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ภาษปีา้ย 
 
1. ปา้ยทีต่อ้งเสียภาษ ี

ได้แก่ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้
ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอืน่เพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ท่ีวัตถุใด ๆ ด้วย
อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายทีเ่ขียน แกะสลัก จารึกหรือ
ท าให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ 
 

2. ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษปีา้ย 
2.1 เจ้าของป้าย 
2.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยืน่แบบแสดงรายการภาษี

ป้าย หรือเมือ่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของปา้ย
นั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนัน้ติดต้ัง
หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ 
 

3. ระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษปีา้ย 
3.1 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษปี้ายต้องยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมนีาคมของ
ทุกป ี

3.2 ในกรณีที่ติดต้ังหรือแสดงป้ายภายหลังเดือน
มีนาคม หรือติดต้ังหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขปา้ยอันเปน็เหตุให้ต้องเสียภาษีป้าย
เพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดต้ังหรือแสดงป้าย หรือนับแต่
วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณ ี
 

 
4. หลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการเสยีภาษปีา้ย 

เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะน าผู้มี
หน้าที่เสียภาษีน าหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าที่จ าเป็นเพียงเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น 

4.1 กรณีป้ายที่ติดต้ังใหม่ ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีป้ายที่
ติดต้ังใหม่ ได้แก ่

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4. หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 
5. ใบอนุญาตติดต้ังป้ายหรือใบเสร็จรับเงิน

จากร้านท าป้าย 
4.2 กรณีป้ายรายเก่า ผูม้ีหน้าที่เสยีภาษีป้ายที่เคยยื่น

แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว ควรน า
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ป้ายภายในเดือนมีนาคม

ของทุกปี 



5. ขัน้ตอนการช าระภาษี 
5.1 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยืน่แบบแสดงรายการ

ภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
5.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะช าระภาษี
ป้ายในวันยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ถ้าพนกังาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษปี้ายได้ทันทีใหแ้จ้งผู้
เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใด 

2. กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะช าระภาษีใน
วันยื่นแบบแสดงรายการภาษปี้าย พนักงานเจ้าหน้าที่จะมี
หนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจ านวนเงนิภาษีที่
จะต้องช าระแก่ผู้เสียภาษี 

5.3 ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสีย
เงินเพิ่ม 

5.4 การช าระภาษีป้าย 
- เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษปี้ายเปน็รายป ี

ยกเว้นป้ายทีแ่สดงปีแรก 
1. ระยะเวลา ภายใน 15 วัน นับแต่

วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
2. สถานที่ช าระภาษี 

-  สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ยไว้ 
-  หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจา้หน้าที่ก าหนด 

1) การช าระภาษีวิธีอื่น 
-  ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถ่ิน 
-  ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
-  ส่งไปยังสถานที่ตามข้อ 2 

2) การผ่อนช าระหนี ้
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึ้นไป 
2. ผ่อนช าระเปน็ 3 งวด งวดละ

เท่า ๆ กนั 
3. แจ้งความจ านงเป็นหนังสือ

ก่อนครบก าหนดเวลาช าระ
หนี ้

3) ป้ายติดต้ังปีแรก 
1. คิดภาษีป้ายเปน็รายงวด 
2. งวดละ 3 เดือน 
3. เริ่มเสียต้ังแต่งวดที่ติดต้ัง 

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

6. เงนิเพิม่ 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปา้ยจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณี

และอัตราดังต่อไปนี้ 
6.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษปี้ายภายในเวลาที่

ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้าย เว้นแต่
กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
นั้น ให้เสียเงินเพิม่ร้อยละ 5 ของค่าภาษีป้าย 

6.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท า
ให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิม่เติม เว้นแต่

กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแกไ้ขแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าทีแ่จ้งการประเมิน 

6.3 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของเดือน
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพิ่มตาม 7.1 และ 
7.2 มาค านวณเปน็เงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 
7. บทก าหนดโทษ 

7.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเปน็เท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบ
ค าถามด้วยถ้อยค าอันเปน็เท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับต้ังแต่ 
5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

7.2 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้อง
ระวางโทษปรับต้ังแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท 

7.3 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรอืไม่แสดงรายการ
เสียภาษีป้ายไว้ ณ เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้อง
ระวางโทษปรับต้ังแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

7.4 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งส่ังให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับ
ป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอันสมควร ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับต้ังแต่ 1,000 
บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 


