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ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานภาษีป้าย เป็นคู่มือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการเสียภาษีป้ายจัดท าขึ้นเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วของประชาชนในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารส าหรับการช าระ
ภาษีป้าย ซึ่งเงินภาษีของท่านจะถูกท ามาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน 

ผู้จัดท าได้จัดท าข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริการ ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
โครงสาร้างพื้นฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน จนถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
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ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า
หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้  หรือโฆษณาการคา้ หรือกจิการอื่นเพื่อหารายได้ไม่วา่จะแสดงหรือ
โฆษณาไว้ที่วตัถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารกึหรือท าให้ปรากฏดว้ยวธิีอื่น 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไมม่ีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตวัเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตวัผู้ครอบครองป้าย
นั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ป้ายตามล าดับ 

อัตราภาษีป้าย  

ประเภทที่ 1 

อักษรไทยล้วน                             (ก) ข้อความเคลื่อนที่ได้/เปลี่ยนได้  10 

                                              (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 5 

ประเภท 2 

อักษรปนกับต่างประเทศภาพ/           (ก) ข้อความเคลื่อนที่ได้/เปลี่ยนได้  52 

เครื่องหมายอื่น                             (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้  26 

ประเภทที่ 3  

ไม่มีอักษรไทย/อักษรไทยอยู่ใต ้             (ก) ข้อความเคลื่อนที่ได้/เปลี่ยนได้  52 

หรื่อต่ ากว่าอกัษรตา่งประเทศ            (ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 50 

     

 ป้ายเมื่อค านวณพื้นที่จ านวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท  

เอกสารหลักฐานที่น ามาใช้ในการติดต่อ 

1.ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 

2.ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

3.รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี) 

4.สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย 

5.แผนที่ตั้งพอสังเขป 



6.หนังสือมอบอ านาจพรอ้มติดอากร (กรณีมอบอ านาจ) 

ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 

 -เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

 -ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

การช าระภาษี 

-ให้เจ้าของป้ายช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

-ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแตว่ันที่ตดิตั้ง จนถึงงวดสุดทา้ยของปี (คิดภาษี
ป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน)   

 งวด 1 มกราคม – มีนาคม      = 100 % 

 งวด 2 เมษายน – มถิุนายน     = 75  % 

  งวด 3 กรกฏาคม – กันยายน   = 50  % 

  งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม        = 25 % 

เงินเพิ่ม  

 -ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

 -ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง  ท าใหจ้ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงิน
เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม 

 -ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย 

บทก าหนดโทษ 

 1.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดวงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต ่ 5,000 บาท ถึง 50,000 
บาท 

 2.ผู้ใดรู้หรือจงใจแจ้งความเท็จ ให้ถ้อยเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต ่5,000 ถึง 50,000 หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 

 3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท 

 



 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 

1.ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ) 

 1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 

   -ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 

  -ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

  -รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย(ถ้ามี) 

  -สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย 

  -แผนที่ตั้งพอสังเขป 

  -หนังสือมอบหมายอ านาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอ านาจ) 

 1.2 ข้ันตอนการให้บริการ 

  -ยื่นแบบประเมินภาษี 

  -ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษ๊ 

  -ออกใบเสร็จรับเงิน 

2.ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน) 

 2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 

  - 

 2.2 ข้ันตอนการให้บริการ 

  -ยื่นแบบประเมินภาษี 

  -ตรวจสอบ 



  -ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 

  -ค านวณคา่ภาษ ีแจ้งใหผู้้ยื่นเสียภาษีทราบ 

  -ออกใบเสร็จรับเงิน 

 2.3 ระยะเวลาด าเนินการ 

  -โดยประมาณ 1 วันท าการ 

 

3.ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย ป้ายใหม่ 

 3.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 

  -ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 

  -ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

  -รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย(ถ้ามี) 

  -สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย 

  -แผนที่ตั้งพอสังเขป 

  -หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอ านาจ) 

 3.2 ข้ันตอนการให้บริการ 

  -ยื่นแบบประเมินภาษ๊ 

  -ตรวจสอบ 

  -ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 

  -ค านวณคา่ภาษ ีแจ้งใหผู้้ยื่นเสียภาษีทราบ 

  -ออกใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

 

 



พอใจ 

 

 

แผนผัง ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 

ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       พอใจ 

 

ช าระเงินภายใน 15 วัน    ช าระเงินเกิน 15 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง         นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 

   จบ                               ต้องเสียเงินเพิ่ม 

                                           ร้อยละ 2 ต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ที่รบัแบบและ 

ตรวจสอบแบบ (ภ.ป.1) 

แจง้การประเมินคา่ภาษี 

(ภ.ป.3) 

 

ผูเ้สียภาษีรบัแจง้ 

การประเมิน ภ.ป. ไม่พอใจ 

ยื่นอทุธรณต์อ่ ผวจ. 

ภายใน 30 วนั 

นบัแตว่นัที่ไดร้บัแจง้ 

ผลการอทุธรณ ์

ของ ผวจ. 

ไม่พอใจ 

ช าระเงิน 

จบ 

ใหย้ื่นฟ้องศาล 

ปฏิบตัิตามค าสั่ง

ศาล 

จบ 



 

 

 กองคลัง บริการประชาชน 

รับช าระภาษี วันจันทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

และบริการช่วงพักเที่ยง   เวลา  12.00 - 13.30 น. 

โทร. 075-533-111 ต่อ 12 

โทร. 075-533-111 


