
 
 
 
ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ

เครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะ
แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย 
ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธใีด ๆ 

 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีปา้ย พ.ศ. 2563 

ออกตามความในระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 กำหนดอัตราภาษีป้าย กรณีป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย 
หรือภาพท่ีเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืน
ได้ สำหรับป้ายตาม (1) (2) และ (3) ของบัญชีอัตราภาษีป้ายท้าย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และเพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อ
รองรับกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อน
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

 
 เจ้าของป้าย 
 เมื่อไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ถือครอง

ป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้าย
นั้นได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้น
ติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้เสียภาษีป้ายตามลำดับ 
 
. 
 
 
 
 

  
 
 

1.  เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี 
 2.  กรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือ
ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย อัน
เป็นเหตุต้องเสียภาษีป้ายเพิ่ม ให้เจ้าของป้ายแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่ติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
แก้ไขแล้วแต่กรณี 
 3.  ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเงินสดหรือไปรษณีย์ ธนาณัติ ตั้งแต่วันสั่ง
จ่ายให้แก่ท้องถิ่นหรือ อบต.นั้น  
 4.  ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็นสาม
งวดเท่าๆ กันก็ได้ 
 
 
 

1. กรณีป้ายเก่า ให้แสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปีก่อน 
2. กรณีป้ายใหม่ 

2.1 บัตรประจำตัวประชาชน 
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 
2.3 หนังสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล 
2.4 ใบอนุญาตติดตั้งป้าย 
2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย(กรณีป้ายใหม่ หรือป้ายท่ี

มีการจัดทำแทนป้ายเดิม) ซึ่งจะต้องระบุขนาดของป้ายและข้อความที่
ตดิบนแผ่นป้าย 

2.6 หรือหลักฐานอื่ น เท่ าที่ จำเป็ น เพี ยงพอเพื่ อ
ประโยชน์ในการเสียภาษีป้ายเท่านั้น 
 

 
 

 
1.  ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพ 
2.  ป้ายที่แสดงไว้ท่ีสินค้า  หรือสิ่งห่อหุ้ม  หรือบรรจุสินค้า 
3.  ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
4.  ป้ายที่แสดงไว้ท่ีคนหรือสัตว์   
5 . ป้ า ย ที่ แ ส ด ง ไว้ ภ า ย ใน อ าค า รห รื อ ที่ ป ร ะ ก อ บ 

การค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน มี
พื้นทีป่้ายไม่เกิน  3  ตร.ม.   

6.  ป้ายของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น 

7.  ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์การของรัฐบาล 

8 .  ป้ า ย ขอ งธน าค ารแห่ งป ระ เท ศ ไท ย   ธน าค าร 
ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9.  ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
10.  ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร  ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิด

จากการเกษตรของตน 
11.  ป้ายของวัด  หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่ การ

ศาสนา  หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
12.  ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
13.  ป้ายท่ีกำหนดให้กฎกระทรวง ได้แก่ 
     ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล  
     ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน 
     ป้ า ย ที่ ติ ด ตั้ ง ห รื อ แ ส ด ง ไ ว้ ที่ ย า น พ า ห น ะ

นอกเหนือจาก   และ   พื้นที่ไม่เกิน  500  ตร.ซม. 
 
 

ภาษีป้าย 

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

การชำระภาษีป้าย 

ประเภทของป้ายท่ีได้รบัการยกเว้นภาษี
ป้าย 

ป้ายท่ีติดต้ังหรือแสดงอยู่ ในเขตท้องถิ่นใด ให้ย่ืนแบบ
และชำระภาษปี้าย ได้ที่ท้องถิ่นนั้น ๆ 



    
   
 
 

     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

ภาษีป้าย 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
อำเภอเมือง จังหวดัยะลา 

งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
199 ม.6 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท์ 073-654545 

 
 

 
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 
 (ก) ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็น

ข้อความอื่นได ้คิดอตัรา 10 บาทต่อห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร 
 (ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา 5 บาทต่อห้า
ร้อยตารางเซนตเิมตร 

2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ 
และหรือปนกับภาพ และหรือเครือ่งหมายอื่น 
 (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ี
เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือ
ภาพอื่นได้ คิดอตัรา 52 บาทต่อหา้ร้อยตาราง
เซนติเมตร 
 (ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา 26 บาทต่อห้า
ร้อยตารางเซนตเิมตร 

3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย
บางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ใตห้รือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 

(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ี
เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือ
ภาพอื่นได้ คิดอตัรา 52 บาทต่อหา้ร้อยตาราง
เซนติเมตร 
 (ข) ป้ายนอกจาก (ก) คิดอัตรา 50 บาทต่อห้า
ร้อยตารางเซนตเิมตร 

 ป้ายท่ีต้องเสียภาษีต ่ากว่าป้ายละ 200 

บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 
  

-  ป้ายที่บอกขอบเขตกำหนดได้ คำนวณส่วน

 
 

 
1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ยภายใน

เวลาที่กำหนด ภายในเดือนมีนาคม หรือหลังตดิตั้งป้าย 
15 วัน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

2.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง 
ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่า
ภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม 

3.  ไม่ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 

4.  ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท 

5.  ผู้ ใด ไม่ แจ้ งรับ โอนป้ ายหรือไม่ แสดง
รายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท 

6.  ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ 
หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
ป้าย ต้องระวางโทษจำรุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
5,000-50,000 บาท  หรือท้ังจำทั้งปรับ 

7.  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่  ห รือไม่ปฏิบั ติตามคำสั่ งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรือท้ังจำทั้งปรับ 

 
 

อัตราภาษีป้าย บทกำหนดโทษและค่าเงินเพ่ิม 


