
พระราชบัญญัติภาษีป�าย พ.ศ. 2510 

 “ป�าย” หมายความว�า ป
ายแสดงชื่อ ยี่ห�อหรือเครื่องหมายท่ีใช�ในการประกอบการค�าหรือประกอบ
กิจการอ่ืนเพ่ือหารายได�หรือโฆษณาการค�าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได�ไม�ว�าจะได�แสดงหรือโฆษณาไว�ท่ีวัตถุ
ใดๆ ด�วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทําให�ปรากฏด�วยวิธีอ่ืน 

 มาตรา 7  ให�เจ�าของป
ายมีหน�าท่ีเสียภาษีป
ายโดยเสียเป2นรายป3 ยกเว�นป
ายท่ีเริ่มติดต้ังหรือแสดงในป3
แรกให�เสียภาษีตั้งแต�วันเริ่มติดต้ังหรือแสดงจนถึงวันสิ้นป3และให�คิดภาษีป
ายเป2นรายงวด งวดละสามเดือนของ
ป3 โดยเริ่มเสียภาษีป
ายต้ังแต�งวดท่ีติดต้ังป
ายจนถึงงวดสุดท�ายของป3 ท้ังนี้ ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ซ่ึงต�องไม�เกินอัตราท่ีกําหนดในบัญชีอัตราภาษีป
ายท�ายพระราชบัญญัตินี้ 

 ป
ายท่ีติดต้ังบนอสังหาริมทรัพย8ของบุคคลอ่ืนและมีพ้ืนท่ีเกินสองตารางเมตรต�องมีชื่อและท่ีอยู�เจ�าของ
ป
ายเป2นตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาด�านล�างของป
ายและให�ข�อความดังกล�าวได�รับยกเว�นภาษีป
ายตาม
หลักเกณฑ8ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 8 เจ�าของป
ายไม�ต�องเสียภาษีป
ายสําหรับป
ายดังต�อไปนี้ 
1.1 ป
ายท่ีแสดงไว� ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษรามหรสพ 
1.2 ป
ายท่ีแสดงไว�ท่ีสินค�าหรือท่ีสิ่งห�อหุ�มหรือบรรจุสินค�า 
1.3 ป
ายท่ีแสดงไว�ในบริเวณงานท่ีจัดข้ึนเป2นครั้งคราว 
1.4 ป
ายท่ีแสดงไว�ท่ีตน หรือสัตว8 
1.5 ป
ายท่ีแสดงไว�ภายในอาคารท่ีใช�ประกอบการค�าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือ ภายในอาคารซ่ึง

เป2นท่ีรโหฐาน ท้ังนี้ เพ่ือหารายได� และแต�ละป
ายมีพ้ืนท่ีไม�เกินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต�ไม�
รวมถึงป
ายตามกฎหมายว�าด�วยทะเบียนพาณิชย8 

1.6 ป
ายของราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาคหรือราชการส�วนท�องถ่ินตามกฎหมายว�าด�วย
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

1.7 ป
ายขององค8การท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว�าด�วยการจัดต้ังองค8การของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายว�าด�วยการนั้นๆ และหน�วยงานท่ีนํารายได�ส�งรัฐ 

1.8 ป
ายของธนาคารแห�งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห8 ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ8 และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 

1.9 ป
ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว�าด�วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายว�าด�วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว� ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน
หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

1.10 ป
ายของผู�ประกอบการเกษตรซ่ึงค�าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
1.11 ป
ายของวัดหรือผู�ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน8แก�การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
1.12 ป
ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
1.13 ป
ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

 



การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป�าย 

 มาตรา 12 ให�เจ�าของป
ายซ่ึงจะต�องเสียภาษีป
าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป
าย ตามแบบและวิธีการ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป3 

 ในกรณีท่ีเจ�าของป
ายอยู�นอกประเทศไทย ให�ตัวแทนหรือผู�แทนในประเทศไทยมีหน�าท่ียื่นแบบแสดง
รายการภาษีป
ายแทนเจ�าของป
าย 

 มาตรา 13 ถ�าเจ�าของป
ายตาย เป2นผู�ไม�อยู� เป2นคนสาบสูญ เป2นคนไร�ความสามารถหรือเป2นคน
เสมือนไร�ความสามารถ ให�ผู�จัดการมรดก ผู�ครอบครองทรัพย8มรดกไม�ว�าจะเป2นทายาทหรือผู�อ่ืน ผู�จัดการ
ทรัพย8สินผู�อนุบาลหรือผู�พิทักษ8 แล�วแต�กรณี มีหน�าท่ีปฏิบัติตามมาตรา 12 แทนเจ�าของป
าย 

 มาตรา 14 เจ�าของป
ายผู�ใด 

1.  ติดต้ังหรือแสดงป
ายอันต�องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 

2. ติดต้ังหรือแสดงป
ายใหม�แทนป
ายเดิมและมีพ้ืนท่ี ข�อความ ภาพ และเครื่องหมายอย�างเดียวกับ
ป
ายเดิมท่ีได�เสียภาษีป
ายแล�ว 

3. เปลี่ยนแปลงแก�ไขพ้ืนท่ีป
าย ข�อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส�วนในป
ายท่ีได�เสียภาษีป
ายแล�ว 
อันเป2นเหตุให�ต�องเสียภาษีป
ายเพ่ิมข้ึน 

ให�เจ�าของป
ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป
ายต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในสิบ
ห�าวันนับแต�วันท่ีติดต้ังหรือแสดงป
าย หรือนับแต�วันเปลี่ยนแปลงแก�ไขข�อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป
าย
เดิม แล�วแต�กรณี 

การประเมินภาษีป�ายและการชําระภาษีป�าย 

 มาตรา 17 ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีประเมินภาษีป
ายตามหลักเกณฑ8การคํานวณภาษีป
ายท่ีกําหนดไว�ใน
บัญชีอัตราภาษีป
าย (6) และ (7) ท�ายพระราชบัญญัตินี้และตามอัตราภาษีป
ายท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล�ว
แจ�งการประเมินเป2นหนังสือไปยังเจ�าของป
าย 

 อัตราภาษีป�าย   ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
ป
าย พ.ศ. 2510 ให�กําหนดอัตราภาษีป
าย ดังนี้ 

(1) ป
ายท่ีมีอักษรไทยล�วน      ให�คิดอัตรา 3 บาท    ต�อห�าร�อยตารางเซ็นติเมตร 

(2) ป
ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต�างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืน 

                ให�คิดอัตรา 20 บาท  ต�อห�าร�อยตารางเซนติเมตร 

(3) ป
ายดังต�อไปนี้       ให�คิดอัตรา 40 บาท   ต�อห�าร�อยตารางเซนติเมตร 

(ก)  ป
ายท่ีไม�มีอักษรภาษาไทย ไม�ว�าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม� 

(ข)  ป
ายท่ีมีอักษรภาษไทยบางส�วน หรือท้ังหมดอยู�ใต�หรือตํ่ากว�าอักษรต�างประเทศ 



(4) ป
ายท่ีเปลี่ยนแปลงแก�ไขตามมาตรา 14 (3) ให�คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล�วแต�กรณีและ
ให�เสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

(5) ป
ายตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของป
ายแล�ว ถ�ามีอัตราท่ีต�องเสียภาษีต่ํากว�าป
าย
ละ 200 บาท ให�เสียภาษีป
ายละ 200  บาท 

 

  การคํานวณภาษีป�าย 

 ป�ายประเภท 1 ข�อความในป
ายเป2นภาษาไทยล�วน ขนาดกว�าง 100  ซม. ยาว  300 ซม. 

                           

  พ้ืนท่ี 100 x 300  =  30,000  ตรม. 

  ค�าภาษี    30,000 x 3        =       180  บาท 

   

 ค�าภาษีท่ีต�องชําระ   =    200   บาท 

 

 ป�ายประเภท 2 ป
ายท่ีมีภาษีไทยปนกับอักษรต�างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืน 

                                    

    พ้ืนท่ี   150 x 300       =  45,000  บาท 

ค�าภาษี  45,000 x 20       =    1,800  บาท 

 

 

500 

500 



ป�ายประเภท 3   

1. ป
ายท่ีไม�มีอักษรภาษาไทย ไม�ว�าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม� 

2. ป
ายท่ีมีอักษรภาษไทยบางส�วน หรือท้ังหมดอยู�ใต�หรือตํ่ากว�าอักษรต�างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ี 150 x 300   =  45,000  บาท 

  ค�าภาษี 45,000 x 40            =    36,00  บาท 

  

 

500 


