
 

 
 

       การแจงการประเมิน 
 
 

 หลังจากประเมินภาษีปายแลว  พนักงานเจาหนาท่ี
จะตองแจงการประเมินใหเจาของปายทราบเพ่ือใหนําเงินมา
ชําระคาภาษีตามเวลาท่ีกฎหมายกําหนด คือ ภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินและตองแจงเปนหนังสือโดย
ใชแบบพิมพตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว  
 
 

การรับชําระเงินคาภาษีปาย 
 
 
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ตองชําระเงินคาภาษีตามท่ี
เจาพนักงานประเมิน ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง
การประเมิน โดยอาจนําเงินมาชําระ ณ สํานักงานทองถ่ินท่ี
ประเมิน หรือ ณ สถานท่ีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดไว
ลวงหนา การชําระคาภาษีปาย อาจจะใชวิธีการสงเงินทาง
ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารท่ีสั่งจายใหแกราชการ
สวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
 

 
 
 
 

 

 
การเรียกเงินเพ่ิมจากผูชําระภาษีเกินกําหนดเวลา 

 
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายตองเสียเงินเพ่ิมนอกจากคาภาษีใน
กรณีและอัตราดังตอไปน้ี 

๑. ไมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปายในเวลาท่ีกําหนด 
ตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ ๑๐ ของเงินท่ีตองเสียภาษีปาย เวนแตมายื่น
แบบกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะแจงใหทราบ       ใหเสียเงินเพ่ิม
รอยละ ๕  

๒. ยื่นแบบแสดงรายการปายไมถูกตองทําใหเสียภาษีปาย 
ต่ํากวาท่ีควรเปน ตองเสียเงินเพ่ิมรอยละ ๑๐ ของภาษีท่ีตองประเมิน
เพ่ิม เวนแตเจาของปายมาแกไขรายการเองกอนเจาหนาท่ีจะแจงการ
ประเมิน 
 ๓. ไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลาเสียเงินเพ่ิมรอยละ ๒ 
ตอเดอืนของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย เศษของเดือนของจํานวน
เงินท่ีตองเสียภาษีปาย เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึงเดือน แตไม
นําเอาเงินเพ่ิมตามขอ ๑ และ ขอ ๒ ขางตนมาคํานวณเงินเพ่ิมซ้ํา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ภาษีปาย 
 
 ปาย หมายความวา ปายแสดงช่ือ ยี่หอ หรือ
เครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการ
อ่ืนเพ่ือหารายได หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหา
รายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร
ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน   แกะสลัก  จารึก หรือทําให
ปรากฏดวยวิธีอ่ืน ๆ  
 

 รับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับปาย (ภ.ป.๑) 
 

การรับแบบแสดงรายการเก่ียวกับปาย  
มีความสําคัญเก่ียวของกับกฎหมายภาษีปาย กลาวคือ 
 กฎหมายกําหนดวาใหเจาของปายหรือผูซึ่งเจาของ
ปายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงาน
เจาหนาท่ี ณ สถานท่ี ดังน้ี 

๑. สํานักงานทองถ่ินท่ีติดตั้งหรือแสดงปายในเขต 
น้ัน 

๒. สํานักงานทองถ่ินท่ีการจดทะเบียนพาหนะได 
กระทําในเขตน้ัน กรณีเสียภาษีปายท่ีติดตั้ งหรือแสดง
ยานพาหนะ 

๓. สถานท่ีซึ่งผูบริหารทองถ่ินกําหนดโดยการ 
ประกาศหรือโฆษณาใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน 

 

    
 

 

 
การประเมินคาภาษีปาย 

 
ประกาศอัตราภาษีปายใหม ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีปาย 
พ.ศ. 2563 เริ่มบังคับใช 1 มกราคม 2564เปนตนไป 
ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีปาย พ.ศ. 2563 แจง
ผูประกอบการรานคาและประชาชนท่ัวไปผูใดติดปายหรือผู
ครอบครองปายเพ่ือการโฆษณาและหารายไดจะตองชําระภาษีปาย
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษี
ปาย พ.ศ. 2563 ดังน้ี 
(1) ปายท่ีมีอักษรไทยลวน 
(ก) ปายท่ีมีขอความท่ีเคลื่อนท่ีหรอืเปลี่ยนเปนขอความอ่ืนได ใหคดิ
อัตรา 10 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(ข) ปายนอกจาก (ก) ใหคิดอัตรา 5 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(2) ปายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ 
และหรือเครื่องหมายอ่ืน 
(ก) ปายท่ีมีขอความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคลื่อนท่ี หรือ
เปลี่ยนเปนขอความเครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได ใหคิดอัตรา 52 บาท 
ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(ข) ปายนอกจาก (ก) ใหคิดอัตรา 26 บาท ตอหารอยตาราง
เซนติเมตร 
(3) ปายท่ีไมมีอักษรไทยไมวาจะมภีาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม 
และปายท่ีมีอักษรไทยบางสวนหรอืท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษร
ตางประเทศ 
(ก) ปายท่ีมีขอความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคลื่อนท่ี หรือ
เปลี่ยนเปนขอความเครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได ใหคิดอัตรา 52 บาท 
ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(ข) ปายนอกจาก (ก) ใหคิดอัตรา 50 บาท ตอหารอยตาราง
เซนติเมตร 
อัตราภาษีปายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงน้ี ใหใชบังคับสําหรับปาย
ท่ีตองเสียภาษีปายตั้งแตวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
ปายท่ีตองเสียภาษีปายกอนวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ใหเปนไป
ตามอัตราภาษีปายท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัตภิาษีปาย พ.ศ. 2510 

 

 

การคํานวณภาษีปาย ตามอัตราภาษีปาย 
 

๑. ถาเปนปายท่ีมีขอบเขตกําหนดได คือ ปายซึ่ง 
มีขนาด ลักษณะ และพ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดมีการกําหนดเปน
แผนไว การคํานวณพ้ืนท่ีของปายลักษณะกฎหมายใหคิดเปน
ตารางเซนติเมตรใหเอาสวนท่ีกวางท่ีสุดคูณดวยสวนท่ียาวท่ีสุด 

๒. สําหรับปายท่ีไมมีขอบเขตกําหนดได คือ ปาย 
ท่ีแสดงขอความ ช่ือ ยี่หอ โดยไมมีขอบเขต เชน เขียนไวท่ีกําแพง 
ผนังอาคาร การคํานวณพ้ืนท่ีของปายลักษณะน้ี ใหคิดเปนตาราง
เซนติเมตร เทากับโดยใหวัดจากตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ี
อยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนดความกวางท่ีสุดและยาวท่ีสุด 
และคํานวณพ้ืนท่ีเชนเดียวกับขอ (๑)  
 

 การดําเนินคดีตอผูไมย่ืนแบบแสดงรายการ 
ปายภายในกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๓๕ แหง พ.ร.บ. ภาษีปายฯ กําหนดวา “ผูใดจง
ใจไมยื่นแบบแสดงรายการปายปายตอง 

ระวางโทษปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท”  เมื่อ
เจาหนาท่ีตรวจพบวาผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายก็ควร
รายงานตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหเรียกตัวมาทําการสอบสวน
ขอเท็จจริง การดําเนินคดีสามารถกระทําได   
๒ ทาง คือ   

๑. เมื่อสอบสวนขอเท็จจริงแลวพบวาผูน้ันกระทํา 
ความผิดตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๓๕ ผูบริหารทองถ่ินหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได โดยผูตองหาตองนํา
เงินคาปรับมาชําระภายใน ๓๐ วัน 

๒. กรณีตามขอ ๑ เมื่อผูบริหารทองถ่ินหรือผูท่ี 
ไดรับมอบหมายเห็นวาไมควรเปรียบเทียบ หรือเมื่อเปรียบเทียบ
แลวผูตองหาไมยอมหรือยอมแตไมชําระคาปรับตามกําหนด ให
รวบรวมหลักฐานไปแจงตอพนักงานสอบสวนฝายปกครอง (กรณี
ทองถ่ินอยูในสวนภูมิภาค) หรือพนักงานสอบสวนฝายตํารวจ 
(สําหรับในกรุงเทพฯ) การดําเนินคดีดังกลาวน้ี ไมเปนการทุเลา
หรือยกเวนการเสียภาษีปาย  


