
 

 
  

 ภาษีป้าย เป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายแสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือ

เคร่ืองหมายการคา้ หรือโฆษณาหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดไ้ม่วา่จะ

แสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย  

ท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือทาํใหป้รากฏดว้ยวธีิใด ๆ 

 
 
 

 เจา้ของป้าย 

 เม่ือไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นได ้ใหถื้อวา่ผูถื้อ

ครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครอง

ป้ายนั้นไดใ้หถื้อวา่ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้าย

นั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเ่ป็นผูเ้สียภาษีป้ายตามลาํดบั 

 

. 

 

 1.  เจา้ของป้ายซ่ึงตอ้งเสียภาษีป้ายยืน่แบบแสดงรายการ

ภาษีป้าย ภายในเดอืนมนีาคมของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี 

 2.  กรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคมหรือ

ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขป้าย 

อนัเป็นเหตุตอ้งเสียภาษีป้ายเพ่ิม ใหเ้จา้ของป้ายแสดงรายการภาษี

ป้ายภายใน 15 วนั นบัแต่ติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนบัแต่วนั

เปล่ียนแปลงแกไ้ขแลว้แต่กรณี 

 3.  ชาํระภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน

จากพนกังานเจา้หนา้ท่ี เป็นเงินสดหรือไปรษณีย ์ธนาณติั ตั้งแต่วนั

สัง่จ่ายใหแ้ก่ทอ้งถ่ินหรือ อบต.นั้น  

 4.  ถา้ภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผอ่นชาํระเป็นสามงวด

เท่าๆ กนัก็ได ้

   ป้ายทีต่ดิตั้งหรือแสดงอยู่ ในเขตท้องถิ่นใด ให้ยืน่แบบ

และชําระภาษีป้าย ได้ทีท้่องถิ่นนั้น ๆ  

 

 

 

1. กรณีป้ายเก่า ใหแ้สดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปีก่อน 

2. กรณีป้ายใหม่ 

2.1 บตัรประจาํตวัประชาชน 

2.2 สาํเนาทะเบียนบา้น 

2.3 หนงัสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล 

2.4 ใบอนุญาตติดตั้งป้าย 

2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าทาํป้าย(กรณีป้ายใหม่ หรือป้าย

ท่ีมีการจดัทาํแทนป้ายเดิม) ซ่ึงจะตอ้งระบุขนาดของป้ายและ

ขอ้ความท่ีติดบนแผน่ป้าย 

2.6 หรือหลกัฐานอ่ืนเท่าท่ีจาํเป็นเพียงพอเพ่ือ

ประโยชน์ในการเสียภาษีป้ายเท่านั้น 

 

 

 

1.  ป้ายท่ีแสดงไว ้ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรง

มหรสพ 

2.  ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้  หรือส่ิงหอ้หุม้  หรือบรรจุสินคา้ 

3.  ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว 

4.  ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้คนหรือสตัว ์  

5. ป้ายท่ีแสดงไวภ้ายในอาคารหรือท่ีประกอบ 

การคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน มี

พ้ืนท่ีป้ายไม่เกิน  3  ตร.ม.   

6.  ป้ายของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือ

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

7.  ป้ายขององคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

จดัตั้งองคก์ารของรัฐบาล 

8.  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคาร 

ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์ และบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9.  ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

10.  ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตร  ซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิด

จากการเกษตรของตน 

11.  ป้ายของวดั  หรือผูด้าํเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่ การ

ศาสนา  หรือการกศุลสาธารณะโดยเฉพาะ 

12.  ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 

13.  ป้ายท่ีกาํหนดใหก้ฎกระทรวง ไดแ้ก่ 

     ป้ายท่ีแสดงหรือติดตั้งไวท่ี้รถยนตส่์วนบุคคล  

     ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ลอ้เล่ือน 

     ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ี้ยานพาหนะ

นอกเหนือจาก  1.  และ  2.  พ้ืนท่ีไม่เกิน  500  ตร.ซม.   

คาํแนะนําการชําระภาษป้ีาย 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธ์ิ 

ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ี

ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ี

หลกัฐานในการยืน่เสียภาษป้ีาย 

ป้ายทีไ่ด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษ ี



 

 

 

1.  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้นคิดอตัรา 3 บาทต่อ 500ตาราง

เซนติเมตร 

2.  ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรือปนกบั

ภาพและเคร่ืองหมายอ่ืน คิดอตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

3.  ป้ายดงัต่อไปน้ี คิดอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง

เซนติเมตร 

       ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย ไม่วา่จะมีภาพหรือ

เคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ 

       ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมอ อยูใ่ตห้รือ

ตํ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 

4. ป้ายท่ีคาํนวณพ้ืนท่ีและประเภทของป้ายแลว้เสียภาษีตํ่า

กวา่ 200 บาท ใหเ้สียในอตัรา 200 บาท 

การคาํนวณพืน้ทีป้่าย 

 -  ป้ายท่ีบอกขอบเขตกาํหนดได ้คาํนวณส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด 

คูณ ส่วนท่ียาวท่ีสุดของป้าย 

 -  ป้ายท่ีไม่มีขอบเขตกาํหนดไดถื้อตวัอกัษร ภาพ หรือ 

เคร่ืองหมายท่ีอยูริ่มสุดขอบเขต เพ่ือกาํหนดส่วนกวา้งท่ีสุดยาวท่ีสุด 

 -  คาํนวณพ้ืนท่ีเป็นตารางเซนติเมตร หารดว้ย 500 คูณดว้ย 

อตัราภาษีป้ายท่ีตอ้งเสีย 

 

 

 

1.  ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกาํหนด 

ภายในเดือนมีนาคม หรือหลงัติดตั้งป้าย 15 วนั เสียเงินเพ่ิม  

ร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

2.  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง ทาํใหค้่าภาษี

นอ้ยลง ตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

3.  ไม่ชาํระภาษีภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การ

ประเมิน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้

นบัเป็น 1 เดือน 

4.  ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวาง

โทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท 

5.  ผูใ้ดไม่แจง้รับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษี

ป้ายไว ้ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบกิจการ ตอ้งระวางโทษ

ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท 

6.  ผูใ้ดแจง้ความอนัเป็นเท็จ ใหถ้อ้ยคาํเท็จ หรือนาํ

พยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียงภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษจาํ

รุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

7.  ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

หรือไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจาํคุก

ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 

 

 

 เม่ือผูเ้สียภาษีไดรั้บแจง้การประเมิน แลว้เห็นวา่การ

ประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย โดยตอ้งยืน่อุทธรณ์ภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

 การขอคนืเงนิภาษีป้าย 

 ผูเ้สียภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกวา่ท่ีควร

จะตอ้งเสีย ผูน้ั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนไดโ้ดยยืน่คาํร้องขอคืนภายใน  

1 ปี นบัแต่วนัท่ีเสียภาษีป้าย 

 

แนะนําการชําระภาษี 

ป้าย 

 
โดย  

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโพธ์ิ 

อาํเภอนาโพธ์ิ  จงัหวดับุรีรัมย์ 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่ 

ทีท่าํการองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธ์ิ 

อาํเภอนาโพธ์ิ  จังหวดับุรีรัมย์ 

โทรศัพท์.0-4466-6646 

อตัราภาษป้ีาย 

บทกาํหนดโทษและค่าเงินเพิม่ 

อตัราภาษป้ีาย 

เงินภาษทุีกบาทมค่ีา  ช่วยพฒันา

ตาํบล “นาโพธ์ิ” 


