
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีป้าย 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
 1. เจ้าของป้าย  หมายถึง  เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้จัดทำป้ายมาเพื่อแสดงช่ือ ยี่ห้อ เครื่องหมายท่ีใช้ในการ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นของตนเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าของตนหรือโฆษณากิจการอื่น
ของตนเพื่อหารายได้ 
 2. กรณีท่ีหาเจ้าของป้ายไม่ได้ 
  ลำดับท่ี 1 ผู้ครอบครองป้าย 
 ลำดับท่ี 2 หาตัวผู้ครอบครองไม่ได้  กรณีถ้าป้ายติดต้ังบนอาคารให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
กรณีถ้าป้ายติดต้ังบนท่ีดินของผู้อื่นเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินท่ีป้ายติดต้ังอยู่ มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย
ตามลำดับกำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ  
  ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี  ให้เจ้าของป้ายมีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี  
ยกเว้นป้ายท่ีเริ่มติดต้ังหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายต้ังแต่วันเริ่มติดต้ัง  หรือแสดงจนถึงวันส้ินปี  และให้
คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด  งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายต้ังแต่งวดท่ีติดต้ังป้ายจนถึงงวดสุดท้าย
ของปี ท้ังนี้เป็นไปตามอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ป้ายท่ีติดต้ังบอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น และมีพื้นท่ี
เกิน 2 ตารางเมตรต้องมีช่ือและท่ีอยู่ของเจ้าของป้าย เป็นตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวด้านล่างของป้ายและ
ให้ข้อความดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีป้าย ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีเจ้าของป้ายอยู่
นอกประเทศไทย ให้ตัวแทน หรือผู้แทนในประเทศ มีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย แทนเจ้าของป้าย 
ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้
ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
แล้วแต่กรณี มีหน้าท่ีปฏิบัติการแทนเจ้าของป้าย เจ้าของป้ายผู้ใด  
  1. ติดต้ังหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให้เสียเป็นรายงวด  
 2. ติดต้ังหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพื้นท่ี ข้อความ ภาพและเครื่องหมายอย่างเดียวกับ
ป้ายเดิมท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว ป้ายชำรุดไม่ต้องชำระเฉพาะปีท่ีติดต้ัง   
  3. เปล่ียนแปลงแก้ไขพื้นท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้ว
อันเป็น เหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่ม ป้ายท่ีเพิ่มข้อความชำระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนท่ีเพิ่มป้ายท่ีลดขนาด
ไม่ต้องคืน เงินภาษีในส่วนท่ีลด ถ้าเปล่ียน ขนาดต้องชำระใหม่ ให้เจ้าของป้ายตาม   1. , 2.  หรือ 3. ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีติดต้ังหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วัน
เปล่ียนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายป้ายเดิมแล้วแต่กรณี     
อัตราภาษีป้าย  
  ฐานภาษีและอัตรา คือ เนื้อท่ีของป้ายและประเภทของป้ายรวมกัน ถ้าเป็นป้ายท่ีมีขอบเขตกำหนดได้ 
การคำนวณพื้นท่ีป้ายให้เอาส่วนกว้างท่ีสุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็นขอบเขตของป้าย ถ้าเป็นป้ายท่ีไม่มีขอบเขต
กำหนดได้ให้ถือเอาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสำหรับกำหนดส่วนท่ีกว้างท่ีสุดและ
ยาวท่ีสุด แล้วคำนวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตรถ้าเกินครึ่ง ให้นับเป็น 500 
ตารางเซนติเมตร ถ้าต่ำกว่าปัดท้ิง ประกอบกับประเภทของป้าย คำนวณเป็นค่าภาษีป้าย ท่ีต้องชำระ โดย
กำหนดอัตราภาษีป้ายดังนี้  
 



  (1 ) ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
(2) ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 
บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
  (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
  (ก)  ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่  
  (ข)  ป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วน หรือท้ังหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ  
  (4) ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไขพื้นท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายท่ีได้เสียภาษี
แล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะ
จำนวนเงินภาษีท่ีเพิ่มขึ้น  
  (5) ป้ายทุกประเภท  เมื่อคำนวณพื้นท่ีของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราท่ีต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ  200 
บาทให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 (6) กรณีป้ายท่ีติดต้ังปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด  งวดละ 3 เดือน 
- งวดท่ี 1 เริ่ม มกราคม -  มีนาคม คิดภาษี    100% 
- งวดท่ี 2 เริ่ม เมษายน -  มิถุนายน  คิดภาษี    75% 
- งวดท่ี 3 เริ่ม กรกฎาคม - กันยายน  คิดภาษี     50% 
- งวดท่ี 4 เริ่ม ตุลาคม - ธันวาคม  คิดภาษี     25% 
ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี  
  (1) ป้ายท่ีแสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ  
  (2) ป้ายท่ีแสดงไว้ที่สินค้าหรือท่ีส่ิงหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า  
  (3) ป้ายท่ีแสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว  
  (4) ป้ายท่ีแสดงไว้ที่คนหรือสัตว์  
  (5) ป้ายท่ีแสดงไว้ภายในอาคารท่ีใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็น
ท่ีรโหฐาน ท้ังนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นท่ีไม่เกิน 3 ตารางเมตรท่ีกำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่
รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  
  (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน  
  (7) ป้ายขององค์การท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการ นั้น ๆ และหน่วยงานท่ีนำรายได้ส่งรัฐ  
  (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการ
สหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  (9) ป้ายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรื
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
  (10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
  (11) ป้ายของวัดหรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ  
  (12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
(13) ป้ายตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับท่ี 2) กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535) ให้เจ้าของ
ป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้าย สำหรับ  



  (ก) ป้ายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว้ท่ีรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์   
  (ข) ป้ายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว้ที่ล้อเล่ือน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเล่ือน  
  (ค) ป้ายท่ีติดต้ังหรือแสดงไว้ท่ียานพาหนะนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) โดยมีพื้นท่ีไม่เกินห้าร้อยตาราง
เซนติเมตร 
สรุปหลักเกณฑ์ป้ายที่ต้องเสียภาษ ี
 1. ต้องเป็นป้ายดังต่อไปนี้ 
  1.1 ป้ายท่ีแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย 
   - ใช้ในการประกอบการค้า 
   -ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ 
      1.2 ป้ายโฆษณา 
   - โฆษณาการค้า 
   - กิจการอื่นเพื่อหารายได้ 
  2. แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน แกะสลัก จารึก  หรือทำ
ให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น 
  3.ไม่เป็นป้ายท่ีได้รับการยกเว้นตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ 

เงินเพิ่ม  
   ให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย เสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังนี้  
  (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงิน
ท่ีต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะได้
แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินท่ีต้องเสียภาษีป้าย  
  (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสีย
เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน  
  (3) ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินท่ีต้องเสีย
ภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ท้ังนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่ม 
 
 


