
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสีย
ภาษีป้ายในกรณีและอัตรา ดังต่อไปนี ้
          (1) ไม่ ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด  
ให้ เสีย เงิน เพิ่ ม ร้อยละ 10 ของจ าน วน เงินที่ ต้อ งเสี ยภา ษีป้ าย  
เว้นแต่ กรณีที่ เจ้าของป้ายได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่
พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นน้ันให้เสียเงินเพิ่ม 
ร้อยละ 5 ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 
          (2) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวน
เงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษี
ป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่ กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการ
ประเมิน 
          (3) ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้ เสียเงินเพิ่ ม                 
ร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้
นับเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ีไม่ให้น าเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็น
เงินเพ่ิม 

 เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือ
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

 หากเห็นว่าการประเมินภาษีป้ายที่ได้รับน้ันไม่ถูกต้อง สามารถ
อุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

บทลงโทษ 

 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1ปี  
หรือปรับต้ังแต่ 5,000 – 50,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ผู้ใดจงใจไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 
5,000 – 50,000 บาท 
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   โทร. 053-786368 
 

 
 

ตัวอย่างประเภทป้าย 

ประเภท 1 

ประเภท 2 

ประเภท 3 

เงินเพ่ิมและบทลงโทษ 
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 ป้ าย  หมายความ ว่า ป้ ายแสดงชื่ อ  ย่ีห้ อ  เครื่ อ งหมาย 
ที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหา
รายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะ
ได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่ วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

 

 
 

 เจ้าของป้าย 

 ผู้ครอบครองป้าย ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย ( .1) และไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายน้ันได้ 

 เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่
ติดต้ังป้าย ในกรณีที่ไม่อาจหาผู้รอบครองป้ายน้ันได้ 

 ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทย มีหน้าที่ ย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้ายในกรณีที่ เจ้าของป้ายอยู่ 
นอกประเทศไทย  
 

 

 ให้ ผู้ มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี ป้ าย  มี ห น้ าที่ เสี ยภ าษี ป้ าย 
เป็นรายปี ภายในเดือนมีนาคมของปี ยกเว้น ป้ายที่เริ่มติดต้ังหรือ
แสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายต้ังแต่วันเริ่มติดต้ังหรือแสดงจนถึงวัน
สิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดย
เริ่มเสียภาษีป้ายต้ังแต่งวดที่ติดต้ังป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 

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

 
 

 กรณีติดต้ังใหม่  
 - รูปถ่ายป้าย 
 - ขนาดป้าย ความกว้าง x ความยาว  
  - ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของป้าย 
 - บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของป้าย 

กรณีติดต้ังใหม่ (เจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล) 
- หนังสือรับรองส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  - 
ทะเบียนพาณิชย์   
- หลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20 

  - หนังสือมอบอ านาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์) 
 กรณีภาษีป้ายรายเก่าที่ยื่นช าระทุกปี 

กรณีภาษีป้ายรายเก่า (เจ้าของป้ายเป็นบุคคลธรรมดา) 
 - ให้เจ้าของป้ายย่ืนแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อม
ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย 
  กรณีภาษีป้ายรายเก่า (เจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล)
 - ห นังสือรับรองส า นักงานทะเบี ยนหุ้ นส่วนบริษัท  
พร้อมกับการย่ืนแบบ ภ.ป.1 
  - หนังสือมอบอ านาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์) 
 - ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 

เจ้าของป้ายผู้ใด 
          (1) ติดต้ังหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
          (2) ติดต้ังหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ 
ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว 
          (3) เป ลี่ ยนแป ล งแ ก้ ไขพื้ นที่ ป้ าย  ข้ อค วาม  ภ าพ  ห รื อ
เครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสีย
ภาษีป้ายเพ่ิมขึ้น 
          ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดต้ังหรือแสดง
ป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายใน
ป้ายเดิม แล้วแต่กรณี 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

    
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาษีป้าย 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย 

การค านวณภาษีป้าย  

หลักฐานท่ีใช้ในการเสียภาษีป้าย อัตราภาษีป้าย 

การช าระภาษี 


