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ภาษีป้าย
ตามพระราชบัญญัตภิ าษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
ป้า ย หมายความว่ า ป้ า ยแสดงชื่ อ ยี่ห้อ หรื อ
เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ
อื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่น ๆ

อัตราภาษีป้าย อัตราใหม
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลัก การร่า งกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ตามที่่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย
พ.ศ. 2510 โดยปรับปรุงอัตราภาษีป้ายที่มีอักษรไทยล้วน หรือป้าย
ทีม่ ีตัวอักษรภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศและปนกับภาพหรือ
เครื่ อ งหมายอื่ น หรื อ ป้ า ยที่ ไ ม่ มี อั ก ษรไทยไม่ ว่ า จะมี ภ าพหรื อ
เครื่องหมายใดๆหรือป้ายที่มีอัก ษรไทยบางส่วนหรือ ทั้งหมดอยู่่ใ ต้
หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ และกาหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่
สาหรับ ป้า ยที่ใ ช้ เ ครื่อ งจั ก รกล ป้า ย อัก ษร วิ่ง แล ะ ป่้าย จ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการโฆษณามากกว่าหนึ่งภาพในหกสิบวินาที โดย
กาหนดให้อัต ราภาษีป้า ยมีผลใช้บัง คับ ตั้ง แตวัน ที่ 1 มกราคม
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพือ่ ให้การจัดเก็บภาษีป้ายมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
เมื่อ คานวณพื้นที่ข องป้า ยแล้ว ถ้า มีเ ศษเกิน ครึ่ง
ตารางเมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร ถ้าไม่เกินครึ่งตาราง
เมตร ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ากว่าป้ายละ
1,010 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 1,010 บาท
กาหนดบทเฉพาะกาล โดยเมื่อพ้นกาหนดวัน ที่
31 ธันวาคม 2566 ถ้ายังไม่ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตรา
ภาษีป้ายขึน้ ใหม่ ให้คิดอัตราภาษีป้ายต่อไปจนกว่า จะมีการ
กาหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่

การแจ้งการประเมิน
หลังจากประเมินภาษีป้ายแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งการประเมินให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อให้นาเงินมา
ชาระค่าภาษีตามเวลาที่กฎหมายกาหนด คือ ภายใน่๑๕ ว่นั
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินและต้องแจ้งเป็นหนังสือโดย
ใช้แบบพิมพ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้
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กาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษีป้าย
เมื่อ รับ แบบแสดงรายการเกี่ ย วกั บ ป้ า ยจาก
สานัก งานท้อ งถิ่น ที่ติด ตั้ง หรือ แสดงป้า ยในเขตนั้นแล้ว ให้
เจ้า ของป้า ยยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้า ย (ภ.ป.1)
ภายใน เดือนมีนาคม ของทุกปี ณ สานักงานท้องถิ่นที่
ติดตั้งหรือแสดงป้ายในเขต นั้น ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย
หลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้าย
เพิ่ม ขึ้น ให้ เ จ้ า ของป้ า ยยื น แบบแสดงรายการภาษี ป้ า ย
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ ติด ตั้งหรือแสดงป้า ยหรือ
นับตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
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การชาระ
ภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องชาระเงินค่าภาษีตามที่
เจ้าพนักงานประเมิน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ี่ได้รบ่ั
แจ้งการประเมิน โดยอาจนาเงินมาชาระ ณ สานักงานท้องถิ่น
ที่ประเมิน หรือ ณ สถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้า ที่กาหนดไว้
ล่วงหน้า การชาระค่าภาษีป้าย อาจจะใช้วิธีการส่งเงินทาง
ธนาณัติหรือ ตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายให้แก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :: ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรก ให้เสีย
ภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ตด่ิ ตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี
( คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด่งวดละ 3 เดือน่)
งวดที่่1 :: มกราคม่– มีนาคม่่คิดเป็น่100 %
งวดที่่2 :: เมษายน – มิถุนายน คิดเป็น่75 %
งวดที่่3 :: กรกฎาคม – กันยายน คิดเป็น่50 %
งวดที่่4 :: ตุลาคม่– ธันวาคม คิดเป็น่25 %

การเรียกเงินเพิ่มจากผู้ชาระภาษีเกินกาหนดเวลา
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากค่า
ภาษีในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
1. ไม่ย่ ื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายในเวลาที่
กาหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องเสียภาษี
ป้าย เว้นแต่มายื่นแบบก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้
ทราบให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๕
2. ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถกู่ ต้องทาให้เสีย
ภาษีป้ายต่ากว่าที่ควรเป็น ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของ
ภาษีที่ต้องประเมินเพิ่ม เว้นแต่เจ้าของป้ายมาแก้ไขรายการ
เองก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมิน
๓. ไม่ชาระภาษ่ภี ายในกาหนดเวลาเส่ยี เงินเพิ่มร้อย
ละ ๒ ต่อเดือนของจานวนเงินที่ตอ่้ งเสียภาษีป้าย เศษของ
เดือนของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้
นับเป็นหนึ่งเดือน แต่ไ่ ม่นาเอาเงินเพิ่มตามข้อ ๑ และ ข้อ่๒
ข้างต้นมาคานวณเงินเพิ่มซ้า

การดาเนินคดีต่อผูไ้ ม่ยื่นแบบแสดงรายการ
ป้ายภายในกาหนดเวลา
มาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีป้ายฯ กาหนดว่า “ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบ
แสดงรายการป้ายป่า้ ยต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท่ถึง
๕๐,๐๐๐ บาท” เมื่อเจ้าหน่า้ ที่ตรวจพบว่า่ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายก็ควรรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้เรียกตัวมา
ทาการสอบสวนข้อเท็จจริง การดาเนินคดีสามารถกระทาได้ ๒่ทาง
คือ
่่่่๑. เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้นั้นกระทาความผิด
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่
ได้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ม ีอ า น า จ เ ป ร ีย บ เ ทีย บ ป ร ับ ไ ด้
โดยผู่้ต้องหาต้องนาเงิน ค่าปรับมาชาระภายใน่๓๐ วัน
่่่่๒. กรณีตามข้อ ๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เห็น ว่า ไม่ ควรเปรีย บเที ยบ หรือเมื่อ เปรี ยบเที ยบแล้ ว
ผู่้ต้องหาไม่ย อมหรือยอมแต่ไม่ชาระค่าปรับตามกาหนด
ให้รวบรวม หลักฐานไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนฝ่าย
ปกครอง (กรณีท้องถิ่นอยู่ใน ส่วนภูมิภาค) หรือพนักงาน
สอบสวนฝ่ายตารวจ (สาหรับในกรุงเทพฯ) การดาเนินคดี
ดังกล่าวนี้ ไม่เป็นการทุเลาหรือยกเว้นการเสียภาษีป้าย ผู้
ที่ถูกดาเนินคดีแล้วยังจะต้องมายื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้ายและ ชาระภาษีตามกฎหมายต่อไปด้วย
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