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มาตรา ๖ ในพระราชบญัญตัน้ีิ 

    “ป้าย” หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยี่หอ้หรอืเครื่องหมายที่ใชใ้น
การประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่เพือ่หารายไดห้รอืโฆษณา
การคา้หรอืกจิการอืน่เพือ่หารายได ้ไม่ว่าจะไดแ้สดงหรอืโฆษณาไวท้ี่
วตัถใุดๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรอืเครื่องหมายที่เขียน แกะสลกั จารกึ
หรอืท าใหป้รากฏดว้ยวธิอีืน่ 

 

ป้ายตามความหมาย พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 



องคป์ระกอบของป้าย 

๑. ป้ายแสดงช่ือ ยี่หอ้ หรอืเครื่องหมาย 

  



1.ช่ือ  เป็นการเรยีกแทนตวับคุคล หา้ง รา้น หรอื สถาน
ประกอบการต่างๆ 





ป้ายที่เขา้ข่ายตอ้งเสยีภาษี 

กบัปญัหาของการจดัเกบ็ป้าย “ช่ือ” 

ป้ายช่ือสว่นใหญ่จะเป็นช่ือที่มีลกัษณะเฉพาะ  
เพือ่จดจ า เจาะจง และบ่งช้ีถงึสถานประกอบการ 

 หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ต่างๆ  







1. ป้ายช่ืออาคาร, ป้ายช่ือตึก 

ค าถาม 



   

2. ยี่หอ้ หมายถงึ แบรนต่างๆของรา้นคา้หรอืสนิคา้ อาจใชแ้ทน
ช่ือบรษิทั หา้งรา้น เพือ่ใหส้าธารณชนจ าไดง้า่ยข้ึน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fddpromote.com%2Fid-512dd5d84fba0b437c0021ea.html&ei=DzPLVI3xEYP38QWI2oLIBg&psig=AFQjCNEWzU1BCa0cGwAll_tCL7BCtodIhg&ust=1422689239756177


  3. เครื่องหมาย สิง่ที่ท าข้ึนแสดงความหมาย เพือ่จดจ า หรอื
ก าหนดรูไ้ม่ว่าสิง่ที่ท าข้ึนนั้น จะเป็นรูปภาพสตัว ์  สิง่ของหรอื
มนุษย ์ 



-ที่ใชใ้นการประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่ 



 ป้ายลูกศร บอกทาง โดยไม่มีขอ้ความอืน่  



http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.plazathai.com%2Fshow-580794.html&ei=qJ-KVLvNNY-UuASLpYH4Bw&bvm=bv.81828268,d.c2E&psig=AFQjCNG0c9z4rFNBWAnkJw1d7RzUwY_aig&ust=1418457088287283


  ๒.  ป้ายโฆษณาการคา้หรอืกจิการอืน่ 

       “ป้ายโฆษณา” คือ ป้ายขอ้ความประชาสมัพนัธท์ี่
ตอ้งการเผยแพร่ใหผู้บ้คุคลภายนอกรบัทราบ ไม่ว่าเป็นการ
เผยแพร ่ดว้ยขอ้ความ เครื่องหมาย รูปภาพ หรอื ดว้ย
ประการอืน่ใด  
  

องคป์ระกอบของป้าย (ต่อ) 





- เพือ่หารายไดจ้ากการแสดงหรอืโฆษณา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipmass.com%2Fstory%2F20540&ei=bIxQVM2sF6XWmAXRmoLoBg&bvm=bv.78597519,d.dGY&psig=AFQjCNEdHSw6zthHjD5-PjrtsxHoO8Dojg&ust=1414651099613574




- ไม่ว่าจะไดแ้สดงหรอืโฆษณาไวท้ี่วตัถใุด ๆ ดว้ยอกัษร 
ภาพ หรอืเครื่องหมายที่เขียน แกะสลกั จารกึ หรอืท าให ้

ปรากฏดว้ยวธิอีืน่” 



ป้ายผา้ใบ ป้ายไวนิล 

ป้ายไม ้ ป้ายหนิออ่น 

ฯลฯ 



แต่งตน้ไมเ้ป็นตวัอกัษร 



ป้ายไฟ ป้ายไฟนีออน ตามตวัอกัษร 



ป้ายอเิลก็ทรอนิกส ์
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ขอ้สงัเกต 

  1. ป้ายไม่จ าเป็นตอ้งมีลกัษณะท่ียดึตดิกบัพื้นดินเท่านั้น  



ป้ายธงญี่ปุ่ น แบบขาตัง้ 



ป้ายตดิลอ้เคลือ่นที่ได ้



ป้ายแบบแขวนหนา้รา้น 



ป้ายไฟ ป้ายไฟนีออน ตามตวัอกัษร 



ป้ายกระดานด า 



2. ภาษีป้ายไม่มีค าว่า “ป้ายชัว่คราว”   

ขอ้สงัเกต (ต่อ) 



สรุปหลกัเกณฑป้์ายที่ตอ้งเสยีภาษี 

1) ตอ้งเขา้องคป์ระกอบของค าวา่ป้าย ดงัน้ี 

      1.1  ป้ายที่แสดงช่ือ  ยี่หอ้  หรอืเครื่องหมาย 

      -  ใชใ้นการประกอบการคา้ 
      -  ประกอบกจิการอืน่เพือ่หารายได ้

 1.2 ป้ายโฆษณา 
      -  โฆษณาการคา้  
      -  กจิการอืน่ เพือ่หารายได ้

2)  แสดงหรอืโฆษณาไวท้ี่วตัถใุด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรอืเครื่องหมาย 

ที่เขียน แกะสลกั จารกึ หรอืท าใหป้รากฏดว้ยวธิีอืน่ 

3) ไม่เป็นป้ายที่ไดร้บัการยกเวน้ตามที่กฎหมายก าหนดไว ้





  1) ป้าย ณ บรเิวณโรงมหรสพ เพือ่โฆษณาโรงมหรสพ 



   2) ป้ายที่สนิคา้หรอืที่สิง่หุม้ห่อหรอืบรรจุสนิคา้ 



 3) ป้ายในบรเิวณงานทีจ่ดัขึ้นเป็นคร ัง้คราว 



 4) ป้ายทีแ่สดงไวท้ีค่นหรอืสตัว ์



5)  ป้ายภายในอาคารประกอบกจิการคา้ฯ หรอืภายในอาคาร  ซึง่เป็น
ทีร่โหฐาน ท ัง้น้ี เพือ่หารายได ้และมพีื้นทีไ่มเ่กนิตามทีก่ฎกระทรวง
ก าหนด แต่ไมร่วมถงึป้ายตามกฎหมายว่าดว้ยทะเบยีนพาณิชย ์

ป้ายที่ไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ 
1. ป้ายภายในอาคารประกอบกจิการคา้ฯ เพือ่หารายได ้และมีพื้นที่ 
    ไม่เกนิ 3 ตารางเมตร (ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 8 (2542) ) 
2. ป้ายภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน เพือ่หารายได ้และมีพื้นที่            
    ไม่เกนิ  3 ตารางเมตร (ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 8 (2542) ) 



แนวทางปฏบิติั  
ป้ายภายในอาคารที่จะไดร้บัการยกเวน้ 

ตอ้งไม่ใช่เป็นการประชาสมัพนัธ ์หรอืโฆษณาให ้
บคุคลภายนอกรบัรู ้



    ป้ายภายในอาคารประกอบกจิการคา้ฯ เพือ่หารายได ้และมี
พื้นที่ไม่เกนิ 3 ตารางเมตร (ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 8 (2542) ) 



ป้ายเมนูอาหารภายในรา้น 





ป้ายแบบน้ีจะถือวา่อยูภ่ายในอาคารหรือไม่ 



ขอ้หารอื 
   ป้ายสตกิเกอร ์ที่ตดิหนา้กระจกของ

สถานประกอบการ ถอืเป็นป้ายภายใน
อาคารหรอืไม่ 

 







ป้ายที่แสดงหรอืตดิต ัง้ที่หวัจา่ยน ้ามนั หรอื
ใตห้ลงัคาจ าหน่ายน ้ามนั เป็นป้ายภายใน

อาคารหรอืไม่ 



แนวทางค าวินิจฉัยตามค าพิพากษาฎีกาท่ี 1743/2544 



ขอ้ยกเวน้ 

ป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์(พ.รบ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499 ) 



6) ป้ายของราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมิูภาคและราชการ
สว่นทอ้งถิ่น ตาม กม.ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน เช่น 

    - ป้ายช่ือสถานท่ีราชการ 



- ป้ายที่ทางราชการจดัท าข้ึน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fplay.kapook.com%2Fphoto%2Fshowfull-56043-7&ei=OOBRVLWnEcr28QXRhIGgCw&psig=AFQjCNHlbI3NwZ-6tlEqDr2i252-rz_9VA&ust=1414737178864559




ป้ายตรวจสภาพรถยนตเ์อกชน (ตรอ.)  

- ป้ายที่ทางราชการก าหนดแบบใหเ้อกชนท า 



ป้ายสถานสอนขบัรถเอกชน 





- ป้ายค าขวญัต่างๆ ที่เอกชนท าใหห้น่วยงานราชการ 



มาตรา 8 (7) ป้ายขององคก์ารที่จดัต ัง้ข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยการ
จดัตัง้องคก์ารของรฐับาล หรอืตามกฎหมายนั้นๆ และหน่วยงานที่
น ารายไดส้ง่รฐั 

   



1. องคก์ารทีจ่ดัต ัง้ขึ้นตาม 

    กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล 

-องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

-สถาบนัการบนิพลเรอืน  
-องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์
-องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ 
-องคก์ารสวนยาง  

-องคก์ารตลาดเพือ่การเกษตรกร 
- องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่
ประเทศไทย  
- องคก์ารตลาด  
- องคก์ารสวนสตัว ์ 
-องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ 

ฯลฯ 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยจดัต ัง้องคก์รของรฐับาล พ.ศ. 2496 
จดัต ัง้โดยพระราชกฤษฎกีา 



 2. องคก์ารทีจ่ดัต ัง้ขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ๆ  









  3. หน่วยงานที่น ารายไดส้ง่รฐั 
ตวัอย่างหน่วยงานฯ 

              โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั 
              องคก์ารสรุา  กรมสรรพสามิต 

              โรงงานไพ ่กรมสรรพสามิต 

              โรงพมิพต์ ารวจ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  
ฯลฯ 



8)  ป้ายของธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารออมสนิ     
     ธอส. / ธกส. และบรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ 
     ประเทศไทย 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/8/8b/Bank_bot.jpg
http://www.ghb.co.th/


ป้ายธนาคารตามภาพถ่ายตอ้งเสยีภาษป้ีายหรอืไม่ 

http://www.flickr.com/photos/donuzz/2234399754
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/7/76/Bank_krungthai_th.jpg


9) ป้ายของโรงเรยีนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีน
เอกชน1 หรอื  สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่า
ดว้ยสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 2      
ที่แสดงไว ้ณ อาคารหรอืบรเิวณของโรงเรยีนเอกชนหรอื
สถาบนัฯ 
 - พ.ร.บ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ม. 28 
 - พ.ร.บ. สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  ม.21  



- พ.ร.บ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ม. 28 
(อกัษรไทย + มีค าว่า  “โรงเรยีน” ก ากบัในช่ือ + ขนาดของ
อกัษรต่างประเทศตอ้งไม่มีขนาดใหญ่กว่าอกัษรไทย) 

 - พ.ร.บ. สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  ม.21 
(อกัษรไทย+ ค าน าหนา้ช่ือว่า “วทิยาลยัสถาบนั หรอื
มหาวทิยาลยั” + อกัษรต่างประเทศได)้ 













10) ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตร ซ่ึงคา้ผลผลติอนัเกดิ 

      จากการเกษตรของตน 



ป้ายน้ีอยู่ในข่ายที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีป้าย 
หรอืไม่ (เป็นการรวมกลุม่ของผูป้ระกอบการ
เกษตรที่ปลูกผกัปลอดสารพษิ และข้ึนป้าย) 



11) ป้ายของวดั หรอืผูด้  าเนินกจิการเพือ่ประโยชน ์

      แก่การศาสนาหรอืการกศุลสาธารณะโดยเฉพาะ 





12) ป้ายของสมาคมหรอืมลูนิธิ 



13) ป้ายที่ก าหนดในกฏกระทรวงกฎกระทรวง  
ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนด ป้าย
ที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีป้าย คอื 



1) ป้ายที่แสดงหรอืตดิต ัง้ไวท้ี่รถยนตส์ว่นบคุคล   
รถจกัรยานยนต ์รถบดถนน หรอืรถแทรกเตอร ์          
 



2) ป้ายทีต่ดิต ัง้หรอืแสดงไวท้ีล่อ้เลือ่น 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เลือ่น 

***ปจัจุบนักฎหมายว่าดว้ยลอ้เลื่อนยกเลกิแลว้*** 
โดยผลของพระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมายบางฉบบั
ที่ไม่เหมาะสมกบักาลปจัจุบนั พ.ศ. 2546 





3)  ป้ายที่ตดิต ัง้หรอืแสดงไวท้ี่ยานพาหนะนอกเหนือ 1) 
และ 2) โดยมีพื้นที่ในการตดิต ัง้หรอืแสดงไม่เกนิ 500 
ตร.ซม. 





รถประจ าทาง และมีพื้นที่ป้ายเกนิ 500 ตร.ซม. 





อ านาจและหนา้ที่จดัเกบ็ภาษีป้ายเป็นของหน่วยงานใด? 
ส านกังานหรอืท่ีว่าการของราชการสว่นทอ้งถิ่น 

ซ่ึงการจดทะเบียนยานพาหนะไดก้ระท าในเขตพื้นที่ 
มาตรา 15 (2)  



ผูมี้หนา้ที่ยื่นแบบแสดงรายการ 
เพื่อเสยีภาษีป้าย (ภ.ป.1)  

  คือ เจา้ของป้าย  



เจา้ของป้าย คือ ใคร 

   แนวทางตามค าพพิากษาศาลฎกีาแผนกคดีภาษีอากร    “เจา้ของ
ป้าย หมายถงึ เจา้ของกรรมสทิธิ์ผูจ้ดัท าป้าย   มาเพื่อแสดงช่ือ ยีห่อ้
เคร่ืองหมายที่ใชใ้นการประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่ของ
ตนเพือ่หารายได ้   หรอืโฆษณาการคา้ของตนหรอืโฆษณากจิการ
อืน่ของตนเพือ่หารายได”้ 



ขยายความหมายของค าว่า  
“เจา้ของป้าย” 

ผูท้ี่ไดร้บัประโยชนจ์ากการตดิต ัง้ป้าย 

สว่นใหญ่ คือ เจา้ของสนิคา้  
หรอืเจา้ของขอ้ความที่โฆษณา 



     บรษิทั ซพัพลาย จ ากดั ไดก้อ่สรา้งโครงป้ายเหลก็ข้ึน   
นายศิรชิยัจงึขอเช่าโครงป้ายดงักลา่ว เพือ่แสดงป้ายโฆษณา
ยี่หอ้โทรศพัทข์องตน 

 

ถามว่า   ใครเป็นเจา้ของป้ายตามความหมายของ พ.ร.บ. ภาษี
ป้ายฯ 

หมายเหตุ         คอื ค าถาม 





      ไทยธนาคารไดว้่าจา้งบรษิทัโชวเ์คสท าป้ายโฆษณา โดยมี
สญัญาตกลงกนัว่า ใหบ้รษิทัโชวเ์คสเป็นผูช้ าระภาษีป้าย 

 

 

1. แจง้ประเมิน ภ.ป. 3 ไปที่ไทยธนาคารหรอืบรษิทัโชวเ์คส ? 

2. ใบเสรจ็จะออกใหน้ามใคร ?  

ค าตอบ คอื ไทยธนาคาร 

ค าตอบ คอื ไทยธนาคาร 



 กรณีที่ไม่มผูีย้ืน่แบบและหาตวัเจา้ของป้ายไม่ได ้

    (มาตรา 18) 
    ล าดบัที่ 1.  ผูค้รอบครองป้าย  
    ล าดบัท่ี 2.  หาตวัผูค้รอบครองป้ายไม่ได ้  
     ** กรณีถา้ป้ายตดิตัง้บนอาคาร ใหเ้จา้ของหรอืผู ้

ครอบครองอาคาร  
         ** กรณีถา้ป้ายตดิตัง้บนที่ดินของผูอ้ืน่เจา้ของหรอืผู ้

ครอบครองที่ดินที่ป้ายตดิตัง้อยู่ 

                  มีหนา้ที่เสยีภาษีตามล าดบั 



ค าถาม 

     นายหน่ึงเป็นเจา้ของอาคารไดท้ าสญัญาใหน้ายสอง    
เช่าอาคาร นายสองจงึใหน้ายสามเช่าพื้นที่บนอาคาร และ 
นายสามไดก้อ่สรา้งโครงป้ายเหลก็ข้ึน  เพือ่ใหน้ายสีเ่ช่า 
โครงป้ายเพือ่โฆษณาการคา้ของตน  

ขอใหเ้รยีงล าดบัผูม้ีหนา้ที่เสยีภาษี ? 

นายสี ่ นายสาม นายหน่ึง นายสอง 



ขัน้ตอนการจดัเกบ็ภาษีป้าย 

1. เจา้ของป้ายมีหนา้ที่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคมของ
ทกุปี (มาตรา 12 วรรคหน่ึง) ยกเวน้ 3 กรณี ที่ใหเ้จา้ของป้ายยืน่
แบบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ตดิต ัง้หรือเปลีย่นแปลงแกไ้ขป้าย 
(มาตรา 14) 
   1.1 ตดิต ัง้หรอืแสดงป้ายหลงัมีนาคม 

   1.2 ตดิต ัง้หรอืแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมที่เสยีภาษีไปแลว้   
   1.3 เปลีย่นแปลงพื้นที่ป้าย ขอ้ความ ภาพ หรอืเครื่องหมาย 

อนัเป็นเหตใุหเ้สยีภาษีเพิม่ข้ึน 



2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีประเมินภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ในบญัชีอตัราภาษีป้าย (6) และ (7) ทา้ยพระราชบญัญตั ิ
และตามอตัราภาษีป้ายที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 17) 

ขัน้ตอนการจดัเกบ็ภาษีป้าย (ต่อ) 



    1.  หาพื้นที่ของป้าย 

 (1) ถา้เป็นป้ายที่มขีอบเขตก าหนดได ้ใหเ้อา
สว่นกวา้งที่สุดคูณดว้ยสว่นยาวที่สุดของขอบเขตป้าย 
เป็นตารางเซนติเมตร 
  

การประเมินภาษีป้าย 



ป้ายสีเ่หลีย่มจตัรุสั 



ป้ายสีเ่หลีย่มผืนผา้ 



ป้ายวงกลม 



ป้ายวงร ี



การวดัป้ายทีม่ขีอบเขตก าหนดได ้



(2)   ถา้เป็นป้ายที่ไม่มขีอบเขตก าหนดได ้ใหถ้ือว่าตวัอกัษร 
ภาพ หรือเคร่ืองหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตส าหรบัก าหนด
สว่นกวา้งที่สุดและยาวที่สุดแลว้ค านวณ (1) 











สติ๊กเกอรโ์ปร่งแสง ตดิกระจกหนา้รา้น  



ป้ายแบบน้ีจะวดัพื้นที่ป้ายอย่างไร?  
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- แถบส ีตอ้งค านวณเป็นพื้นที่ต่อเน่ืองกบัตวัอกัษรหรอืไม่ 





- แถบส ีเป็นตวัแบ่งขอบเขตของป้ายหรอืไม่ 



- ป้ายที่อยู่ในโครงเดียวกนั แต่มองเหน็ไดห้ลายดา้น
คิดเป็นกี่ป้าย ค าพพิากษาฎกีาที่ 1265/2519 



ป้ายโครงเดียวกนั ท่ีตอ้งคิดเพยีงป้ายเดียว  

 

ค าพพิากษาศาลฎกีาที่ 117/2519  วางแนวทางไวด้งัน้ี 

      
    1. โครงสรา้งป้ายตอ้งท าตดิต่อเป็นผืนเดียวกนั 

 

     2. ไม่สามารถแยกสว่นของป้ายออกจากกนัได ้ 
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ลกัษณะของป้ายที่แมจ้ะอยู่ในโครงเดียวกนั 

แต่สามารถแยกสว่นของป้ายออกจากกนัได ้







 2.  เม่ือค านวณพื้นที่ของป้ายแลว้ ถา้มีเศษเกนิกึ่งหน่ึง
ของหา้รอ้ยตารางเซนติเมตร ใหน้บัเป็นหา้รอ้ยตาราง
เซนตเิมตร ถา้ไม่เกนิกึ่งหน่ึงใหป้ดัทิ้ง 
     (กึ่งหน่ึงของ 500 ตร.ซม. คือ 250 เกนิกึ่งหน่ึงคือ 
251 ข้ึนไป ใหปั้ดข้ึนเป็น 500 ตร.ซม.) 

การประเมินภาษีป้าย (ต่อ) 



พื้นที่ป้าย 1250  ตร.ซม. =  1250  =  

2.5  

                                      500 

การปดัเศษของพื้นที่ป้าย  

พื้นที่ป้าย 1251 ตร.ซม.  =  1251  = 

2.502 

                                       500 

= 2  

= 3 

พื้นที่ป้าย 1800 ตร.ซม. = 1800 =  3.6 

                                     500 

= 4 



วธิีการค านวณ (ต่อ) 

3. น าพื้นที่ป้ายไปคูณกบัอตัราภาษี 

4. ถา้มีอตัราท่ีตอ้งเสยีภาษีต า่กว่าป้ายละ 200 บาท  
   ใหเ้สยีภาษีป้ายละ 200 บาท 

 



***  อตัราภาษี แบ่งเป็น  3  อตัรา  
     1)  อกัษรไทยลว้น  3 บาท/500 ตร.ซม. 
     2)  อกัษรไทยปนต่างประเทศ/ภาพและ/เครื่องหมาย 

          อตัรา  20 บาท/500 ตร.ซม. 
     3)  ป้ายต่อไปน้ีอตัรา 40 บาท/500 ตร.ซม. 
           ก. ไม่มีอกัษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรอืเครื่องหมาย 

           ข.  อกัษรไทยบางสว่น/ท ัง้หมดอยู่ใต/้ต า่กว่า 
                อกัษรต่างประเทศ 

อตัราภาษี และค่าภาษีป้าย 

กฎกระทรวงฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2535)  ก าหนดอตัราภาษีไว ้ดงัน้ี 
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รบัปรกึษาปญัหาดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา   
BRAND THAI 



  -  ตวัเลข คดิเป็นอตัราภาษปีระเภททีเ่ท่าไร 

086  7649298 

ค าตอบ คอื ไม่จดัอยู่ในประเภทใดเลย 



ใหเ้ช่าป้ายโฆษณา 
086  7649298 

ค าตอบ ถอืว่าป้ายน้ีมีแต่อกัษรไทยลว้นเพยีงอย่างเดียว  
จดัเป็นประเภทที่ 1 คดิในอตัรา 3 บาทต่อ 500 ตร.ซม. 
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- ป้ายไตรวชิัน่ คดิเป็นกี่ป้าย และอตัราภาษีใด  



   ป้ายแสดงราคาน ้ามนั ประเภทน ้ามนั และป้ายที่มีขอ้ความวา่  
       ภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอรห์วัจา่ย  
      (ค าพพิากษาฎกีาที่ 1433/2545  และ 5332/2547) 











3. เจา้ของป้ายมีหนา้ที่ช าระภาษีป้ายภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดร้บัแจง้การประเมิน (มาตรา 19) 
หมายเหต ุ- เจา้ของป้ายมีหนา้ที่เสยีภาษีป้ายเป็นรายปี  
         - ยกเวน้ ป้ายที่ตดิต ัง้หรอืแสดงในปีแรก ใหเ้สยี
ภาษีต ัง้แต่วนัเริ่มตดิต ัง้หรอืแสดงจนถงึสิ้นปี และใหค้ดิ
ภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือน (มาตรา 7) 

ขัน้ตอนการจดัเกบ็ภาษีป้าย (ต่อ) 



การคิดค านวณค่าภาษี 

ป้ายที่ตดิต ัง้ในปีแรก หรอืคร ัง้แรก 

มกราคม - มีนาคม = 100 % 

 เมษายน - มิถนุายน = 75% 

 กรกฎาคม  - กนัยายน = 50% 

 ตลุาคม - ธนัวาคม = 25%  



4. ผูม้ีหนา้ที่เสยีภาษีป้ายสามารถขอผ่อนช าระภาษีได ้
โดยแบ่งช าระเป็นสามงวด งวดละเท่าๆ กนั (มาตรา 
19 ทวิ) 

ขัน้ตอนการจดัเกบ็ภาษีป้าย (ต่อ) 



การผ่อนช าระภาษีป้าย 

มาตรา 19 ทว ิ  
1. ตอ้งมีค่าภาษีป้าย 3,000 บาทข้ึนไป 

2. ผูร้บัประเมินตอ้งมีหนงัสอืแจง้ความจ านงไปยงั   
   จนท.พนง.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัไดร้บั    
   แจง้การประเมิน (ม. 19 วรรคหน่ึง) 
3. ผ่อนช าระเป็นสามงวดๆละเท่าๆกนักไ็ด ้  



งวดที่ 1 = ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้การประเมิน ภ.ป. 3       
              EX  วนัที่ 1 พฤษภาคม  -  15 พฤษภาคม 

งวดที่ 2 = ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัสดุทา้ยที่ตอ้งช าระงวดที่หน่ึง        
              EX 16 พฤษภาคม  - 15 มิถนุายน 

งวดที่ 3 = ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัสดุทา้ยที่ตอ้งช าระงวดที่สอง          
              EX 16 มิถนุายน  - 15 กรกฎาคม  

หลกัการนบัระยะเวลาผ่อนช าระภาษีป้าย 

รบัแจง้การประเมินภาษีป้ายวนัท่ี 30 เม.ย.  



การรบัช าระภาษบีางส่วน 

เรื่องเสรจ็ที่ 107/2546 คณะกรรมการกฤษฎกีา   
(คณะท่ี 3) ใหค้วามเหน็ว่า เม่ือผูมี้หนา้ที่เสยีภาษี 

น าเงนิค่าภาษีแต่เพยีงบางสว่นมาช าระ เม่ือพน้ 

ก าหนด 30 วนั อปท. สามารถรบัช าระหน้ีได ้          
และมีอ านาจคิดเงนิเพิ่มตามมาตรา 43  
จาก จ านวนค่าภาษีท่ีช าระแต่เพยีงบางสว่น 



5. ผูมี้หนา้ที่เสยีภาษีป้ายมีสทิธิอทุธรณ์ (ภ.ป.4) ต่อ
ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้
การประเมิน (มาตรา 30) 
6. ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นตอ้งวินิจฉยัอทุธรณ์ใหเ้สรจ็ภายใน 
60 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัอทุธรณ์ (มาตรา 32) 

ขัน้ตอนการจดัเกบ็ภาษีป้าย (ต่อ) 



ขัน้ตอนการจดัเกบ็ภาษีป้าย (ต่อ) 

7. หากไม่พอใจค าวินิจฉยัอทุธรณ์ของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 
มีสทิธิอทุธรณ์โดยฟ้องต่อศาลภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัที่ไดร้บัแจง้ค าวินิจฉยัอทุธรณ์ (มาตรา 33) 



การคิดเงนิเพิ่มภาษีป้าย 



มาตรา 25 ภาษีป้ายจะคิดเงนิเพิม่ได ้3 กรณี ดงัน้ี 

1)   ไม่ยื่นแบบฯ ภายในก าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่  
      10 % ของค่าภาษี เวน้แต่จะมายื่นแบบฯกอ่นที่ พนง.

จนท. แจง้เตือน ใหเ้สยีเงนิเพิม่ 5 % ของค่าภาษีป้าย 

 

2)   ยื่นแบบฯ ไม่ถกูตอ้ง ท าใหเ้สยีภาษีลดลงใหค้ดิเงนิเพิม่     
10 % ของภาษีที่ประเมินเพิม่เตมิ เวน้แต่ไดม้าแกไ้ขแบบ
ฯ ใหถ้กูตอ้งกอ่น พนง.จนท. แจง้การประเมิน(ภ.ป. 3)         
กไ็ม่ตอ้งเสยีเงนิเพิม่ 



3) กรณีไม่ช าระภาษีป้ายภายในก าหนด 

ใหเ้สยีเงนิเพิ่มรอ้ยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 

มาตรา  26 
เงนิเพิม่ตามมาตรา 25 ใหถ้อืว่าเป็นภาษีป้าย 



 

 

1. กรณีเจา้ของป้ายไม่ยื่นแบบ ภ.ป. 1 
2. กรณีเจา้ของป้ายยื่นแบบ ภ.ป. 1 ไม่ถกูตอ้ง  
หรอืไม่ครบถว้น 

ยอ้นหลงัไดไ้ม่เกนิ 5 ปี 

การแจง้ประเมินภาษีป้ายยอ้นหลงั (มาตรา 29) 



1) ผูใ้ดแจง้ขอ้ความ ถอ้ยค า ตอบค าถาม อนัเป็นเทจ็ /น าพยานหลกัฐานเท็จ
มาแสดงเพือ่หลกีเลี่ยง/พยายามหลกีเลี่ยงการเสยีภาษีป้าย โทษจ าคุก 
ไม่เกนิ 1 ปี /ปรบั 5,000 ถึง 50,000 บาท /ทัง้จ าท ัง้ปรบั 

2) ผูใ้ดจงใจไม่ยื่นแบบฯ  โทษปรบั 5,000 ถึง 50,000 บาท 

3) ผูใ้ดไม่แจง้การรบัโอนป้าย/ไม่แสดงรายการเสยีภาษีป้ายไวท้ี่เปิดเผยในที่
ประกอบการ โทษปรบั 1,000 ถึง 10,000 บาท 

4) ผูใ้ดขดัขวางการปฏบิตั ิ/ไม่ปฏบิตัติามค าส ัง่ ซ่ึงส ัง่มาใหถ้อ้ยค า/ใหส้ง่
บญัชี/เอกสารมาตรวจสอบภายในก าหนดอนัสมควรโทษจ าคุกไม่เกนิ 6 
เดือน /ปรบั 1,000 ถึง 20,000 บาท /ทัง้จ าท ัง้ปรบั 

บทก าหนดโทษ 



อ านาจในการเปรยีบเทยีบปรบัของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

(บทลงโทษตาม พ.ร.บ. ภาษีป้ายฯ) 
1. กรณีมีโทษปรบัสถานเดียว 
2. กรณีมีโทษปรบัหรอืจ าคุก แต่โทษจ าคุกไม่เกนิ  
6 เดือน 

  ***เงนิค่าปรบัใหเ้ป็นรายไดข้องทอ้งถิ่นนั้นๆ*** 

อ านาจในการเปรยีบเทียบปรบั 



ผูท้ี่เสยีภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ที่ตอ้งเสยี/เสยีเกนิที่ควร    
จะตอ้งเสยี 

•  มีสทิธิขอคืนเงนิ 

•  ยื่นค ารอ้งขอคนืใน 1 ปี นับแต่วนัที่เสยี 

การขอคืนเงนิภาษีป้าย (มาตรา 24) 


