
 
 
  
  

ภาษีป้าย เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ 
หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหา
รายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 
 
 
 

 เจ้าของป้าย 
 เมื่อไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้

ถือครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้
ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้เสียภาษี
ป้ายตามล าดับ 
 
. 
 
 1.  เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษี
เป็นรายปี 
 2.  กรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม
หรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขป้าย อันเป็นเหตุต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิม ให้เจ้าของป้าย
แสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่ติดตั้งหรือแสดง
ป้ายหรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

 3.  ช าระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเงินสดหรือไปรษณีย์ 
ธนาณัติ ตั้งแต่วันสั่งจ่ายให้แก่ท้องถิ่นหรือ อบต. นั้น  
 4.  ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนช าระ
เป็นสามงวดเท่าๆ กันก็ได้ 
   ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงอยู่ ในเขตท้องถิ่นใด 
ให้ยื่นแบบและช าระภาษีป้าย ได้ที่ท้องถิ่นนั้น ๆ  
 
 
 

1. กรณีป้ายเก่า ให้แสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปี
ก่อน 

2. กรณีป้ายใหม่ 
2.1 บัตรประจ าตัวประชาชน 
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.3 หนังสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล 
2.4 ใบอนุญาตติดตั้งป้าย 
2.5 ใบเสร็จรับเงินค่าท าป้าย(กรณีป้ายใหม่ 

หรือป้ายที่มีการจัดท าแทนป้ายเดิม) ซึ่งจะต้องระบุขนาดของ
ป้ายและข้อความที่ติดบนแผ่นป้าย 

2.6 หรือหลักฐานอื่นเท่าท่ีจ าเป็นเพียงพอเพ่ือ
ประโยชน์ในการเสียภาษีป้ายเท่านั้น 
 
 
 

1.  ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรง
มหรสพ 

2.  ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า  หรือสิ่งห้อหุ้ม  หรือ
บรรจุสินค้า 

3.  ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้ง
คราว 

4.  ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์   
5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารหรือที่ประกอบ 

การค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่
รโหฐาน มีพื้นทีป่้ายไม่เกิน  3  ตร.ม.   

6.  ป้ายของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  
หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

7.  ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 

8.  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคาร 
ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9.  ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

10.  ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร  ซึ่งค้าผลผลิต
อันเกิดจากการเกษตรของตน 

11.  ป้ายของวัด  หรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์
แก่ การศาสนา  หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 

12.  ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
13.  ป้ายที่ก าหนดให้กฎกระทรวง ได้แก่ 
     ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล  
     ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน 
     ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะ

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

ค าแนะน าการช าระภาษีป้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

หลักฐานในการยื่นเสียภาษีป้าย 

ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 



 
 
 
1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 5 บาทต่อ 500

ตารางเซนติเมตร 
2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือ

ปนกับภาพและเครื่องหมายอ่ืน คิดอัตรา 26 บาท ต่อ 500 
ตารางเซนติเมตร 

3.  ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 50 บาท ต่อ 500 
ตารางเซนติเมตร 

       ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 

       ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมอ อยู่
ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 

4. ป้ายที่ค านวณพ้ืนที่และประเภทของป้ายแล้วเสีย
ภาษีต่ ากว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท 
การค านวณพื้นที่ป้าย 
 -  ป้ายที่บอกขอบเขตก าหนดได้ ค านวณส่วนที่กว้าง
ที่สุด คูณ ส่วนที่ยาวที่สุดของป้าย 
 -  ป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้ถือตัวอักษร ภาพ 
หรือ เครื่องหมายที่อยู่ริมสุดขอบเขต เพ่ือก าหนดส่วนกว้าง
ที่สุดยาวที่สุด 
 -  ค านวณพื้นท่ีเป็นตารางเซนติเมตร หารด้วย 500 
คูณด้วย อัตราภาษีป้ายที่ต้องเสีย 
 
 

 
1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่

ก าหนด ภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสีย
เงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

2.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้
ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ี
ประเมินเพ่ิมเติม 

3.  ไม่ช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี 
เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 

4.  ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท 

5.  ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสีย
ภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท 

6.  ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ หรือน า
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้อง
ระวางโทษจ ารุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-
50,000 บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

7.  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-
20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 

 เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน แล้วเห็นว่าการ
ประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 การขอคืนเงินภาษีป้าย 
 ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกิน
กว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นค าร้อง
ขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 

 
แนะน าการช าระภาษีป้าย 

 
โดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 

 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 

      โทรศัพทก์องคลัง  032 – 730172  ต่อ 101 
      คุณเก๋    (งานจัดเก็บรายได้) 085-2901983  
      คุณเอ๊าะ (งานจัดเก็บรายได้) 083-1687779  
 

อัตราภาษีป้าย 

บทก าหนดโทษและค่าเงินเพิ่ม 

อัตราภาษีป้าย ภาษีของท่านน ามา พัฒนาท้องถิ่นต าบล 

“ คูบัว ” 


