
ภาษีป้าย 
    

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้
ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด 
ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ 

 
 

1. ป้ายที่ต้องเสียภาษีปา้ย ได้แก่ ปา้ยแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ
ประกอบการค้า หรือป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ
การค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพือ่หารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ทีว่ัตถุ
ใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรอืเครื่องหมาย ที่เขียนแกะสลกั จารึก หรือทำให้ปรากฏ
ด้วยวธิีใด ๆ 
2. ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีปา้ย ได้แก่ 

1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบรเิวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณา
มหรสพ 
2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า หรือที่สิ่งห่อหุม้หรือบรรจุสินค้า 
3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว ์
5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นหรอื
ภายในอาคารซ่ึงเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละปา้ยมพีื้นที่ไม่เกินที่
กำหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542)กำหนดว่าต้องเป็น
ป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 
2542) แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายวา่ด้วยทะเบยีนพาณิชย์ 

6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการสว่นภูมิภาค หรือราชการสว่นท้องถิ่น ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 
หรือตามกฎหมายวา่ด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ 
8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 
9. ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทีแ่สดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน 
หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซ่ึงค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
11. ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกจิการเพื่อประโยชนแ์ก่การศาสนา หรือการกุศล
สาธารณะโดยเฉพาะ 
12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนธิ ิ
13. ป้ายที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ปัจจุบันมีกฎกระทรวง ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีปา้ย พ.ศ. 2510 กำหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีปา้ยคือ 
(1) ป้ายทีแ่สดงหรือติดต้ังไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน 
หรือรถแทรกเตอร ์
(2) ป้ายที่ติดต้ังหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน 
(3) ป้ายที่ติดต้ังหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่
ไม่เกินห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

 
  

 
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย คือ 
 เจ้าของป้าย  
 เมื่อไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายน้ันได้ ให้ถือว่า  ผู้ครอบครอง

ป้ายน้ันเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัว       ผู้ครอบครองป้าย
น้ันได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ี หรือท่ีดินท่ี
ป้ายน้ันติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายตามสำดับ และให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมินเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว 

 
 
ให้เจ้าของป้ายมีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ป้าย (ภ.ป.1) ณ กองคลัง(งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) อบต.หัวฝาย 
ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี ป้ายท่ีติดตั้งใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
หลังจากเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน นับแต่วันติดต้ังหรือแสดง
ป้าย หรือนับตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี ให้เจ้าของป้ายมี
หน้าท่ีเสียภาษีโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายท่ีเริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก

ให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและคิดภาษีป้าย
เป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน ของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดท่ีติดตั้ง
ป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 

❖ ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 
15 วัน 

❖ ป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) 
ได้ต้ังแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี 

❖ ป้ า ยที่ ช ำ ระค่ าภ าษี ป้ ายป ร ะจ ำปี แ ล้ วต้ อ งก าร
เปลี่ยนแปลงให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน 

❖ กรณีปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการหรืออื่น ๆ  กรุณา
แจ้งให้ทราบภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 

 
 
 

 ป้ายที่มขีอบเขตกำหนดได้ 
ส่วนกวา้งที่สุด X ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย 
 ป้ายที่ไม่มขีอบเขตกำหนดได้  ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริม
สุดเป็นขอบเขตเพื่อกำหนด ส่วนกวา้งที่สุดยาวที่สุด แล้วคำนวณตาม 1. 
*** คำนวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 
 
 
 

 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 

ก ำหนดระยะเวลำใหย้ื่นแบบแสดง 

การคำนวณพ้ืนที่ป้าย 

ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษ ี

ป้ายท่ีต้องเสียภาษ ี
 

อัตราภาษีป้าย 

เร่ิมใช้ 1 มกราคม 2564 
รเ 



 
 
 

 
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็น
เท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลกีเล่ียงการ
เสียภาษีปา้ย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกนิ 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 
50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 
บาท - 50,000 บาท 
3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีปา้ยไว ้ณ ที่เปิดเผยใน
สถานที่ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 
บาท 
4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ของพนักงานเจ้าหนา้ที่ซ่ึงสั่งให้1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ 
ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐาน 
เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีปา้ย ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรอืทั้งจำทัง้
ปรับ 
2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 
บาท - 50,000 บาท 
3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีปา้ยไว ้ณ ที่เปิดเผยใน
สถานที่ประกอบกิจการ 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนกังานเจ้าหน้าที ่หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานเจ้าหนา้ที่ซ่ึงสั่งให้ 
มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกบัป้ายมาตรวจสอบภายใน
กำหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 
1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ 
หรือนำพยานหลกัฐาน 
เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีปา้ย ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรอืทั้งจำทัง้
ปรับ 
2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 
บาท - 50,000 บาท 
3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีปา้ยไว ้ณ ที่เปิดเผยใน
สถานที่ประกอบกิจการ 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนกังานเจ้าหน้าที ่หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานเจ้าหนา้ที่ซ่ึงสั่งให้ 

มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกบัป้ายมาตรวจสอบภายใน
กำหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 
1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    
มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกบัป้ายมาตรวจสอบภายใน
กำหนดเวลาอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 
1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทัง้จำทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
กรณีติดตั้งใหม่ 

ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย 
รูปถ่ายป้าย, วัดขนาดความกว้าง x ยาว 
สำเนาทะเบียนบ้าน 
บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษั ท , ทะเบียนพาณิ ชย์   หรือหลักฐานของสรรพากร เช่น           
ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากร
แสตมป์ตามกฎหมาย)  

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี 
ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป. 1) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสีย

ภาษีครั้งสุดท้าย 
กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัท พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ป. 1 
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากร

แสตมป์ตามกฎหมาย) และ ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
 

 

 
 
 

 

เอกสารแนะนำ 

ภาษีป้าย        
      ประจำปี 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
โทร 054 660656 ต่อ 11,14 

 

บทกำหนดโทษ 

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่น 


