดตัง้จนถึงงวดสดุท้ายของปี 

     งวดที ่1 มกราคม    -  มนีาคม    = 100 % 

     งวดที ่2 เมษายน    -  มถิุนายน  =  75 % 

     งวดที ่3 กรกฎาคม  -  กนัยายน  =  50 % 

     งวดที ่4 ตุลาคม     -  ธนัวาคม  =  25 % 

 
เจ้าของป้ายผู้ใด 
1. ตดิตัง้หรอืแสดงป้ายอนัตอ้งเสยีภาษภีายหลงัเดอืนมนีาคม 
2. ตดิตัง้หรอืแสดงป้ายใหมแ่ทนป้ายเดมิและมพีืน้ที ่ขอ้ความ ภาพ และ
เครื่องหมายอยา่งเดยีวกบัป้ายเดมิทีไ่ดเ้สยีภาษป้ีายแลว้ 
3. เปลีย่นแปลงแก้ไขพืน้ทีป้่าย ขอ้ความ ภาพ หรอืเครื่องหมายบางส่วน
ในป้ายทีไ่ดเ้สยีภาษแีล้ว อนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสยีภาษเีพิม่ขึน้ ใหเ้จา้ของ

ป้ายตาม (1) (2) หรอื (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีายต่อ
พนกังานเจา้หน้าทีภ่ายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีต่ดิตัง้หรอืแสดง
ป้ายหรอืนบัแต่วนัเปลี่ยนแปลง แก้ไขขอ้ความภาพ หรอื
เครื่องหมายในป้ายเดมิแลว้แต่กรณีพืน้ทีข่องป้ายไมว่า่จะมี
รปูรา่งหรอืลกัษณะอย่างไร ใหค้ านวนดงัน้ี  
(ก) ถา้เป็นป้ายทีม่ขีอบเขตก าหนด ใหเ้อาส่วนกวา้งทีสุ่ดคูณ
ดว้ยส่วนยาวทีสุ่ดของขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนตเิมตร 
(ข) ถ้าเป็นป้ายทีไ่มม่ขีอบเขตก าหนดไว ้ใหถ้อืว่าตวัอกัษร 
ภาพหรอืเครื่องหมายทีอ่ยูร่มิสุด เป็นขอบเขตส าหรบัก าหนด
สว่นกวา้งทีสุ่ดและยาวทีสุ่ด และค านวนตาม (ก) 
     ใหผู้ม้หีน้าทีเ่สยีภาษป้ีายช าระภาษป้ีายต่อพนกังาน
เจา้หน้าที ่ณ สถานทีท่ีไ่ดร้บัยื่นแบบแสดงรายการภาษป้ีาย
ไว ้หรอื ณ สถานทีอ่ื่นใดทีพ่นกังานเจา้หน้าที่ก าหนด ภายใน 
15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ประเมนิ 
 
ขัน้ตอนการเสียภาษี 
1. ขอค าอนุญาตโดยแจง้ขนาด พรอ้มดว้ยภาพถ่ายหรอื
ภาพสเกต็ของป้ายและแผนผงัทีต่ ัง้ของป้ายกบัทาง อบต. 
2. ยื่นแบบฟอรม์ช าระภาษป้ีาย (ภ.ป.1) 
   - บตัรประจ าตวัประชาชน 
   - ส าเนาทะเบยีนบา้น 
   - รปูถ่ายป้าย พรอ้มขนาด กวา้ง x ยาว 
 3. ช าระภาษ ี
   - กรณีป้ายทีต่ดิตัง้ใหม ่ใหย้ื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วนั 
   - กรณีป้ายทีช่ าระค่าภาษตี่อเน่ืองทุกปี ใหย้ื่นแบบ (ภ.ป.1) 
ไดต้ัง้แต่ เดอืนมกราคม ถงึ มนีาคม ของทุกปิ 
   - กรณีป้ายทีช่ าระค่าภาษปีระจ าปีแลว้ตอ้งการ  
เปลีย่นแปลงป้ายใหแ้จง้ภายใน 15 วนั 
   - หากมกีารยกเลกิใชป้้าย เน่ืองจากเลกิกจิการ ใหแ้จง้
ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 
4. หากภาษทีีต่อ้งช าระมากกวา่ 3000 บาท สามารถแบ่ง
ช าระได ้3 งวด 
5. เมื่อค านวณพืน้ทีข่องป้ายแล้ว ตอ้งเสยีภาษตี ่ากว่าป้ายละ 
200 บาท 

 
 
        
 
 
 

ประเภทที่ 1 อักษรไทยล้วน 

 
 

ประเภทที่ 2 อักษรไทยปนกับต่างประเทศ/ภาพ/

เครื่องหมายอ่ืน 

 
 

ประเภทที่ 3 

ไม่มีอักษรไทย/อกัษรไทยอยู่ใต้/ต่่ากว่าต่างประเทศ 

 

ภาษีป้าย 
ภาษีป้ายเก็บจาก .... 
ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายการค้า 
หรือ ประกอบกิจการอื่นๆ หรือ โฆษณาการค้า
เพื่อหารายได้ โดยแสดงเป็น อักษร ภาพ หรือ 
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก บนวัสดุต่างๆ 
 
 

 

  ประเภทภาษปี้าย

ป้าย 



อัตราภาษีป้าย 
ป้ายประเภทท่ี 1 
(ก) ขอ้ความเคลื่อนที ่/ เปลี่ยนได ้          10  บาท 
(ข) ขอ้ความไม่เคลื่อนที ่/ เปลีย่นไมไ่ด ้    5   บาท     
ป้ายประเภทท่ี 2 
(ก) ขอ้ความเคลื่อนที ่/ เปลี่ยนได ้          52 บาท 
(ข) ขอ้ความไม่เคลื่อนที ่/ เปลีย่นไมไ่ด ้   26 บาท 
ป้ายประเภทท่ี 3 
(ก) ขอ้ความเคลื่อนที ่/ เปลี่ยนได ้          52 บาท 
(ข) ขอ้ความไม่เคลื่อนที ่/ เปลีย่นไมไ่ด ้   50 บาท 
 

ข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 
กรณีผู้มีหน้ำทีเ่สียภำษีต้องเสียเงินเพ่ิม นอกจำกเงินที่ต้องเสียภำษี 
1 .ไม่ยื่นแบบ ภำยในเวลำท่ีก ำหนด จะต้องเสียค่ำปรับ 10% ของค่ำ
ภำษี 
2 .ไม่ช ำระเงินค่ำภำษี หลังจำกที่ยื่นแบบภำยใน 15 วัน จะต้องเสีย
ค่ำปรับ 2% ของภำษ ี
3. ถ้ำยื่นภำษีไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง จะต้องเสียค่ำภำษีที่ขำดไป
และเสียค่ำปรับอีก 10% ของค่ำภำษ ี
 

การค านวณภาษีป้าย 
กว้าง x ยาว / พื้นที่ 500 ตร.ซม. = พื้นที่ ที่ต้องเสียภาษี 
พื้นที่ ที่ต้องเสียภาษี x อัตราภาษี = ภาษีป้ายที่ต้องจ่าย 
ตัวอย่างการค านวณภาษีป้าย 
ป้ายขนาด 1.5 เมตร x ยาว 2 เมตร ค านวณได้ดังน้ี 
150 ซม. X 500 ตร.ซม. = 60 ตร.ซม. 
ป้ายประเภทที่ 1    (ก) ต้องจ่ายภาษี 60 x 10   = 600 บาท 
                     (ข) ต้องจ่ายภาษี 60 x  5    = 300 บาท 
ป้ายประเภทที่ 2    (ก) ต้องจ่ายภาษี 60 x 52   = 3,120 บาท 
                     (ข) ต้องจ่ายภาษี 60 x  26   = 1,560 บาท 
ป้ายประเภทที่ 3    (ก) ต้องจ่ายภาษี 60 x 52   = 3,120 บาท 
                     (ข) ต้องจ่ายภาษี 60 x  50  = 3,000 บาท 
 

 
*** เม่ือค านวณพืน้ท่ีของป้ายแล้วถ้ามีเศษเกินก่ึงหน่ึง
ของ 500 ตร.ซม. ให้นับเป็น 500 ตร.ซม. ถ้าไม่เกินก่ึง
หน่ึงให้ปัดท้ิง 
*** ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายแสดงหลกัฐานการเสียภาษี
ป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบการค้าหรือ
ประกอบกิจการ 
 

บทลงโทษ 
 
1. จงใจไม่ยื่นแบบ ปรับ 5,000 – 50,000 บาท 
2. จงใจแจ้งความเท็จ หรือ พยายามหลีกเลี่ยงภาษี 
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ 5,000 – 50,000 บาท 
3. ไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ท่ีเปิดเผยในสถาน
ประกอบการ ปรับ 1,000 – 10,000 บาท 
 

 
  
 
 

www.tambonbanrai.go.th 
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โดย 

งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ กองคลัง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ
โทร. 044056138 ต่อ 2272 

 

เอกสารประชาสมัพนัธ ์

http://www.tambonbanrai.go.th/

