
     
     4.5 ป้ายท่ีแสดงไว้ภายในอาคารหรือท่ีประกอบการค้า            
     หรือท่ีประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็น 
     ท่ีรโหฐานมีพื้นท่ีป้ายไม่เกิน  3 ตารางเมตร 
     4.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค  
     หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
     4.7 ป้ายขององค์การท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย 
     การจัดต้ังองค์กรของรัฐบาล 
     4.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน 
     ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพื่อการเกษตร 
     และสหกรณ์การเกษตร  และบริษัทเงินทุน 
    อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
    4.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา 
    เอกชน 
    4.10 ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิต 
    อันเกิดจากการเกษตรของตน 
    4.11 ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่ 
     การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
    4.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
    4.13 ป้ายท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ 
          ป้ายท่ีแสดงหรือติดต้ังไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล 
          ป้ายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว้ที่ล้อเล่ือน 
          ป้ายท่ีติดต้ัง หรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะ 
 
 
      
 

 

5.อัตราภาษีปา้ย 
1.ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 5 บาท ต่อ 500  
   ตารางเซนติเมตร  
2.ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับ     
รูปภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 26 บาท ต่อ 500  
ตารางเซนติเมตร 
3.ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 50 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ 
หรือไม่ 
  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่่า
กว่าอักษรต่างประเทศ 
4.ป้ายท่ีค านวณพื้นท่ีและประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ ากว่า 
200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท 
     การค่านวณพื้นที่ป้าย 

  ป้ายท่ีบอกขอบเขตก าหนดได้ค านวณส่วนท่ีกว้างท่ีสุดคูณ
ส่วนท่ียาวที่สุดของป้าย 

  ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตก าหนดได้ถือตัวอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายท่ีอยู่ริมขอบเขตเพื่อก าหนดส่วนกว้างท่ีสุด ยาว
ท่ีสุด 

  ค านวณพื้นท่ีท่ีเป็นตารางเซนติเมตร หารด้วย 500คูณด้วย
อัตราภาษีป้ายท่ีต้องเสีย  
 
 
 
 

 

     6.อัตราโทษและค่าปรับ 
1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด
ภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดต้ังป้าย 15 วัน เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี 
2.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้ค่าภาษี
น้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีประเมิน
เพิ่มเติม 
3.ไม่ช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีเศษ
ของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 
4.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวาง
โทษปรับต้ังแต่ 5,000-50,000 บาท 
5.ผู้ใดไม่รับแจ้งรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษี
ป้ายไว้ ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ ต้องระวาง
โทษปรับต้ังแต่ 1,000-10,000 บาท 
6. ผู้ ใดแจ้งความอัน เป็น เท็จให้ถ้อยค า เ ท็จ หรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงภาษีป้าย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับต้ังแต่ 5,000 -
50,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
7.ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือไม่
ปฏิบัติตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับต้ังแต่ 1,000-20,000 บาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
 



 
 

 

 

                     
                        

           องค์การบริหารส่วนต่าบลโพนทอง 
           ถนนนิเวศรัตน์ อ่าเภอเมืองชัยภูมิ 
                     จังหวัดชัยภูมิ 
              044-854095 ต่อ 11-12 

 

 
       พร้อมใจเสียภาษ ี
        เพื่อท้องที่พัฒนา 
 
 
 
 

 
    ภาษีป้าย 
     เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย
การค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอืน่ เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง
หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ี
เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี
 เจ้าของป้าย 
 เมื่อไม่อาจหาเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ถือครองป้ายนั้น
เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้น
ได้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้น
ติดต้ังหรือแสดงอยู่เป็นผู้เสียภาษีป้ายตามล าดับ 

2.  การยื่นแบบประเมินการช าระภาษี 
   2.1  เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบ
รายการภาษีป้าย ต้ังแต่  2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี 
โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายท่ีเริ่มติดต้ังหรือแสดงในปีแรกให้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษี
ป้ายต้ังแต่วันเริ่มติดต้ังหรือแสดงจนถึงส้ินปี  
   2.2  ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
   2.3  ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนช าระเป็นสาม
งวดเท่า ๆ กัน ก็ได้ 
ป้ายที่ติดต้ังหรือแสดงอยู่ในเขตท้องถ่ินใดให้
ยื่นแบบและช่าระภาษีป้ายได้ที่ท้องถ่ินนั้นๆ 
 

 

   3.หลักฐานในการยื่นเสียภาษีป้าย 
       3.1 กรณีป้ายเก่าให้แสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปีก่อน 
       3.2 กรณีป้ายใหม่ 

 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 หนังสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล 
 ใบอนุญาตติดต้ังป้าย 
 ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย ( กรณีป้ายใหม่หรือป้ายท่ีมีการ   

จัดท าแทนป้ายเดิม ) ซึ่งจะต้องระบุขนาดของป้ายและข้อความ
ท่ีติดบนแผ่นป้าย 

 หรือหลักฐานอื่นเท่าท่ีจ าเป็นเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการ
เสียภาษีป้ายเท่านั้น 
  การอุทธรณ์ 
      ถ้าผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่า
ไม่ถูกต้องให้ยื่นค าร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามแบบ 
ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

4. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
   4.1 ป้ายท่ีแสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพ    
นั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
   4.2 ป้ายท่ีแสดงไว้ที่สินค้า หรือส่ิงห่อหุ้ม หรือบรรจุสินค้า 
   4.3 ป้ายท่ีแสดงไว้บริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
   4.4 ป้ายท่ีแสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  


