
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

ภาษีป้าย 

 ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ย่ีห้อ หรือ

เครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอ่ืน เพื่อหารายได้ไม่

ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ

เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 

  เ จ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษี

เป็นรายปี 

   กรณีติดตั้งหรือแสดง ป้ายภายหลังเดือนมีนาคม

หรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ป้าย อันเป็นเหตุต้องเสียภาษีป้ายเพิ่ม ให้เจ้าของป้ายแสดง

รายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่ติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือ

นับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

   ช าระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

จากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเงินสดหรือไปรษณีย์ ธนาณัติ ตั้งแต่

วันสั่งจ่ายให้แก่ทอ้งถิ่นหรือ อบต.นั้น  

   ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนช าระเป็น

สามงวดเทา่ๆ กันก็ได้ 

   ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงอยู่ ในเขตท้องถิ่นใด 

ให้ย่ืนแบบและช าระภาษีป้าย ได้ที่ท้องถิ่นนั้น ๆ   

 

 

 

 เจ้าของป้าย 

 เม่ือไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ถือ

ครองป้ายนั้นเป็นผู้ มีหน้าที่ เสียภาษีป้าย ถ้ าไ ม่อาจหาตัวผู้

ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

หรือที่ ดินที่ป้ ายนั้นติดตั้ งหรือแสดงอยู่เป็นผู้ เสียภาษีป้ าย

ตามล าดับ 

 

 

1. กรณีป้ายเก่า ให้แสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปี

ก่อน 

2. กรณีปา้ยใหม่ 

2.1 บัตรประจ าตัวประชาชน 

2.2 ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

2.3 หนังสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล 

2.4 ใบอนุญาตติดตั้งป้าย 

2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย(กรณีป้ายใหม่ หรือ

ป้ายที่มีการจัดท าแทนป้ายเดิม) ซึ่งจะต้องระบุขนาดของป้ายและ

ข้อความที่ติดบนแผ่นป้าย 

2.6 หรือหลักฐานอ่ืนเท่าที่จ าเป็นเพียงพอเพื่อ

ประโยชน์ในการเสียภาษีปา้ยเทา่นั้น 

 

 

 

1.  ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรง

มหรสพ 

2.  ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า  หรือสิ่งห้อหุ้ม  หรือบรรจุ

สินค้า 

3.  ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึน้เป็นครั้งคราว 

4.  ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์   

5.  ป้ ายที่ แสดง ไว้ ภายในอาคารหรือที่ ป ระกอบ 

การค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน 

มีพืน้ที่ป้ายไม่เกิน  3  ตร.ม.   

6.  ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค  

หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

7.  ป้ายขององคก์ารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดตั้งองคก์ารของรัฐบาล 

8.  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคาร 

ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9.  ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 

10.  ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร  ซึ่งค้าผลผลิตอัน

เกิดจากการเกษตรของตน 

11.  ป้ายของวัด  หรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่ 

การศาสนา  หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 

12.  ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 

 

 

1.  ป้ายที่ มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาทต่อ 500

ตารางเซนติเมตร 

2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปน

กับภาพและเครื่องหมายอ่ืน คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตาราง

เซนติเมตร 

3.  ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตาราง

เซนติเมตร 

 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ 

หรือไม่ 

  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมอ อยู่ใต้หรือต่ ากว่า

อักษรต่างประเทศ 

หลักฐานในการย่ืนเสียภาษีป้าย 

ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

อัตราภาษีป้าย 



4. ป้ายที่ค านวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษี

ต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท 

          ป้ายติดต้ังใหม่ 

ขอค าอนุญาตโดยแจ้งขนาด พร้อมภาพถ่ายหรือภาพ 

สเก็ตของป้ายและแผนผังที่ตั้งของป้าย กับ อบต.ห้วยไร่ 

              ติดตั้งระหว่าง  

 ม.ค.  - มี.ค.   ให้คิด 100%   ของค่าภาษี 

 เม.ย. - มิ.ย.   ให้คิด  75%    ของค่าภาษี 

 ก.ค.  - ก.ย.   ให้คิด  50%    ของค่าภาษี 

 ต.ค.  - ธ.ค.   ให้คิด   25%   ของค่าภาษี 

การค านวณพื้นที่ป้าย 

 -  ป้ายที่บอกขอบเขตก าหนดได้ ค านวณส่วนที่กว้าง

ที่สุด คูณ ส่วนที่ยาวที่สุดของป้าย 

 -  ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ถือตัวอักษร ภาพ หรือ 

เครื่องหมายที่อยู่ริมสุดขอบเขต เพื่อก าหนดส่วนกว้างที่สุดยาว

ที่สุด 

 -  ค านวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร หารด้วย 500 

คูณด้วย อัตราภาษีปา้ยที่ต้องเสีย 

 

 

1.  ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่

ก าหนด ภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงิน

เพิ่มร้อยละ 10 ของคา่ภาษี 

2.  ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้ค่า

ภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของคา่ภาษีที่ประเมิน

เพิ่มเติม 

 

การอุทธรณ์ 

 เม่ือผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน แล้วเห็นว่าการ

ประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องย่ืนอุทธรณ์ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

วิธีการช าระภาษีป้าย 

1. ช าระด้วยตนเอง ได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บ

ร า ย ไ ด้  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ห้ ว ย ไ ร่ 

            2. ช าระด้วยเช็ค / ธนาณัติ / ตั๋วแลกเงิน โดยสั่งจ่ายใน

นาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยไร่เท่านั้น 

3. โอนผ่านบัญชีธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์ ชื่อ

บัญชี อบต.ห้วยไร่ บัญชีเลขที่ 02-003545443-6 พร้อมแจ้งการ

โอนเงินภายในวันเดียวกัน ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4405-6135  

 การขอคืนเงินภาษีป้าย 

 ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่

ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยย่ืนค าร้องขอคืน

ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีปา้ย 
  
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยไร่  

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4405-6135 

  
 

องค์การบริองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่หารส่วนต าบลห้วยไร่  
 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
กองคลัง องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยไร ่

 ต าบลห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

บทก าหนดโทษและค่าเงนิเพิม่ 

   เอกสารแนะน าภาษีป้าย 


