
                          พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 

 
 

 
1. ผู้มีอ านาจจัดเก็บภาษี 
  : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เขาแดง) 
2. ป้ายที่ต้องเสียภาษี(ม.6) 
            2.1 ป้ายท่ีต้องเสียภาษีป้ายได้แก่  ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ
เครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหา
รายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 
 2.2 ไม่เป็นป้ายท่ีได้รับการยกเว้นภาษีป้าย 
3. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย (ม.8) ได้แก่ 
             3.1 ป้ายท่ีแสดงไว้  ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรง 
มหรสพน้ันเพื่อโฆษณามหรสพ  
             3.2 ป้ายท่ีแสดงไว้ท่ีสินค้าหรือสิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า  
             3.3 ป้ายท่ีแสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว  
             3.4 ป้ายท่ีแสดงไว้ท่ีคนหรือสัตว ์ 
             3.5 ป้ายท่ีแสดงไว้ภายในอาคารท่ีใช้ประกอบการค้า  หรือ
ประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน ท้ังน้ี เพื่อหารายได้
และแต่ละป้ายมีพ้ืนท่ีไม่เกินท่ีก าหนดในกฎกระทรวง(กฎกระทรวงก าหนด
ว่าต้องเป็นป้ายท่ีมีพื้นท่ีไม่เกินสามตารางเมตร) แต่ไม่รวมถึงป้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ 
                     

                     ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี
 

1. เจ้าของป้าย  
2. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  หรือเมื่อ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายน้ันได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครอง
ป้ายเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย  ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายน้ันได้ 
ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายน้ันติดตั้งหรือ
แสดงอยู่  เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายตามล าดับ  

 

การค านวณพื้นที่ป้าย วิธีการค านวณเงิน 
และอัตราภาษีป้าย 

 

การค านวณพื้นที่ป้าย ค านวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร 
     1) ป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดได้  

-ส่วนท่ีกว้างท่ีสุด X ส่วนยาวท่ีสุดของขอบเขตป้าย 

            2) ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตก าหนดได้ 
               ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตเพื่อ   
ก าหนด ส่วนกว้างที่สุด ยาวท่ีสุด  
วิธีการค านวณ ตัวอย่าง 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  
ดังนั้น ต้องช าระภาษีป้ายในอัตราขั้นต่ าของภาษีป้าย คือ 200 บาท  
 
 
 

    
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       “ ภาษีป้ายคิดเป็นรายปี อัตราภาษีป้ายขั้นต่ า 200.- บาท ” 
 

 ป้ายติดตั้งปีแรก 
 

คิดภาษีป้ายเป็นงวด งวดละ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่งวดท่ีติดต้ัง จนถึงงวด
สุดท้ายของปี  
 งวดท่ี 1  มกราคม – มีนาคม = 100% 
 งวดท่ี 2  เมษายน– มิถุนายน = 75 % 
 งวดท่ี 3  กรกฎาคม – กันยายน = 50% 
 งวดท่ี 4  ตุลาคม – ธันวาคม = 25 % 

      

  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
 

                 1. เจ้าของป้ายท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย  ต้องยื่นแบบแสดง
ร า ยก า ร ภา ษี ป้ า ย  ( ภ . ป . 1) ภา ย ใ น เ ดื อ นมี น า คมขอ ง ทุ ก ปี  
                2. เจ้าของป้ายท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายภายหลังเดือน
มีนาคม  หรือติดตั้ง หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น  ให้เจ้าของป้ายยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดง
ป้ายหรือนับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
 

              หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี 
 

1.  กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่   
          1) บัตรประจ าตัวประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน  
          2) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ,หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท  
          3) ใบอนุญาตติดต้ังป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย  
2.กรณีป้ายรายเก่า  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายท่ีเคยยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อภาษีป้ายไว้แล้ว  ควรน าใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้ง
ก่อนมาแสดงด้วย  

 

การขอคืนเงินภาษีป้าย 

 
 ผู้ท่ีเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสียหรือเสียเกินกว่าท่ี
ควรจะต้องเสีย  ผู้น้ันมีสิทธิขอรับคืนเงินได้โดยยื่นค าร้องขอคืน
ภายใน  1 ปี นับแต่วันท่ีเสียภาษีป้าย 

 
 

               ขั้นตอนการช าระภาษี 
 

1. ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  
พร้อมด้วยหลักฐาน  
2. พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการเป็น  2 กรณี ดังน้ี  
         2.1 กรณีท่ีผู้เสียค่าภาษีป้ายประสงค์ท่ีช าระภาษีป้ายในวันยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้าย  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและ
ประเมินภาษีป้ายได้ทันที  ให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็น
จ านวนเท่าใด  
         2.2 กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมท่ีจะช าระภาษีในวันยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะมีหนังสือแจ้งการประเมิน 
(ภ.ป. 3) แจ้งจ านวนเงินภาษีท่ีจะต้องช าระแก่ผู้เสียภาษี  
3. ผู้เสียภาษีจะต้องมาช าระภาษีป้ายภายใน  15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งการประเมินมิฉะน้ันจะต้องเสียเงินเพิ่ม  



 

                              เงินเพ่ิม 
 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปน้ี 

 1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้
เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้าย 
 2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง  ท าให้จ านวน
เงินท่ีจะต้องเสียภาษีลดน้อยลง  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้าย
ท่ีประเมินเพิ่มเติม   
          3.ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ
สองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน   
การอุทธรณ์การประเมินภาษี 
        เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป. 3) แล้ว เห็นว่าการ
ประเมินน้ันไม่ถูกต้อง  มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินน้ันต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น  โดยต้องยื่นอุทธรณ์ ภายใน  30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแจ้ง
การประเมิน ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อ
ศาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี ได้รับแจ้ง ค าวินิจฉัยอุทธรณ์  
 
 
 
 
 
 

                  ช่องทางการช าระภาษี 
  

1. ช าระด้วยตนเอง ณ.อบต.เขาแดง  2. จ่ายเป็นธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน 
สั่งจ่ายในนาม “อบต.เขาแดง”  3. จ่ายเป็นเช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม 
”อบต.เขาแดง ” 4. โอนเงินเข้าบัญช ี”อบต.เขาแดง ” 
 
 

                ตัวอย่างป้าย 
 
  1.  ป้ายประเภท 1 (ข ) อัตรา 5 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                   

 
     

 

 
 

 
 
 
 
 
 

\\’ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
 

 
 

 
เงินภาษีทุกบาทมีค่า ชว่ยพัฒนาต าบล 

“เขาแดง” 
 
2. ป้ายประเภท 2 (ข)  อัตรา  26 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.                        

                                     

                          
 

                                           ผู้มีหน้าที่เสียภาป้าย 
จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง 
 

โทร. 0-3282-1565ต่อ103 

www.khaodang.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  3. ป้ายประเภท 3 (ข) อัตรา  50 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. 
 

                        

http://www.khaodang.go.th/

