
ภาษ ี ปาย  
 

ความรูทั่วไปและความหมายของภาษีปาย 
ภาษีปาย คือ ภาษีท่ีจัดเกบ็จากปายโฆษณาสินคาตางๆ  

 

ปายที่ตองเสียภาษี 
  ไดแกปายท่ีแสดงช่ือ ย่ีหอหรือเคร่ืองหมาย ท่ีใชในการประกอบการคาหรือ ประกอบ
กิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณา
ไวท่ีวัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 
 

ปายที่ไมตองเสียภาษี 
(1) ปายท่ีแสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพ่ือโฆษณามหรสพ 
(2) ปายท่ีแสดงไวท่ีสินคาหรือส่ิงท่ีหอหุมหรือบรรจุสินคา 
(3) ปายท่ีแสดงไวบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเปนคร้ังคราว 
(4) ปายท่ีแสดงไวท่ีคนหรือสัตว 
(5) ปายท่ีแสดงไวภายในอาคารท่ีใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายใน

อาคารซึ่งเปนท่ีรโหฐาน ท้ังนี้เพ่ือหารายไดและแตละปายมีพ้ืนที่ไมเกิน 3 ตาราง
เมตรที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถึงปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

(6) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(7) ปายขององคการที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการจดัตั้งองคการของรัฐบาลหรือ
ตามกฎหมายวาดวยการนัน้ๆ และหนวยงานท่ีนาํรายไดสงรัฐ 

(8) ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ธนาคารเพ่ือการสหกรณและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(9) ปายของโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอดุมศกึษาเอกชน ท่ีแสดงไว ณ อาคารหรือ
บริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

(10)   ปายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
(11)   ปายของวัดหรือผูดําเนนิกิจการเพ่ือประโยชนแกการศาสนาหรือการกุศลสาธารณะ 
 โดยเฉพาะ 



(12)   ปายของสมาคมหรือมูลนิธ ิ
(13)   ปายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ปจจุบนัมีกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535) ใหเจาของปายไมตองเสียภาษปีาย 
สําหรับ 
(13.1)  ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ีรถยนตสวนบคุคล รถจักรยานยนต รถบดถนน
หรือรถแทรกเตอร ตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

  (13.2)  ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ีลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน 
(13.3)  ปายท่ีติดตั้งหรือแสดงไวท่ียานพาหนะนอกเหนือจาก (13.1) และ (13.2) 
โดยมีพ้ืนทีไ่มเกินหารอยตารางเซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                       
ผูมีหนาที่เสียภาษี 
  เจาของปาย แตในกรณีไมมีผูย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) สําหรับปายใดเมื่อ
เจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นได  ใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษี ถาไม
อาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือท่ีดินท่ีปายนั้นติดตั้ง
หรือแสดงอยูเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายตามลําดับและใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมินภาษีเปน
หนังสือไปยังบุคคลดังกลาว 
 

กําหนดระยะเวลาใหยื่นแบบแสดงรายการ 
  ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ณ ฝายรายได 
สํานักงานเขตซึ่งปายนั้นตดิอยูภายในเดือนมีนาคมของทุกป  ปายท่ีตดิตั้งใหมหรือมีการเปล่ียนแปลง
หลังจากเดือนมีนาคมใหย่ืนแบบภายใน 15 วัน นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับตั้งแตวัน
เปล่ียนแปลงแกไขแลวแตกรณีใหเจาของปายมีหนาท่ีเสียภาษโีดยเสียเปนรายป ยกเวนปายท่ีเร่ิม
ติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตัง้แตวันเร่ิมตดิตั้ง หรือแสดงจนถึงวันส้ินปและคดิภาษีปาย
เปนรายงวด งวดละ 3 เดือน ของปโดยเร่ิมเสียภาษีปายตัง้แตงวดท่ีติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป 



ในกรณีที่เจาของปายอยูนอกประเทศไทย 
  ใหตัวแทนหรือผูแทนในประเทศมีหนาท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย 
ถาเจาของตายหรือไมอยู เปนคนสาบสูญ เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ           
ใหผูจัดการมรดก ผูครอบครองทรัพยมรดกไมวาจะเปนทายาทหรือผูอ่ืน ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาล
หรือผูพิทักษแลวแตกรณีมีหนาท่ีปฏิบัติการแทนเจาของปาย 
 
เจาของปายผูใด 

(1) ติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคมใหเสียเปนรายงวด 
(2) ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม และมีพ้ืนท่ี ขอความภาพและเคร่ืองหมาย

อยางเดียวกับปายเดิมท่ีไดเสียภาษีปายแลว ไดรับยกเวนภาษีเฉพาะปท่ีติดตั้ง 
(3) เปล่ียนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางสวนในปายท่ีไดเสีย

ภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพ่ิม ปายที่เพ่ิมขอความชําระตาม
ประเภทปายเฉพาะสวนท่ีเพ่ิม ปายท่ีลดขนาดไมตองคืนเงินภาษีในสวนท่ีลดถา
เปล่ียนขนาดตองชําระใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานภาษีและอัตราภาษี 
  ฐานภาษใีหคดิจากขนาดกวางคูณยาวของปายและอัตราภาษีใหคดิจากประเภทของปาย 
เชน เปนอักษรไทย หรือตางประเทศ หรือรูปภาพ 
 
 
 



ปายที่มีขอบเขตกําหนดไว 
  การคํานวณพ้ืนท่ีปายใหเอาสวนกวางท่ีสุดคูณดวยสวนยาวท่ีสุดเปนขอบเขตของปาย 
 
 
 
 
 
 
ปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดไว 
  ใหถือเอาตัวอักษร ภาพหรือเคร่ืองหมาย ท่ีอยูริมสุดเปนขอบเขต เพ่ือกําหนดสวนท่ีกวาง
ท่ีสุดและยาวท่ีสุด แลวคาํนวณตามตาราง 
 
คํานวณพ้ืนที่เปนตารางเซนติเมตร 
  เศษของ 500 ตารางเซนติเมตร ถาเกินคร่ึงใหนับเปน 500 ตารางเซนติเมตร ถาต่ํากวาปดท้ิง 
 

อัตราภาษปีาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ประเภทปาย                                                                  อัตรา บาท/500 
                                                                                                                                               ตารางเซนติเมตร 
 1. อักษรไทยลวน   3 
 2. อักษรไทยปนอักษรตางประเทศ/ภาพ/  20 
                          เคร่ืองหมายอ่ืน 
 3. ปายดังตอไปน้ี  40 
                          -  ไมมีอักษรไทย 
                          -  อักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูไดหรือ 
                              ตํ่ากวาอักษรตางประเทศ 
 4. ปายท่ีเปล่ียนแปลงแกไขพ้ืนท่ีปาย ขอความ 
  ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางสวนในปายท่ีไดเสีย 
  ภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปาย 
  เพ่ิมขึ้นใหคิดอัตราตาม 1, 2 หรือ 3 แลวแต 
  กรณีและใหเสียเฉพาะเงินภาษีท่ีเพิ่มขึ้น 

 5. ปายใดเม่ือคํานวณแลวจํานวนเงินตํ่ากวา   
        200 บาท ใหเสีย 200 บาท 



การคํานวณภาษีปาย 
  ใหคํานวณภาษีปายโดยนาํพ้ืนท่ีกวางคูณยาว โดยคํานวณเปนตารางเซนติเมตรหารดวย
หารอย คูณดวยอัตราภาษีปายประเภทนัน้ๆ 
                      

 
  
 
  นาย ค. มีปายโฆษณาสินคาท่ีมีอักษรไทยปนรูปภาพ (ปายนี้เปนปายประเภท 2)      
ขนาดกวาง 100 เซนติเมตร ยาว 400 เซนติเมตร ตองเสียภาษีปายดังนี้ 

ตัวอยางการคํานวณภาษี 

                     100 x 400 = (40,000 / 500) x 20 = 1,600 บาทตอป 
                      

หมายเหตุ : ปายใด เม่ือคํานวณภาษีแลวมีจํานวนเงินท่ีตองเรียกเก็บภาษตี่ํากวา 200 บาท ให
เรียกภาษีปายละ 200 บาท ตอป 
 

การชําระภาษี 
  ผูรับประเมินไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษี (ภ.ป.3) ใหชําระเงิน ภายใน 15 วัน นับ
แตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน โดยชําระภาษีไดท่ี สํานักงานเขตซ่ึงปายนั้นตั้งอยู การชําระภาษีปายจะ
กระทําโดยสงธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินของธนาคารที่สั่งจายแกกรุงเทพมหานครก็ได โดยสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน และใหถือวาวันท่ีไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย หรือชําระผาน
ธนาคารกรุงไทย เปนการรับชําระภาษีกรณีปกติไมมีเงินเพ่ิมและไมเกินวันท่ีกําหนดไวในใบนําการ
ชําระภาษีกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี 
  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ไดท่ี      
ฝายรายได สํานักงานเขต โดยกรอกรายการในแบบ ภ.ป.1 ตามความเปนจริงใหครบถวน ลงลายมือ
ช่ือของตนพรอมวัน เดือน ป สงคืนพนักงานเจาหนาแหงทองท่ีท่ีปายนั้นไดติดตั้ง หรือแสดงไว ท้ังนี้
จะนําสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอ่ืนไปสงแทนหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 
 
 
 
 
 

ขอรับแบบ
แสดงรายการ
ภาษีปาย 
 (ภ.ป.1) 

กรอกรายการใน
แบบ ภ.ป.1 ตาม
ความเปนจริงให

ครบถวน

ลงลายมือช่ือวัน 
เดือน ป สงคนื

พนักงานเจาหนาท่ี 



เอกสารหลักฐานที่ตองใชประกอบการยื่นแบบ 
  กรณีปายใหม ใหเจาของปายย่ืนแบบเสียภาษี พรอมสําเนาหลักฐานและลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตอง ไดแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อื่นๆ 
4 
หนังสอรับรองนิติบุคคล 
(กรณีนิติบุคคล) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบาน 

ใบทะเบียน
การคาทะเบียน

พาณิชย 

3 
ใบอนุญาตติดตัง้ปาย
หรือใบเสร็จรับเงินจาก
รานทําปาย (ถามี) 

5 
ใบมอบอํานาจกรณีให
ผูอื่นทําการแทน 

6 
 
สอบถามรายละเอยีดไดที่
ฝายรายได สํานักงานเขต 

1 
2

 
การขอผอนชําระภาษี 
  ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทข้ึนไป ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายจะขอผอน
ชําระเปนสามงวดงวดละเทาๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอน
ครบกําหนดเวลาการชําระภาษี และใหชําระ 
 
 

งวดท่ีหนึง่ 
กอนครบกําหนดเวลา

ชําระภาษี 

งวดที่สอง ภายในหน่ึง
เดือนนับแตวันสุดทายที่
ตองชําระงวดทีห่น่ึง 

งวดที่สาม ภายในหน่ึง
เดือนนับแตวันสุดทายที่
ตองชําระงวดทีส่อง 

 
 
 
 
 
 
 



เงินเพ่ิม 
  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย เสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีปายในกรณีและอัตราดังนี้ 
 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
การอุทธรณ 

ไมย่ืนแบบภายในเวลาท่ีกําหนด
เสียเงินเพ่ิม รอยละสิบ ของ
จํานวนเงนิท่ีตองเสียภาษี  แต
ถาย่ืนแบบกอนไดรับใบแจง
เตือนเสียเงินเพ่ิม รอยละ 5 
ของจํานวนเงนิท่ีตองเสีย 

ย่ืนแบบไมถูกตองทํา
ใหเสียภาษีนอยลงเสีย
เงินเพ่ิม รอยละสิบ 
ของภาษีปายที่ประเมิน

เพ่ิมเตมิ 

2 

ไมยื่นชําระภาษีปาย 
ภายในเวลาท่ีกําหนดเสียเงิน
เพิ่ม รอยละสอง ตอเดือน

ของจํานวนเงิน 
ที่ตองเสียภาษีปาย 

3 

  เม่ือผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายไดรับแจงการประเมินแลว หากเห็นวาการประเมินนั้นไม
ถูกตองมีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยย่ืนอุทธรณผานพนักงาน
เจาหนาท่ี ท่ีฝายรายได สํานักงานเขตทองท่ีซึ่งย่ืนแบบแสดงรายการภาษีไว โดยตองย่ืนอุทธรณภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
               

ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
พิจารณาอุทธรณ

และแจงคําช้ีขาดไป
ยังผูย่ืนคํารอง 

เจาของปายมีสิทธิอุทธรณ
การประเมินภาษีปายตอผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร
โดยย่ืนอุทธรณไดภายใน 
30 วัน นับจากวันที่ไดรับ

ถาไมพอใจผลการพิจารณา
ของผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครสามารถย่ืน
ฟองตอศาล 

ภายใน 30 วัน 

1 
2

3 



การขอคืนเงินคาภาษี 
  ในกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลใหมีการลดจํานวนเงินท่ีได
ประเมินไว ใหแจงผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบโดยเร็ว เพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับ
แจง ผูใดเสียภาษีปายโดยไมมีหนาท่ีตองเสียภาษี หรือเสียเกินกวาท่ีควรตองเสียมีสิทธิไดรับเงินคืน
โดยยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีไดเสียภาษีปาย 
 

 
บทกําหนดโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จงใจแจงขอความอันเปนเท็จ 
หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพ่ือหลีกเล่ียงการเสียภาษตีองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับตั้งแตหาพันถึงหนาหม่ืน

บาท หรือทั

1

้งจําท้ังปรับ 
ปายท่ีติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของ

บุคคลอ่ืนและมีพ้ืนท่ีเกินสองตารางเมตร
ตองมีชื่อและท่ีอยูเจาของปายเปนตัว
อักษรไทยชัดเจนท่ีมุมขวาดานลางของ
ปายหากไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษ 
ปรับวันละหน่ึงรอยบาท ทุกวัน
ตลอดระยะเวลาท่ีกระทําความผิด 

 
ไมแจงการรับโอนปาย 

ภายในสามสบิวัน นบัแตวันรับ
โอนหรือไมแสดงหลักฐานการ
เสียภาษีปายไว ณ ท่ีเปดเผยตอง
ระวางโทษ ปรับต้ังแตหน่ึงพัน

บาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท 

2

3

 
ขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงาน

เจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบ หรือไมปฏิบตัิตาม
คําส่ังเปนหนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือให
สงบัญชีหรือเอกสารเก่ียวกับภาษีปายมา
ตรวจสอบ ตองระวางโทษ จาํคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับต้ังแตหนึ่งพันถึง
สองหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

4

 
จงใจไมย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีปาย ตอง

ระวางโทษ ปรับต้ังแตหา
พันบาทถึงหาหม่ืนบาท 

5



แผนผังข้ันตอน...  
การย่ืนแบบชําระภาษปีาย 
 
 

การย่ืนแบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป.1) 

การชําระเงินคาภาษี 

ผูมีหนาที่ทีต่องเสียภาษีปาย ตองมาขอกรอกแบบแ

รายการเสียภาษีตอเจาพนักงานประเมนิ ณ ฝายรายได

สํานักงานเขต ที่ปายตั้งอยู โดยจะตองย่ืนแบบเพ่ือขอ

ประเมนิภาษภีายในเดือนมีนาคมของทุกปหรือแสดง

รายการภายใน 15 วันนับแตวันติดตั้งปาย 

สามารถทําไดหลายวิธี ดังน้ี 

1
สดง

 

ก
เจ

ภ

2 ารตรวจสอบและรับแบบยื่น (ภ.ป.1) 

4 

าหนาที่ ณ สํานักงานเขตรับแบบย่ืน 

.ป .1 จากประชาชน  โดยทําการ

ตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดเพ่ือทํา

การคํานวณคาภาษี ก
เม

3

3 

ก
ภ

4.1 

ารแจงการประเมิน 

ารชําระเงินคาภาษีทั้งหมด 

ื่อเจาหนาที่ดําเนินการ 2 กรณี ดังน้ี 

ายในระยะเวลาที่กําหนด 

.1 กรณีชําระภาษีปายในวันที่ ย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษี 

ตองชําระภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการ

ประเมิน ตองมาชําระเงินที่ฝายการคลัง สํานักงาน

เขต  หรื อ  ชํ าร ะที่ ก องการ เ งิน  ศาลาว าการ

กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) โดยสามารถชําระเงิน

คาภาษีทั้งหมดดวยเงินสด เช็ค หรือ ธนาณัติ โดย

วันที่จายเช็ค วันที่โอนเงินทางธนาณัติจะถือเปนวัน

ชําระเงินโดยไมมีการคิดคาเพ่ิม 

3.2  ไม ชํ า ร ะ ใน วัน ย่ืนแบบพนักงาน

เจาหนาที่แจงประเมิน ภ.ป.3 

 

ก4.2 ารชําระเงินคาภาษีผานธนาคารกรุงไทย 

1. พนักงานแจงประเมินคาภาษีและออก
ใบแจงหน้ีคาภาษีใหผูเสียภาษี 

2. ผูมีหนาที่เสียภาษีรับ 
ใบแจงหน้ีคาภาษี  

3. นําใบแจงหน้ีคาภาษีไปตดิตอ       
ชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา      

ทั่วประเทศรอรบัใบเสร็จ            
เก็บไวเปนหลักฐาน 


