
ภาษีป้าย 
ภาษปี้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้าย ซึ่งป้าย

หมายความว่า ป้ายแสดง ชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ใน
การประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอืน่ เพื่อหารายได้
หรือ โฆษณาการค้า หรือ กจิการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะ
แสดงไว้หรือ โฆษณาไว้ ที่วัตถุใดๆ ด้วย อักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลกั จารึก หรือทําให้ปรากฏด้วย
วิธีการอื่นๆ ลกัษณะป้ายจะคงทน ถาวรหรือไม่ก็ตาม หาก
เป็นป้ายที่แสดงเจตนาเพื่อหารายได้แล้ว เจ้าของป้าย ต้องมี
หน้าที่ชําระค่าภาษีป้าย ตามกฎหมาย 

ป้ายที่ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
1. ป้ายงานมหรสพ 
2. ป้ายที่แสดงไว้บนสินค้าหรือสิ่งที่ห่อหุ้มสินค้า 
3. ป้ายที่แสดงไว้ในที่จัดงานเป็นครั้งคราว 
4. ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
5. ป้ายในอาคาร ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร (กว้าง คูณ ยาว) 
6. ป้ายของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และ ส่วนท้องถิ่น 
7. ป้ายองค์กรของรัฐบาลที่นํารายได้ส่งรัฐ 
8. ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือ อุดมศึกษาที่ติด 
ไว้ในบริเวณโรงเรียนหรือสถาบันนั้นๆ 
9. ป้ายของธนาคารรัฐ และ บรรษัทเงินทุน 
10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งขายผลผลิตของตนเอง 
11. ป้ายของวัด หรือ ผู้ดําเนินกจิการเพื่อหาผลประโยชน์แก่การ
ศาสนาหรือการกุศล สาธารณะ 
12. ป้ายของสามาคม หรือ มูลนิธิ 
13.ป้ายที่กําหนดในกฎกระทรวง 
13.1.ป้ายที่แสดงที่รถยนต์ส่วนบุคคล 
รถจักรยานยนต์ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ 
13.2. ป้ายที่แสดงไว้ที่ล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
13.3. ป้ายที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก 
ข้อ 13.1 , 13.2 ที่มี พื้นที่ไม่เกิน 500 ตาราง 
เซนติเมตร 

อัตราภาษีป้าย 
 

ประเภท อัตราค่าภาษ/ี
500 ตร.ซม. 

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 3 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศ หรือ ปนกับ 
ภาพ หรือ เครื่องหมายอื่น 
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3. ก. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยข. 
ป้ายที่ มี อักษรไทยบางส่วนหรือ
ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษร
ต่างประเทศ 
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ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย 
1.   เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก        
ออกหนังสือแจง้ให้ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับรายการที่ต้องเสียภาษีระหว่างเดือน มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 
2.   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย ภายใน เดือน มีนาคม 
3. เจ้าหน้าที่รับแบบแสดงรายการป้าย และ ออกใบแจ้ง 
ประเมินการค่าภาษีให้ทราบ 
4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องชําระค่าภาษี หลังจากไดร้ับ
แบบประเมิน ภายใน 15 วัน 
 
 

เงินภาษีป้าย คํานวณได้จาก 
พื้นทีป่้าย (กว้าง*ยาว) ตร.ซม. หาร 500  ตร.ซม.  
คูณ อัตราภาษีป้าย 
หมายเหตุ 
การผ่อนชําระ 
หากค่าภาษีป้ายมีจํานวนตั้งแต ่3,000 บาท ขัน้ไป 
จะขอผ่อนชําระเป็น 3 งวด ๆ ละเท่าๆ กันก็ได ้โดยแจ้ง 
ความจํานงต่อเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนครบกําหนดเวลา 
ชําระภาษีป้าย แต่หากผิดนัดการชําระงวดใดงวดหนึ่ง 
ให้หมดสิทธิการผ่อนชําระทันที และ จะต้องเสียเงินเพิ่ม 
ในส่วนที่ค้างอีกด้วย 
เงินเพิ่มที่ต้องเสีย 3 กรณ ีคือ 
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน มีนาคม 
ให้เสีย เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของ จํานวนเงิน ภาษีที่ 
ต้องเสีย 
2. ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ค่า 
ภาษีลด น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่า 
ภาษีที่ประเมิน เพิ่มเติม 
3. ไม่ชําระค่าภาษีภายใน 15 วัน หลังได้รับใบแจ้ง 
ประเมิน ให้เสียเงนิเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน ของ 
จํานวนเงินที่ต้องเสีย 
(เศษของเดือน ให้นับเป็นหนึ่งเดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สําหรับ กรณี 
มีการเปลี่ยนแป
ของ ทุกปี ให้เจ
บริหารส่วนตํา
การประเมินภา
ตอ่ไปถ้าไม่แจง
เปลี่ยนแปลงใด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรง

ไม

ป้ายใหม่ ที่มีการติ
ปลง ระหว่าง หรือ 
จ้าของป้าย แจ้งกับ
บลบ่อนอกใหท้ราบ
าษีป้ายของท่านใหถ้
งให้ทราบทาง อบต
ด ๆ  

เสียภาษีปา

งตามเวลาที่ก

มเสียเงนิเพิม่

ิดตั้งเป็นปีแรก หรอื
หลังจากเดอืน มีน

บเจ้าหน้าที่ขององค์
บด้วยทุกครั้ง เพื่อที
ถูกต้องตามลักษณะ

ต.บ่อนอก จะถอืว่าไ

าย 
กําหนด 
มนะคะ 

อ ป้ายที่
าคม 
การ

ที่จะทํา
ะป้าย 
ไม่มีการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได

ทุ

สามารถ

หมู่

ทั้

การศึกษ

ด้ของท่าน 

กบาท 

ถนําไปพัฒนา

มู่บ้านได้ 

ทั้งด้าน 

ษา คมนาคม

 

 

              

      

    สนใจ
           

            

องคการบริ

จ 
       กับ

          ภ

ฝายจัด

ริหารสวนตํา

บ 
ภาษีปาย 

โดย

ดเก็บรายได

กองคลัง

าบลบอนอก

ย 
ด  
ง 
ก 


