
ภาษีปาย  
 

---------- 
 
การจัดเก็บภาษีปาย 

1. ปายที่ตองเสียภาษี 
     1.1 ปายที่ตองเสียภาษีปาย  ไดแก  ปายแสดงชื่อ  ย่ีหอ  หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา  หรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน 
แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ 
      1.2 ไมเปนปายที่ไดรับการยกเวนภาษีปาย 

2. ปายที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีปาย ไดแก 
     2.1 ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 
     2.2 ปายที่แสดงไวท่ีสินคา หรือที่สิ่งหอหุมหรือบรรจุสินคา 
     2.3 ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว 
     2.4 ปายที่แสดงไวท่ีคนหรือสัตว 
     2.5 ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเปน 
ท่ีรโหฐาน ท้ังนี้เพื่อหารายได และแตละปายมีพื้นที่ไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) 
กําหนดวาตองเปนปายที่มีพื้นที่ไมเกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2542) แตไมรวมถึงปาย
ตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 
     2.6 ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 
     2.7 ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย 
วาดวยการนั้นๆ  และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ 
     2.8 ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ  และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
     2.9 ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว ณ 
อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
     2.10 ปายของผูประกอบการเกษตร ซ่ึงคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
     2.11 ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
     2.12 ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
     2.13 ปายที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดปายที่ไดรับ
การยกเวนภาษีปายคือ 
  (1) ปายที่แสดงหรือติดตั้งไวท่ีรถยนตรสวนบุคคล รถจักรยานยนต รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร 
  (2) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวท่ีลอเลื่อน 
  (3) ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวท่ียานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นที่ไมเกินหารอยตาราง
เซนติเมตร 
 

3. ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย 
    ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ไดแก 
    3.1 เจาของปาย 
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     3.2 ในกรณีท่ีไมมีผูอ่ืนยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย  หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้น
ไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย  ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือ          
ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสีย ภาษีปายตามลําดับ 
 

4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย 
     4.1 เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีปายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
     4.2 ในกรณีท่ีติดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น  ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 15 วัน 
นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี 
 

5. การคํานวณพื้นที่ปาย อัตราคาภาษีปาย และการคํานวณภาษีปาย 
     5.1 การคํานวณพื้นที่ปาย  
  5.1.1 ปายที่มีขอบเขตกําหนดได 
 
          สวนกวางที่สุด X สวนยาวที่สุดของขอบเขตปาย 
 
  5.1.2 ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได 
          ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตเพื่อกําหนด สวนกวางที่สุด                     
ยาวที่สุด แลวคํานวณตาม 5.1.1 
  5.1.3 คํานวณพื้นที่เปนตารางเซนติเมตร 
          5.2 อัตราภาษีปาย แบงเปน 3 อัตรา ดังนี้ 
 

                                        อัตราภาษีปาย (ตอ 500 ตารางเซนติเมตร) 
ลักษณะ บาท 
1) อักษรไทยลวน 
2) อักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 
3) ปายดังตอไปนี้ 
    ก. ไมมีอักษรไทย 
    ข. อักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใต หรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ 
4) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายไดเสีย 
ภาษีปายแลวอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหคิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) 
แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพิ่มขึ้น 
5) ปายใดเสียต่ํากวา 200 บาท ใหเสีย 200 บาท 

3 
20 
40 

 
 

     5.3 การคํานวณภาษีปาย  ใหคํานวณโดยนําพื้นที่ปายคูณดวยอัตราภาษีปาย เชน ปายที่ตองเสียภาษี 
มีพื้นที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เปนปายประเภทที่ 2  ปายนี้เสียภาษี ดังนี้  
                    10,000 หาร 500 คูณ 20 เทากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400) 
 

6. หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษีปาย 
     เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนําผูมีหนาที่เสียภาษีนําหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษี (ภป.1) เทาที่จําเปนเพียงเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีเทานั้น 
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     6.1 กรณีปายที่ติดตั้งใหม ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ติดตั้งใหม ไดแก 
  1) บัตรประจําตัวประชาชน 
  2) สําเนาทะเบียนบาน 
  3) ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
  4) หนังสือรับรองหุนสวนบริษัท 
  5) ใบอนุญาตติดตั้งปายหรือใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย 
     6.2 กรณีปายรายเกา ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปายไวแลว ควรนํา
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายครั้งกอนมาแสดงดวย 
 

7. ข้ันตอนการชําระภาษี 
     7.1 ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภป.1) พรอมดวยหลักฐาน 
     7.2 พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปน 2 กรณี ดังนี้ 
          1) กรณีท่ีผูเสียภาษีปายประสงคจะชําระภาษีปายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปาย     ถาพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบและประเมินภาษีปายไดทันทีใหแจงผูเสียภาษีปายวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใด 
          2) กรณีผูเสียภาษีปายไมพรอมจะชําระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย   พนักงานเจาหนาที่จะมี
หนังสือแจงการประเมิน (ภป.3) แจงจํานวนเงินภาษีท่ีจะตองชําระแกผูเสียภาษี 
    7.3 ผูเสียภาษีตองมาชําระเงินคาภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินมิฉะนั้นจะตองเสีย
เงินเพิ่ม  
     7.4 การชําระภาษีปาย 
           - เจาของปายมีหนาที่ชําระภาษีปายเปนรายป ยกเวนปายที่แสดงปแรก 
    (1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
   (2) สถานที่ชําระภาษี 
   - สถานที่ท่ีไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายไว 
   - หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 
   (3) การชําระภาษีวิธีอ่ืน 
   - ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจายสวนทองถิ่น 
   - สงโดยไปรษณียลงทะเบียน 
   - สงไปยังสถานที่ตาม (2) 
   (4) การผอนชําระหนี้ 
   1. ภาษีปาย 3,000 บาทขึ้นไป 
   2. ผอนชําระเปน 3 งวดเทา ๆ กัน 
   3. แจงความจํานงเปนหนังสือกอนครบกําหนดเวลาชําระหนี้ 
         - ปายติดตั้งปแรก 
  - คิดภาษีปายเปนรายงวด 
  - งวดละ 3 เดือน 
  - เริ่มเสียตั้งแตงวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดทายของป 
   งวด 1 มกราคม - มีนาคม     =  100 % 
   งวด 2 เมษายน - มิถุนายน    =   75 % 
   งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน  =   50 % 
   งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม      =   25 % 
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  8. เงินเพิ่ม 
     ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้ 
     8.1 ไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด  ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายเวนแต
กรณีท่ีเจาของปายไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงิน
เพิ่มรอยละหาของคาภาษีปาย 
       8.2 ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง  ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสียเงิน
เพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม    เวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายให
ถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน 
      8.3 ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด  ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย เศษของเดือน
ใหนับเปนหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไมใหนําเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคํานวณเปนเงินเพิ่มตามขอนี้ดวย 
 

9. บทกําหนดโทษ 
     9.1 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ  ใหถอยคําเท็จ  ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ  หรือนําพยานหลักฐาน
เท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีปาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับตั้งแต 5,000 
บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     9.2 ผูใดจงใจไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท - 50,000 บาท 
    9.3 ผูใดไมแจงการรับโอนปายหรือไมแสดงรายการเสียภาษีปายไว    ณ  ท่ีเปดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ 
ตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท  
     9.4 ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่   หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงสั่งให
มาใหถอยคําหรือใหสงบัญขีหรือเอกสารเกี่ยวกับปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
6 เดือน หรือปรับตั้งแต 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

10. การอุทธรณการประเมิน 
      เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน (ภป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง  มีสิทธิอุทธรณการประเมิน
ตอผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย  โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
     ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาลภายใน 30 วัน     นับแตวันรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ 
 

11. การขอคืนเงินภาษีปาย 
      ผูเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนไดโดยยื่นคํารอง
ขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีปาย 
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