
ภาษีปาย 
ปาย  หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการ
ประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายไดหรือโฆษณาการคา
หรือกิจการอื่นเพ่ือหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ 
ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏ
ดวยวิธีอื่น 

 ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย  คือ เจาของปาย แตในกรณีท่ีปรากฏแก
พนักงานเจาหนาท่ีวาไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) สําหรับ
ปายใด เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของปายน้ันได ใหถือวา       
ผูครอบครองปายน้ันเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัว                     
ผูครอบครองปายน้ันไดใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือ
สถานท่ี หรือท่ีดินท่ีปายน้ันติดต้ังหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย
ตามสําดับ และใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมินภาณีเปนหนังสือไป
ยังบุคคลดังกลาว 

 ใหเจาของปายมีหนาท่ีเสียภาษีปายโดยเสียเปนรายปยกเวนปายท่ีเริ่ม
ติดต้ังหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายต้ังแตวันเริ่มติดต้ังหรือแสดงจนถึง
วันส้ินป และใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละ 3 เดือนของป โดยเริ่มเสีย
ภาษีปายต้ังแตงวดท่ีติดต้ังปายจนถึงงวดสุดทายของป 
งวดท่ี 1 มกราคม  – มีนาคม = 100% 
งวดท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 % 
งวดท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50% 
งวดท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 % 

 ใหเจาของปายซ่ึงจะตองเสียภาษีปาย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
ตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ภายในเดือนมีนาคม
ของป 
     ในกรณีท่ีเจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทนหรือผูแทนใน
ประเทศไทยมีหนาท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย 

 เจาของปายผูใด 
          (1) ติดต้ังหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
          (2) ติดต้ังหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิมและมีพ้ืนท่ี ขอความ 
ภาพ และเครื่องหมายอยางเดียวกับปายเดิมท่ีไดเสียภาษีปายแลว 
          (3) เปล่ียนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมาย
บางสวนในปายท่ีไดเสียภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปาย
เพ่ิมขึ้น 
          ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ปายตอพนักงานเจาหนาท่ีภายใน  15 วัน นับแตวันท่ีติดต้ังหรือแสดงปาย 

หรือนับแตวันเปล่ียนแปลง แกไขขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายในปาย
เดิม แลวแตกรณ ี

 ใหเจาของปายหรือผูซ่ึงเจาของปายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีปายตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานท่ีดังตอไปน้ี 
          (1) สํานักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถิ่นท่ีปายน้ันติดต้ัง
หรือแสดงอยูในเขตราชการสวนทองถิ่นน้ัน 
          (2) สํานักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถิ่นซ่ึงการจด
ทะเบียนยานพาหนะไดกระทําในเขตราชการสวนทองถิ่นน้ัน 
          (3) สถานท่ีอื่นท่ีผูบริหารทองถิ่นกําหนด โดยประกาศหรือโฆษณา
ใหทราบเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันประกาศหรือโฆษณา 

 ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายชําระภาษีปายตอพนักงานเจาหนาท่ี                    
ณ สถานท่ีท่ีไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว หรือ ณ สถานท่ีอื่นใดท่ี
พนักงานเจาหนาท่ีกําหนด  ท้ังน้ี ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการ
ประเมิน และใหถือวาวันท่ีชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาท่ีเปนวันชําระ
ภาษีปาย 
          การชําระภาษีปายจะกระทําโดยวิธีการสงธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงิน
ของธนาคารท่ีส่ังจายเงินใหแกราชการสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ ไปยังสถานท่ี
ตามวรรคหน่ึง โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือสงโดยวิธีอื่นตาม               
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดแทนการชําระตอพนักงานเจาหนาท่ีก็ได และให
ถือวาวันท่ีไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย 

 ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ                   
ท่ีเปดเผยในสถานท่ีประกอบการคาหรือประกอบกิจการ 

 ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีปายใน
กรณีและอัตรา ดังตอไปน้ี 
          (1) ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสีย
เงินเพ่ิมรอยละ 10 ของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีท่ี
เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะ
ไดแจงใหทราบถึงการละเวนน้ันใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 5ของจํานวนเงิน            
ท่ีตองเสียภาษีปาย 
          (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงิน
ท่ีจะตองเสียภาษีปายลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10ของภาษีปายท่ี
ประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการภาษีปายใหถูกตองกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน 
          (3)

 
ไมชําระภาษีปายภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิม                 

รอยละ  2 ตอเดือนของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย เศษของเดือนให
นับเปนหน่ึงเดือนท้ังน้ี ไมใหนําเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปน
เงินเพ่ิม 
 

 เม่ือปรากฏวาเจาของปายมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือยื่น
แบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
แจงการประเมินยอนหลังไดไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจง
การประเมิน 

 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายท่ีไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลวเห็นวาการ
ประเมินน้ันไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่นหรือ           
ผูซ่ึงผูบริหารทองถิ่นมอบหมายไดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการ
ประเมิน 

บทลงโทษ 
 ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเท็จ 

ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง       
เพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 1ป  หรือปรับต้ังแต 5,000 – 50,000บาท หรือท้ังจํา           
ท้ังปรับ 

 ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับต้ังแต  
5,000 – 50,000 บาท 

 
บัญชีอัตราภาษีปาย 
ปายประเภท 1 
(ก) อักษรไทยลวน ท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนขอความ (ปายไฟว่ิง) อัตรา 10 
บาท/500 ตร.ซม. 
(ข) อักษรไทยลวน (ปายติดต้ังท่ัวไป) อัตรา 5 บาท/ 500 ตร.ซม. 
ปายประเภท 2 
(ก) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น 
ท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนขอความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได (ปายไฟว่ิง) 
อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม. 
(ข) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น  
(ปายติดท่ัวไป) อัตรา 26 บาท/ 500 ตร.ซม. 
ปายประเภท 3 
(ก) ปายไมมีอักษรไทย และปายท่ีมีอักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใต
หรือตํ่ากวาอักษรตางประเทศ ท่ีเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนขอความ เครื่องหมาย 
หรือภาพอื่นได (ปายไฟว่ิง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม 
(ข) ปายไมมีอักษรไทย และปายท่ีมีอักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใต
หรือตํ่ากวาอักษรตางประเทศ  (ปายติดท่ัวไป) อัตรา 50 บาท/ 500 ตร.
ซม. 
ภาษีปายคิดเปนรายป อัตราภาษีปายขั้นตํ่า 200 บาท 
 



 
 
 

หลักฐานท่ีใชในการเสียภาษีปาย 
กรณีติดตั้งใหม 
          ใบอนุญาตติดต้ังปาย, ใบเสร็จรับเงินคาทําปาย 

รูปถายปาย, วัดขนาดความกวาง x ยาว 
สําเนาทะเบียนบาน 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย   หรือหลักฐานของสรรพากร เชน           
ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากร
แสตมปตามกฎหมาย)  

กรณีภาษีปาย (รายเกา) ที่ยื่นชําระทุกป 
ใหเจาของปายยื่นแบบภาษีปาย (ภ.ป. 1) พรอมใบเสร็จรับเงินการเสีย

ภาษีครั้งสุดทาย 
กรณีเจาของปายเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียน

หุนสวนบริษัท พรอมกับการยื่นแบบ ภ.ป. 1 
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบไดดวยตนเอง พรอมติดอากร

แสตมปตามกฎหมาย) และ ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดทาย (ถามี) 
ตัวอยางการคํานวณ 
นายดํา ติดต้ังปาย ขนาด กวาง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร            
มีขอความวา  รานร่ํารวย(ข) ติดต้ัง เดือน มีนาคม 
วิธีการคํานวณ ขนาดปาย กวาง x ยาว (หนวยเซนติเมตร) 
100 x 200 = 20,000 ตารางเซนติเมตร  
20,000 ÷ 500 = 40 หนวย 
อัตราภาษี 5 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
40 x 5 = 200 บาท  
ดังนั้น นายดํา ตองชําระภาษีปายในอัตราขั้นตํ่าของภาษีปาย  
คือ 200 บาท  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนะนํา 

ภาษีปาย 
 
 

 

โดย 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได อบต. กุดจอก 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
โทร. 044-009825 ตอ 02 

โทรสาร 044-009825 ตอ 02  


