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ภาษีป้าย 

กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษีป้าย เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี 
ป้าย หมายถึง ป้ายท่ีแสดงช่ือยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ

อื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือ โฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
1. เจ้าของป้าย 
2. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัวเจ้าของป้าย

นั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายต้ังอยู่นั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย 

กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย 
1. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายได้ที่เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  กอง

คลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  ภายในเดือนมกราคม – 
มีนาคม ของทุกปี 

2. ผู้ใดติดต้ังป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือเปล่ียนแปลง
แก้ไขพื้นท่ีป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่ภายใน 15 
วัน นับต้ังแต่วันท่ีติดต้ังหรือเปล่ียนแปลงแก้ไข 

3. ในกรณีที่มีการโอนย้าย (เปลี่ยนเจ้าของ) ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันรับโอน 

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย 
1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์ 
3. ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผ่านมา (ในกรณีท่ีได้ชำระภาษีป้ายมาแล้ว) 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
5. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
7. ใบอนุญาตติดต้ังป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย 

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 
1. ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐาน ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี 
2. ผู้เสียภาษีต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม 

อัตราภาษีป้าย 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย
พ.ศ. 2510 
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ข้อ 2 ใหก้ำหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้ 
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 
(ก) ป้ายท่ีมีข้อความท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาท ต่อห้าร้อยตาราง

เซนติเมตร 
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเคร่ืองหมายอื่น 
(ก) ป้ายท่ีมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคล่ือนท่ี หรือเปล่ียนเป็นข้อความ เครื่องหมาย 

หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน

หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
(ก) ป้ายท่ีมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคล่ือนท่ี หรือเปล่ียนเป็นข้อความ เครื่องหมาย 

หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ข้อ 3 อัตราภาษีป้ายตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายท่ีต้องเสียภาษีป้ายต้ังแต่

วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 4 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้ายท่ี

กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

เงินเพิ่ม 
หน้าท่ีเสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละสิบของค่าภาษีป้าย 
เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
นั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษี 

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำใหจ้ำนวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 

3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษของ
เดือนนับเป็นหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนี้ด้วย 

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยาน 

หลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือ 
ปรับต้ังแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 
บาท 

3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 
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4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกำหนดเวลาอันสมควร ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับต้ังแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาทหรือ ท้ังจำท้ังปรับ 

การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การ

ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ท่ีได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับ 
แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 

การขอคืนเงินภาษีป้าย 
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าท่ีควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ์ขอรับเงินคืนได้

โดยยื่นคำร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีเสียภาษีป้าย 
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ผู้เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 

ขั้นตอนการชำระภาษีปา้ย 
 

เจ้าหน้าท่ีรับแบบและตรวจสอบแบบ 
(ภ.ป.1) 

เจ้าของป้ายชำระค่าภาษีป้ายภายใน 
15 วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

(ภ.ป.3) 
 

แจ้งการประเมินค่าภาษีป้าย 
(ภ.ป.3) 

เจ้าหน้าท่ีอออกใบเสร็จรับเงิน 
(ตรวจสอบยอดเงินภาษีท่ีต้องชำระจากหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 

กับฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีในระบบ e-LAAS ) 


