
ภาษีปาย 
ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ย่ีหอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการ
ประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายไดหรือโฆษณาการคา
หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ 
ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลกั จารึกหรือทำใหปรากฏ
ดวยวิธีอื่น 

 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย คือ เจาของปาย แตในกรณีที่ปรากฏแก
พนักงานเจาหนาที่วาไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) สำหรับ
ปายใด เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายน้ันได ใหถือวา       
ผูครอบครองป าย น้ัน เป นผูมีหน าที่ เสี ยภาษีป าย ถาไมอาจหาตั ว                     
ผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือ
สถานที่ หรือที่ดินท่ีปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย
ตามสำดับ และใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมินภาณีเปนหนังสือไป
ยังบุคคลดังกลาว 

 ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายปยกเวนปายที่เริ่ม
ติดต้ังหรือแสดงในปแรกใหเสยีภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึง
วันสิ้นป และใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละ 3 เดือนของป โดยเริ่มเสีย
ภาษีปายตั้งแตงวดที่ตดิตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป 
งวดท่ี 1 มกราคม  – มีนาคม = 100% 
งวดท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 % 
งวดท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50% 
งวดท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 % 

 ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  ภายในเดือนมีนาคม
ของป 
     ในกรณีท่ีเจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทนหรือผูแทนใน
ประเทศไทยมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย 

 เจาของปายผูใด 
          (1) ติดต้ังหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
          (2) ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิมและมีพื้นที่ ขอความ 
ภาพ และเครื่องหมายอยางเดียวกับปายเดิมที่ไดเสียภาษีปายแลว 
          (3) เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมาย
บางสวนในปายท่ีไดเสียภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปาย
เพิ่มขึ้น 
          ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ปายตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีติดตั้งหรือแสดงปาย 

หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลง แกไขขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายในปาย
เดิม แลวแตกรณ ี

 ใหเจาของปายหรือผูซึ่งเจาของปายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ดังตอไปนี้ 
          (1) สำนักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถิ่นที่ปายนั้นติดตั้ง
หรือแสดงอยูในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 
          (2) สำนักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถิ่นซึ่งการจด
ทะเบียนยานพาหนะไดกระทำในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 
          (3) สถานท่ีอื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกำหนด โดยประกาศหรือโฆษณา
ใหทราบเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันประกาศหรือโฆษณา 

 ใหผูมีหนาท่ี เสียภาษีป ายชำระภาษีป ายตอพนักงานเจาหนาที่                     
ณ สถานที่ท่ีไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว หรือ ณ สถานที่อื่นใดท่ี
พนักงานเจาหนาที่กำหนด  ท้ังน้ี ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการ
ประเมิน และใหถือวาวันท่ีชำระภาษีตอพนักงานเจาหนาที่เปนวันชำระ
ภาษีปาย 
          การชำระภาษีปายจะกระทำโดยวิธีการสงธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน
ของธนาคารท่ีสั่งจายเงินใหแกราชการสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ ไปยังสถานที่
ตามวรรคหนึ่ง โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือสงโดยวิธีอื่นตาม               
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแทนการชำระตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได และให
ถือวาวันทีไ่ดทำการสงดังกลาวเปนวันชำระภาษีปาย 

 ใหผูมีหน าท่ี เสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป ายไว  ณ                   
ที่เปดเผยในสถานท่ีประกอบการคาหรือประกอบกิจการ 

 ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีปายใน
กรณีและอัตรา ดังตอไปนี ้
          (1) ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีกำหนด ใหเสีย
เงินเพิ่มรอยละ 10 ของจำนวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีที่
เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะ
ไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 5ของจำนวนเงิน            
ที่ตองเสียภาษีปาย 
          (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทำใหจำนวนเงิน
ที่จะตองเสียภาษีปายลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10ของภาษีปายที่
ประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีที่ เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการภาษปีายใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน 
          (3)

 
ไมชำระภาษีป ายภายในเวลาท่ีกำหนด ให เสีย เงิน เพ่ิม                 

รอยละ 2 ตอเดือนของจำนวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย เศษของเดือนให
นับเปนหนึ่งเดือนทั้งนี้ ไมใหนำเงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเปน
เงินเพ่ิม 
 

 เม่ือปรากฏวาเจาของปายมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือยื่น
แบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจ
แจงการประเมินยอนหลังไดไมเกิน 5 ป นับแตวันที่พนักงานเจาหนาท่ีแจง
การประเมิน 

 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายที่ไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลวเห็นวาการ
ประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่นหรือ           
ผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายไดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการ
ประเมิน 

บทลงโทษ 
 ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคำเท็จ 

ตอบคำถามดวยถอยคำอันเปนเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง       
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกิน 1ป  หรือปรับตั้งแต 5,000 – 50,000บาท หรือทั้งจำ           
ทั้งปรับ 

 ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแต 
5,000 – 50,000 บาท 

 
บัญชีอัตราภาษีปาย 
ปายประเภท 1 
(ก) อักษรไทยลวน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนขอความ (ปายไฟวิ่ง) อัตรา 10 
บาท/500 ตร.ซม. 
(ข) อักษรไทยลวน (ปายติดตั้งท่ัวไป) อัตรา 5 บาท/ 500 ตร.ซม. 
ปายประเภท 2 
(ก) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น 
ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนขอความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได (ปายไฟว่ิง) 
อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม. 
(ข) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ และปนรูปภาพหรือปนเครื่องหมายอื่น  
(ปายติดทั่วไป) อัตรา 26 บาท/ 500 ตร.ซม. 
ปายประเภท 3 
(ก) ปายไมมีอักษรไทย และปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใต
หรือต่ำกวาอักษรตางประเทศ ที่เคล่ือนที่หรือเปลี่ยนขอความ เครื่องหมาย 
หรือภาพอื่นได (ปายไฟวิ่ง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม 
(ข) ปายไมมีอักษรไทย และปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใต
หรือต่ำกวาอักษรตางประเทศ (ปายติดทั่วไป) อัตรา 50 บาท/ 500 ตร.
ซม. 
ภาษีปายคิดเปนรายป อัตราภาษีปายขั้นต่ำ 200 บาท 
 



 
 
 

หลักฐานท่ีใชในการเสียภาษีปาย 
กรณีติดตั้งใหม 

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

หุนส วนบริ ษัท, ทะเบียนพาณิ ชย   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 ติดตั้งปาย 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 ตองชำระภาษีปายในอัตราขั้นต่ำของภาษีปาย  
คือ 200 บาท  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนะนำ 

ภาษีปาย 
 
 

 

โดย 
กองคลัง งานพฒันาและจัดเก็บรายได 

องคการบริหารสวนตำบลแมนาวาง 

อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

โทร ๐-๕๓๑๑-๔๗๕๐ ตอ ๒๑ 

 


