
 
 

กรณีป้ายใหม่  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อม

ส าเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่ 

1.  ใบอนุญาตติดตั้งป้าย, ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย ซ่ึงต้อง
ระบุขนาดของป้าย และข้อความที่ระบุบนแผ่นป้าย 

2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.  บัตรประจ าตัวประชาชน  
4.  หนังสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล 
5.  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วย

ตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) 
6.  หลักฐานอ่ืน  ๆตามที่เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า เช่น รูปถ่ายป้าย 

ในกรณทีีต่ดิตัง้ปา้ยใหมร่ะหวา่งป ี
 

 เดอืน ม.ค. – ม.ีค.  ใหค้ดิ 100 % ของคา่ภาษ ี
 เดอืน เม.ย. – ม.ิย. ใหค้ดิ 75%  ของคา่ภาษ ี
 เดอืน ก.ค. – ก.ย.  ใหค้ดิ  50%  ของคา่ภาษ ี
 เดอืน ต.ค. – ธ.ค.  ใหค้ดิ  25%  ของคา่ภาษ ี
 
 

        1.  ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน 
เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี  
      2.  ยื่นแบบไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงเสียเพิ่ม 10% ของค่า
ภาษีประเมินเพิ่มเติม  
      3.  ไม่ช าระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน 
เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี 

 4. จงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

6. ไม่แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วัน นับแต่วันรับโอน
หรือไม่แสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยต้องระวางโทษ 
ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท 

7. ขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ 
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเป็นหนังสือเรียกมาให้ถอยค าหรือให้ส่งบัญชีหรือ
เอกสารเก่ียวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับตั้งแต่ 1,000 – 20,000 บ. หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

8. จงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษ 
ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บ. 

 
 
เม่ือผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าการประเมินน้ันไม่

ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
โดยยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 
 

 
 
  
ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควร

จะต้องเสีย ผู้น้ันมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นค าร้องขอคืนภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 

 
 หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
 งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้กองคลงั  
 องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นดา้ยโทรศพัท์ 
  โทรศพัท ์: 0-53785-009 ตอ่ 12 

 
 

เอกสารแนะน า 
การช าระภาษปีา้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นดา้ย 
อ าเภอแมส่าย  จงัหวดัเชยีงราย 

โทรศพัท ์0-53785-009  
โทรสาร 0-53785-009 ต่อ 17 

E-Mail : admin@bandai.go.th 
http://www.bandai.go.th 

 

เอกสารหลักฐานทีต่อ้งใชป้ระกอบการยืน่แบบ ฯ 

บทก าหนดโทษและคา่เงินเพิม่ 

การอทุธรณภ์าษปีา้ย 

การขอคนืเงินภาษี
ป้าย 

การขอผ่อนผันช าระภาษี
ป้าย 

http://www.bandai.go.th/


 
    เป็นภาษีที่ จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ 
เครื่องหมายการค้า หรือ โฆษณาหรือกิจการอ่ืน เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะ
แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน 
แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ 
 
 

     1.  ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพน้ันเพื่อ
โฆษณามหรสพ 
     2.  ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งที่ห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า 
     3.  ป้ายที่แสดงไว้บริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
     4.  ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
     5.  ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบ
กิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึงเป็นที่รโหฐาน ทั้งน้ีเพื่อหารายได้และแต่
ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตรที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่
รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
     6.  ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
     7.  ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันๆ และหน่วยงานที่
น ารายได้ส่งรัฐ 
     8.  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพื่อการสหกรณ์และบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
     9.  ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคาร หรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน 
     10.  ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซ่ึงค้าผลผลิตอันเกิดจาก
การเกษตรของตน 
     11.  ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 

     12.  ป้ายของวัดหรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา
หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
     13.  ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ปัจจุบันมีกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ให้เจ้าของป้าย
ไม่ต้องเสียภาษีป้ายส าหรับ 

13.1)  ป้ ายที่ ติ ดตั้ งหรื อแสดงไ ว้ ที่ ร ถยนต์ ส่ วนบุ คคล 
รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

13.2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
13.3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก 

(13.1) และ (13.2) โดยมีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร 
 
 

      เจ้าของป้าย 
 เม่ือไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายน้ันๆได้ ให้ถือว่าผู้ถือ

ครองป้ายน้ันเป็นผู้ มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้
ครอบครองป้ายน้ันได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือที่ดินที่ป้ายน้ันติดตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้ เสียภาษีป้าย
ตามล าดับมีหน้าท่ีปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย 

 

ให้เจ้าของป้ายซ่ึงจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้าน
ด้าย ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี ป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือมีการ
เปลี่ยนแปลง หลังจากเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง
หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึง
วันสิ้นปีและคิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน ของปีโดยเริ่มเสีย
ภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 

 กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน 

 กรณีป้ายทีช่ าระคา่ภาษีปา้ยตอ่เนื่องทกุปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ได้
ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี 

 กรณีป้ายที่ช าระค่าภาษีป้ายประจ าปีแล้วต้องการเปลี่ยนแปลง 
ให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน 

 กรณีปลดป้ายลง เนื่องจากเลิกกิจการหรืออื่นๆ กรุณาแจ้งให้
ทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

 

 

 กรณีป้ายมีขอบเขตก าหนดไว้ การค านวณพื้นที่ป้ายให้เอา
ส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย 

 กรณีที่ป้ายไม่มีขอบเขตก าหนดไว้ ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ
หรือเครื่องหมาย ที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขต เพื่อก าหนดส่วนที่
กว้างที่สุดและยาวที่สุด  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

กรณปีา้ยเกา่   (ระยะเวลาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งการประเมิน ) 
1. แบบเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1 ) และ ใบเสร็จรับเงินของปีที่แล้ว  
2. กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรอง

ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกับการยื่นแบบ (ภ.ป.1) 

ป้ายทีไ่ดร้บัการยกเว้นไมต่อ้งเสยีภาษี 

ภาษปีา้ย 

ผู้มหีน้าทีเ่สยีภาษปีา้ย 

ก าหนดระยะเวลาใหย้ื่นแบบแสดงรายการ 

การค านวณพื้นทีป่้าย 

อตัราภาษปีา้ย 

ป้าย 1 ดา้น = ภาษปี้าย 1 ปา้ย 
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http://office.bangkok.go.th/preservices/form/Frev/rev04.htm

