
๗.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเป็น ๒ กรณี ดังนี้ ๑) 
กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชําระภาษีป้ายในวันยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายถ้า พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษี
ป้ายจะต้องเสีย ภาษีเป็นจํานวนเท่าใด ๒) กรณีผู้เสียภาษี
ไม่พร้อมจะชําระภาษีในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายพนักงาน เจ้าหน้าที่ จะมีหนังสือการแจ้งประเมิน
(ภ.ป.๓)แจ้งจํานวนเงินภาษีที่จะต้องชําระแก่ผู้เสียภาษี  
๗.๓ ผู้ที่เสียภาษีต้องมาชําระเงินค่าภาษีป้ายภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสีย
เงินเพิ่ม ๗.๔ การชําระภาษีป้าย เจ้าของป้ายมีหน้าที่
ชําระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงเป็นปีแรก 
(๑) ระยะเวลา ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการ
แจ้งการประเมิน (๒) สถานที่ชําระภาษี ณ สถานที่ที่ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือสถานที่อื่นที่
พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด (๓) การชําระภาษีวิธีอื่น เช่น 
ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น 
ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งไปยังสถานที่ตาม
ข้อกําหนด (๒)  

๘. เงินเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงิน
เพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  ๘.๑ ไม่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิม่ร้อย
ละสิบของค่าภาษี ป้ายเว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ได้แจ้งให้ทราบถึง การละเว้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยล่ะห้า
ของค่าภาษีป้าย  ๘.๒ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดย
ไม่ถูกต้อง ทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลด 
น้อยลงให้ เสียเ งินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่
ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไข
แบบ แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน  ๘.๓ ไม่ชําระภาษีป้ายภายใน
เวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่า
ภาษีป้ายโดยที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้
นําเงินเพิ่มตาม ๘.๑ และ ๘.๒ มาคํานวณเป็นเงินเพิ่มตาม
ข้อนี ้ 

 
๙. บทกําหนดโทษ  

๙.๑ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคํา
เท็จ  ตอบคําถามด้วยถ้อยคํ าอัน เป็น เท็จ  หรื อนํ า 
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ป้าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
๑ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทถึง ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจําทั้งปรับ  

๙.๒ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสีย 
ภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ 
บาท  

๙.๓ ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดง
รายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ ประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑ ,๐๐๐ บาท ถึง 
๑๐,๐๐๐ บาท  

๙.๔ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งสั่งมาให้ถ้อยคําหรือให้สั่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับ
ป้ายมาตรวจสอบภายในเวลาากําหนด อัน สมควร ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ 
บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ  

 
๑๐. การอุทธรณ์การประเมิน เมื่อผู้เสียภาษีได้รับ

การแจ้งประเมิน(ภ.ป.๓) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่
ถูกต้อง มีสิทธิ์อุทธรณ์ การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง การประเมิน ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ์
อุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันรับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์  

๑๑. การขอเงินคืนภาษีป้าย ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่
มีหน้าที่ต้องเสียหรือต้องเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้
นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้ โดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน ๑ ปี 
นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

    คู่มือการปฏิบัตงิาน 
     การจัดเกบ็ภาษปี้าย 

 

 

 

 
 ฝ่ายพัฒนารายได ้

กองคลัง  เทศบาลเมอืงแม่โจ้ 

ภาษีปา้ย 



ภาษีป้าย  
การจัดเก็บภาษีป้าย  
๑. ป้ายที่ต้องเสียภาษี  

๑.๑ ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายได้แก่ ป้าย
แสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ
การค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะ
แสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําให้ปรากฏ
โดยวิธีใดๆ  

๑.๒ ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย  
๒. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย 

ได้แก่ ๒.๑ ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของ
โรงมหรสพน้ัน เพื่อโฆษณามหรสพ  ๒.๒ ป้ายที่แสดงไว้ที่
สินค้า หรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า ๒.๓ ป้ายที่แสดง
ไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราว ๒.๔ ป้ายที่
แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ ๒.๕ ป้ายที่แสดงไว้ในอาคารที่ใช้
ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายใน
อาคารซึ่งเป็น ที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหารายได้ และแต่ละ
ป้ายมีพื้นท่ีไม่เกินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๒) กําหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพื้นที่ 
ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๒) แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์  ๒.๖ ป้ายของรายการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค หรือ ราชการส่วนท้องที่ตาม
กฎหมายว่าด้วย ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน ๒.๗ 
ป้ายขององค์การที่ติดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นๆ 
และหน่วยงานที่นํารายได้ส่งรัฐ ๒.๘ ป้ายของธนาคาร
แห่งประเทศไทยธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ และ
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๒.๙ ป้ายของ
โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ย โรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ี แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณ
ของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  

 

 
๒.๑๐ ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกดิ
จากการเกษตรของตน  ๒.๑๑ ป้ายของวัด หรือผู้ดําเนิน
กิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศล
สาธารณะ โดยเฉพาะ  ๒.๑๒ ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
๒.๑๓ ป้ายที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 
๒๖๑๐  

กําหนดป้ายท่ี ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ  
๑.) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้ งไว้ที่  รถยนต์ส่วนบุคคล 
รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ ๒.) ป้าย
ที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ๓.) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดง
ไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) โดยมีพื้นที่
ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร ๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  
ได้แก่  

๓.๑ เจ้าของป้าย  
๓.๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของ
ป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่
เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้าย นั้นได้ให้
ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้น 
ติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ตามลําดับ  

๔. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษีป้าย  ๔.๑ เจ้าของป้ายที่มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายต้องยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายใน เดือน
มีนาคมของทุกปี  ๔.๒ ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย
ภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทน 
ป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสีย
ภาษีป้ายเพิ่ม ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือ
นับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี  

๕. การคํานวณพื้นที่ป้าย  
๕.๑ การคํานวณพื้นที่ป้าย  

๕.๑.๑ ป้ายที่มีขอบเขตกําหนดได้  
 

 
๕.๑.๒ ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกําหนดได้ถือ

ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็น ขอบเขต
เพื่อกําหนดส่วนกว้างที่สุด ยาว ที่สุดแล้วคํานวณตามข้อ 
๕.๑.๑  

5.๑.๓ คํานวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร  
๕.๒ อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น ๓ อัตราดังนี้ 

ส่วนกว้างที่สุด x ส่วนยาวที่สุดของป้าย อัตราภาษีป้าย 
(ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร) ลักษณะ บาท ๑) อักษรไทย
ล้วน ๒) อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/
เครื่องหมายอื่น ๓) ป้ายดังต่อไม่นี้ ก.ไม่มีอักษรไทย ข.
อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษร
ต่างประเทศ ๔) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย 
ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนใน ป้ายได้เสีย
ภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้
คิดอัตรา ตาม ๑) ๒) หรือ ๓) แล้วแต่กรณี และให้เสีย
เฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มเท่านั้น ๕)ป้ายใดที่เสียต่ํากว่า ๒๐๐ 
บาท ให้เสีย ๒๐๐ บาท  

๕.๓ การคํานวณภาษีป้าย ให้คํานวณโดยนํา
พื้นที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ปา้ยที่ต้องเสีย ภาษี
มีพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตร.ซม. เป็นป้ายประเภทที่ ๒ ป้ายนี้
เสียภาษีดังนี้ ๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เท่ากับ ๔๐๐ 
บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐x๒๐=๔๐๐)  

๖. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย  
๖.๑ กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ๑) บัตรประจําตัว

ประชาชน ๒) สําเนาทะเบียนบ้าน ๓) ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท ๕) 
ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทําป้าย  

๖.๒ กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้ แล้วควร
นําใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย  

๗. ขั้นตอนการชําระภาษี  
๗.๑ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมด้วยหลักฐาน  
 


