
   หากแจ้งความ หรือให้การเท็จเพื�อเลี�ยงการเสีย
ภาษีป�าย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ป� หรือปรับ
ตั�งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือทั�งจําทั�งปรับ

   1. หากจงใจไม่ยื�นแบบประเมินภาษีป�าย ต้องระวาง
โทษปรับปรับตั�งแต่ 5,000-50,000 บาท
   2. หากไม่เสียภาษีป�ายภายในวันที�กําหนด 
ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท
   3. หากไม่แจ้งการรับโอนป�าย หรือไม่แสดง
หลักฐานการเสียภาษีป�าย ณ สถานประกอบการค้า
หรือสถานประกอบการ ต้องระวางโทษปรับตั�งแต่
1,000-10,000 บาท

  สําหรับผู้ประกอบการทั�งหลาย เรื�องภาษีถือว่าเป�น
เรื�องสําคัญที�ต้องให้ความใส่ใจ เพราะนอกเหนือจาก
ภาษีหลักๆ แล้ว หากกิจการใดมีการตั�งป�าย ต้องไม่
ลืมที�จะประเมินว่าป�ายของเราเข้าข่ายต้องเสียภาษี
หรือไม่ หากต้องเสียภาษีป�าย 
จะต้องเสียยังไง เท่าไหร่ ที�ไหนด้วยนะคะ เพื�อไม่ให้
ถูกปรับเกินจําเป�น จนกลายเป�นรายจ่ายเพิ�มขึ�น
สําหรับธุรกิจคุณ 

เอกสาร
แนะนาํ
ภาษปี�าย

 075-355629 ต่อ 109

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง

www.tiwang.go.th

ทต.ที�วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารที�ต้องใช้ในการยื�น
แบบประเมินเพื�อเสียภาษีป�าย

(ในกรณีที�เป�นผู้ยื�นใหม่)
1. ใบอนุญาตติดตั�งป�าย ใบเสร็จรับเงินค่าทําป�าย
2. รูปป�าย พร้อมขนาดกว้าง x สูง
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. บัตรประจําตัวประชาชน
5. กรณีเจ้าของป�ายเป�นนิติบุคคลให้แนบหนังสือ
รับรองสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียน
พาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ.01,
ภ.พ.09, ภ.พ.20
6. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื�นแบบได้
ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป�ตามกฎหมาย)
7. แบบเสียภาษีป�าย (ภ.ป.1) สําหรับผู้เสียภาษีป�าย
รายเก่า

การชําระเงินภาษีป�าย

เมื�อได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีป�ายแล้ว ให้
ดําเนินการชําระภาษีป�ายภายใน 15 วัน

สถานที�ชําระเงิน : สํานักงานเทศบาลตําบลที�วัง
(ฝ�ายจัดเก็บรายได้) / Internet Banking
ธนาคารกรุงไทย

บทกําหนดโทษ

จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ ์

ฝ�ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตําบลที�วัง



ป�าย ที�ติดอยู่กับสินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้า1.
ติดไว้ที�คน และป�ายที�ติดไว้ที�สัตว์
   2.ป�าย ที�ติดอยู่ภายในตัวอาคาร หรือพื�นที�ส่วนตัว
แต่ต้องมีขนาดไม่เกิดตามที�กําหมด
   3.ป�าย ที�ติดอยู่หน้าโรงมหรสพ เพื�อโฆษณา
มหรสพนั�นๆ และป�าย ที�ติดบริเวณงานที�จัดขึ�น
ชั�วคราว
   4.ป�าย ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที�ตั�งขึ�น
โดยรัฐบาล ป�ายวัด และป�ายมูลนิธิ
   5.ป�าย ของธนาคารบางแห่ง และบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     ป�าย ตามที�กฎหมายกําหมดไว้  ซึ�งป� าย
ในที�นี�หมายความว่าป� ายที�ปรากฏชื�อยี�ห้อหรือ
เครื�องหมายทางการค้าสําหรับการประกอบ
กิจการ การทําการค้าหรือโฆษณาเพื� อหา
รายได้  ไม่ว่ าจะอยู่ ในรูปแบบของตัวอักษร
ภาพ หรือสัญลักษณ์ บนวัสดุ ใดๆ ก็ตาม
ด้วยการเขียน แกะสลัก จารึก หรือทํา ให้
ปรากฏด้วยวิธีการอื�นๆ ก็ตาม รวมถึงป�าย
แบบ ไตรวิชั�น(Tr ivis ion) ซึ�ง เป�นภาพที�
สามารถแสดงภาพโฆษณาได้  3 ภาพต่อหนึ�ง
พื� นที� โฆษณา ด้วยการหมุนเปลี�ยนภาพของ
แท่งทรงสามเหลี�ยม (Prism) ด้วยระบบมอร์
เตอร์ป� าย 

 อัตราภาษีป�าย
 อัตราภาษีป�าย แบ่งเป�น 3 อัตรา ดังนี�

 

ป�ายที่ได�รับการยกเว�นภาษีป�าย มี
อยู�หลากหลายประเภทด�วยกัน 

ทั้งจาก พ.ร.บ.ภาษีป�ายป� พ.ศ.2510
และฉบับที่  2 ป�  พ.ศ.2535

การยื�นแบบประเมินเพื�อเสียภาษีป�าย

  เมื�อผู้ประกอบการต้องการติดตั�งป�ายร้าน หรือ
เจ้าของป�ายอื�นๆ ที�ใช้ป�ายที�เข้าข่ายต้องเสียภาษีป�าย
ก่อนการติดตั�งจะต้องทําการแจ้งแก่เจ้าหน้าที�ที�
สํานักงานเขต เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วน
ตําบลที�ตั�งป�าย

ช่วงระยะเวลาในการยื�น
   จะต้องยื�นประเมินเพื�อเสียภาษีป�ายไม่เกินวันที� 31
มีนาคมของป�นั�นๆ หากมีการติดตั�งป�าย แก้ไขป�าย
หรือเพิ�มป�าย หลังจากวันที� 31 มีนาคมของป�นั�นๆ
ให้ยื�นแบบประเมินภาษีป�ายภายใน 15 วันหลังจาก
วันที�มีการเปลี�ยนแปลงป�าย

  การคํานวณพื�นที�ป�าย อัตราค่าภาษีป�าย และการคํานวณ
ภาษีป�าย
การคํานวณพื�นที�ป�าย
ป�ายที�มีขอบเขตกําหนดได้
          พื�นที�ป�าย = ส่วนที�กว้างที�สุด x ส่วนที�ยาวที�สุด
ของขอบเขตป�าย
ป�ายที�ไม่มีขอบเขตกําหนดได้
           ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื�องหมายที�อยู่ริมสุด
เป�นขอบเขตเพื�อกําหนดส่วนที�กว้างที�สุด ยาวที�สุด

การคํานวณภาษีป�าย ให้คํานวณโดยนําพื�นที�ป�าย หาร
ด้วย 500 คูณด้วยอัตราภาษีป�าย เช่น 
     ป�ายที�ต้องเสียภาษี มีพื�นที� 37,600 ตาราง
เซนติเมตร เป�นป�ายประเภทที� 1 ป�ายนี� เสียภาษี ดังนี�
ภาษีป�าย   =พื�นที�ป�าย (ตารางเซนติเมตร) หาร 500
คูณ อัตราภาษี
            =37,600 / 500 * 3
            =220.20 บาท
         ดังนั�น ป�ายนี� จะต้องเสียภาษี 220.20 บาท
     - ป�ายใดคํานวณภาษีแล้วเสียตํ�ากว่า 200 บาท
ให้เสีย 200 บาท
      -   พื�นที�ป�ายที�คํานวณได้ หากมีเศษเกินแต่เกิน
กึ�งหนึ�งของ 500 ตารางเซนติเมตร หรือมีเศษพื�นที�
ที�เกิน 250 ตารางเซนติเมตร ให้คิดเป�น 500 ตาราง
เซนติเมตร คิดเป�น 500 ตารางเซนติเมตร


