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แบบสอบถาม 
 

“ธุรกจิและอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” 
 
ค าช้ีแจง  
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้ประกอบการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระของนักศึกษาระดบั
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในหวัขอ้ “ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ือโฆษณา
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามให้
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ค าตอบท่ีไดผู้ศึ้กษาจะน าไปใชใ้นการศึกษาวิจยัเท่านั้น ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัจะน าข้อมูลท่ีได้รับจากท่านไปใช้ในการศึกษาเชิงวิชาการเท่านั้น ผลการวิเคราะห์จะถูก
น าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ขอ้มูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลบั ดงันั้นเพื่อความสมบูรณ์ของ
งานวิจยั จึงขอความกรุณาท่านโปรดให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงและเป็นความรู้สึกนึกคิดของตวัท่านเอง 
โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาค่าเช่าป้ายโฆษณา 
  ส่วนท่ี 3 ลกัษณะของการเช่าป้ายโฆษณา 
 
 ทั้งน้ีผูว้จิยั ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าเพื่อใหข้อ้มูลมา ณ ท่ีน้ี 
 
 

นางสาวศิวสุดา  ชยัอาภยั 
นกัศึกษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ   

 1)  ชาย     2) หญิง 
 

2. อาย ุ  __________ ปี 
 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
  1)  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2)  ปริญญาตรี  

 3)  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
4. สถานภาพสมรส 

 1)  โสด     2)  สมรส 
 3)  หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 
5. รูปแบบของธุรกิจ 
  1)  ธุรกิจเป็นนิติบุคคล (เช่น หา้งหุน้ส่วน, บริษทัจ ากดั, บริษทัมหาชนจ ากดั, องคก์ร
ธุรกิจจดัตั้งหรือจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายเฉพาะ) 

 2)  ธุรกิจไม่เป็นนิติบุคคล (เช่น กิจการเจา้ของคนเดียว, กิจการร่วมคา้, หา้งหุน้ส่วน
สามญัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคล) 
 
6. ประเภทของธุรกิจท่ีเช่าป้ายโฆษณา 
 1) อสังหาริมทรัพย/์การก่อสร้าง/การตกแต่ง  2) การออกแบบ/กราฟฟิก/ดีไซน์ 
 3) การคมนาคมขนส่ง/ยานพาหนะ/อะไหล่  4) กฎหมาย/ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
 5) การคา้/น าเขา้/ส่งออก    6) คา้ขายปลีก/คา้ขายส่ง 
 7) การท่องเท่ียว/การโรงแรม/รีสอร์ท   8) การประกนัภยั 
 9) ธุรกิจบนัเทิง/ส่ือ     10) สุขภาพ/โรงพยาบาล/ยา/เภสัชกรรม 
 11) หน่วยงานรัฐบาล    12) องคก์รการกุศล 
 13) สินคา้อุปโภค/บริโภค    14) สายการบิน 
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 15) สถาบนัการศึกษา    16) สถาบนัการเงิน/การธนาคาร/ 
       หลกัทรัพย ์
 17) อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย   18) การผลิต/เกษตรกรรม/ป่าไม ้
 19) อิเล็กโทรนิกส์/เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า   20) เคมีภณัฑ/์ปิโตรเคมีภณัฑ์ 
 21) เคร่ืองด่ืม/อาหาร/ภตัตาคาร   22) เส้ือผา้/รองเทา้/เคร่ืองตกแต่ง 
 23) ไอที/ซอร์ฟแวร์/ฮาร์ดแวร์/โทรคมนาคม  24)  อ่ืนๆ (ระบุ) ___________ 
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ  

 1)  ต ่ากวา่ 1 ปี    2)  1-3 ปี 
  3)  4-6 ปี    4)  มากกวา่ 6 ปีข้ึนไป 
 
8. ความเป็นเจา้ของ/กรรมสิทธ์ิ  

 1)  เป็นเจา้ของ    2)  เป็นนายหนา้/ตวัแทน 
  3)  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................    
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ส่วนที ่2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาค่าเช่าป้ายโฆษณา 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาค่าเช่าป้ายโฆษณา 
ระดบัความส าคญั 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์      
1.การเลือกท าเล/พื้นท่ีส าหรับการติดตั้งป้ายโฆษณา      
2.ขนาดของแผน่ป้ายโฆษณา      
3.คุณภาพและความคงทนของแผน่ป้ายโฆษณา      
4.การออกแบบ/การก่อสร้าง/การติดตั้งป้ายโฆษณา      
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด      
1.มีการรับประกนัดา้นความปลอดภยัแก่ป้ายโฆษณา      
2.มีการใหค้  าแนะน าในการเลือกป้ายโฆษณา      
3.มีทีมงานตรวจสอบสภาพป้ายโฆษณาอยา่งสม ่าเสมอ
ระหวา่งท่ีมีการเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณา 

     

4.มีการมอบส่วนลดต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น ซ้ือพื้นท่ี
เช่าป้ายโฆษณา 1 เดือน แถมใหอี้ก 1 เดือน 

     

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย      
1.มีศูนยรั์บแจง้ปัญหาใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่า      
2.พื้ น ท่ีให้ เช่าติดตั้ งป้ ายโฆษณามีการคมนาคมท่ี
สะดวกและพลุกพล่าน 

     

3.พื้นท่ีให้เช่าติดตั้งป้ายโฆษณาอยูใ่นยา่นชุมชนและมี
ความเหมาะสมกบัทิศทางการขยายตวัของชุมชน 

     

4.พื้ น ท่ี ให้ เช่ าติดตั้ ง ป้ ายโฆษณ ามีความ เด่นชัด
เหมาะสมกบัโอกาสไดรั้บความสนใจจากการอ่านของ
ผูค้นจ านวนมาก 
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ส่วนที ่3 ลกัษณะของการเช่าป้ายโฆษณา 
 
1. ขนาดของป้ายโฆษณาท่ีเช่า _____________________ ตารางเมตร 
 
2. รูปแบบของป้ายโฆษณา 
  1)  ป้ายโฆษณาแบบดา้นเดียว  2) ป้ายโฆษณาแบบ 2 ดา้น 
 
3. ระยะเวลาการเช่าป้ายโฆษณา 

 1)  รายเดือน     2)  ราย 3 เดือน 
  3)  ราย 6 เดือน    4) ราย 9 เดือน 
  5)  รายปี     6)  มากกวา่หน่ึงปี 
 
4. อตัราค่าเช่าป้ายโฆษณา ต่อตารางเมตร ต่อเดือน 

 1)  ต ่ากวา่ 500  บาท   2)  501-1,000 บาท 
  3)  1,001-1,500 บาท   4) มากกวา่ 1,500 บาท ข้ึนไป 
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“ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายป้ายโฆษณา”  
 

 ป้ายหรือส่ิงท่ีก่อสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย   ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  ถือวา่ เป็น อาคาร
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ( ท่ีมา :  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 )  
 (1) ท่ีติดหรือตั้งป้ายไวเ้หนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร  หรือ 
น ้าหนกัรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม หรือ  
 (2) ท่ีติดหรือตั้งห่างจากท่ีสาธารณะ ซ่ึงเม่ือวดัในทางราบแลว้มีระยะห่างจากท่ี
สาธารณะนอ้ยกวา่ความสูงของป้ายนั้นเม่ือวดัจากพื้นดิน และตอ้งมีขนาดพื้นท่ี หรือ น ้ าหนกั  4  
ลกัษณะ คือ 
  (2.1) ขนาดความกวา้งของป้ายเกิน  50  เซนติเมตร หรือ  
  (2.2) ยาวเกินหน่ึงเมตร หรือ  
  (2.3) เน้ือท่ีของป้ายเกิน  5,000  ตารางเซนติเมตร หรือ  
  (2.4) มีน ้าหนกัของป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดตั้งป้ายอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือทั้งสองอยา่งรวมกนัเกินสิบกิโลกรัม 
 กรณีท่ีป้ายท่ีมีลกัษณะดงักล่าวเป็นอาคาร การก่อสร้างป้ายโฆษณา จึงตอ้งขออนุญาต กบั
พนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อนด าเนินการก่อสร้าง ทั้งน้ีในการก่อสร้างป้ายหรือส่ิงท่ีก่อสร้างเพื่อติดหรือตั้ง
ป้าย ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลงัคาหรือดาดฟ้าของอาคารตอ้ง
ไม่ล ้าออกนอกแนวผนงัรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติด
หรือตั้งตอ้งสูงไม่เกิน  6  เมตร จากส่วนสูงสุดของอาคารหรือดาดฟ้าของอาคารท่ีติดตั้งป้ายนั้น  
 (2) ป้ายท่ีติดตั้งอยูบ่นพื้นดินโดยตรง ตอ้งมีความสูงไม่เกินระยะท่ีวดัจากจุดท่ีติดตั้ง
ป้ายไปจนถึงก่ึงกลางถนนสาธารณะท่ีอยูใ่กลป้้ายนั้นมากท่ีสุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน  32   
เมตร  
 (3) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายท่ีอาคารใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของ
อาคารและตอ้งไม่บงัช่องระบายอากาศ หนา้ต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ 
 (4) ป้ายท่ีติดผนงัอาคารท่ีอยูริ่มทางสาธารณะ ใหย้ืน่ไดโ้ดยไม่ตอ้งล ้าท่ีสาธารณะส่วน
ต ่าสุดของป้ายตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.25 เมตร จากระดบัทางเทา้และสูงไม่เกินความสูงของอาคาร 
 (5) ป้ายท่ีติดตั้งอยูบ่นท่ีดินโดยตรง ตอ้งมีความสูงไม่เกินระยะท่ีวดัจากจุดท่ีติดตั้งป้าย
ไปจนถึงก่ึงกลางถนนสาธารณะ และสูงไม่เกิน  30  เมตร มีความยาวไม่เกิน  32 เมตรและตอ้งห่าง
จากท่ีดินต่างเจา้ของไม่นอ้ยกวา่ 4 เมตร  
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บัญชีอตัราภาษีป้าย 
 

(1) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้นใหคิ้ดอตัรา  10 บาทต่อหา้ร้อยตารางเซนติเมตร 
(2) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศและหรือปนกบัภาพและหรือเคร่ืองหมายอ่ืนให้คิด
อตัรา  100 บาท ต่อหา้ร้อยตารางเซนติเมตร 
(3) ป้ายดงัต่อไปน้ี ใหคิ้ดอตัรา 200 บาทต่อหา้ร้อยตารางเซนติเมตร 
     (ก) ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่วา่จะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ 
     (ข) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ 
(4) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ซ่ึงมีขอ้ความ เคร่ืองหมาย หรือภาพท่ีเคล่ือนท่ี หรือเปล่ียนเป็นขอ้ความ 
เคร่ืองหมายหรือภาพอ่ืนได ้โดยเคร่ืองจกัรกลหรือโดยวิธีใด ๆ ให้คิดอตัราภาษีตามจ านวนขอ้ความ 
เคร่ืองหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาท่ีขอ้ความเคร่ืองหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย  ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ถา้ยงัไม่ไดอ้อกกฎกระทรวงให้คิดอตัราภาษี
ตามบญัชีอตัราภาษีป้ายน้ี 
(5) ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามมาตรา 14 (3)  ให้คิดอตัราตาม (1) (2) หรือ (3) แลว้แต่กรณี และ 
ใหเ้สียเฉพาะจ านวนเงินภาษีท่ีเพิ่มข้ึน 
(6) พื้นท่ีของป้ายไม่วา่จะมีรูปร่างหรือลกัษณะอยา่งไร ใหค้  านวณ  ดงัน้ี 
    (ก) ถา้เป็นป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดไดใ้ห้เอาส่วนกวา้งท่ีสุดคูณดว้ยส่วนยาวท่ีสุดของขอบเขตป้าย
เป็นตารางเซนติเมตร 
    (ข) ถา้เป็นป้ายท่ีไม่มีขอบเขตก าหนดได ้ ให้ถือวา่ตวัอกัษรภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีอยูริ่มสุดเป็น
ขอบเขตส าหรับก าหนดส่วนกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุด แลว้ค านวณตาม(ก) 
(7) ป้ายตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  เม่ือค านวณพื้นท่ีของป้ายแลว้ 
    (ก) ถา้มีเศษเกินก่ึงหน่ึงของห้าร้อยตารางเซนติเมตรใหน้บัเป็นหา้ร้อยตารางเซนติเมตร ถา้ไม่เกิน
ก่ึงหน่ึงใหปั้ดทิ้ง 
    (ข) ถา้มีอตัราท่ีตอ้งเสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ 200 บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 
 
 
 
 
 



 

63 

 
ประวตัผู้เขยีน 

 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวศิวสุดา  ชยัอาภยั 
 
วนั เดือน ปีเกดิ 16  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2522 
 
ประวตัิการศึกษา พ.ศ.2541 ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

โรงเรียนพณิชยการลานนา เชียงใหม่   
  พ.ศ.2547 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา

การบญัชี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตภาคพายพั   
  พ.ศ.2554 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร

บณัฑิต  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
ประวตัิการท างาน พ.ศ.2552-ปัจจุบนั เจา้พนกังานสรรพากรปฏิบติังาน ส านกังานสรรพากร

พื้นท่ีสาขาสารภี สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 
 

 
 


