
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

กระทรวงมหำดไทย 
********************************************* 

1. ชื่อกระบวนงำน : การรับช าระภาษีป้าย 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบรหิารส่วนต าบลอปีาด อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร : ท้องถ่ิน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ - 
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ - วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถำนท่ีให้บริกำร : ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลอีปาด หมู่ที่ 1 ต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์ 
 จังหวัดศรสีะเกษ โทรศัพท์ 045-915866/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร : เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ถึงวันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ในการรับช าระภาษี
ป้ายแสดงช่ือยีห่้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกจิการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรอื
กิจการอื่นเพือ่หารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการ
เสียภาษี 
 2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 
 3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรบัช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษี
และเงินเพิม่ 
 7. กรณีที่ผูร้ับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 
วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจ้งใหผู้้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญตัิภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 



 8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิม่เติม
ได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิม่เติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดผูร้ับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 9. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะยังไมพ่ิจารณาค าขอและยังไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจ้าหนา้ที่ผู้รบัค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามทีร่ะบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
  
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
 
 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

 
 

ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของป้ายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1)เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐาน 

1 วัน งานจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 

ระยะเวลา : 
1 วัน (ภายใน 
เดือนมีนาคมของ 
ทุกปี) 

2 การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบ
รายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ 
ประเมินภาษี 

30 วัน งานจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 

ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ 
จากวันที่ยื่นแสดง 
รายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) (ตาม 
พระราชบัญญัติวิธี 
ปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
 

3 การพิจารณา เจ้าของป้ายช าระภาษี 15 วัน งานจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 

ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วันนับ 
แต่ได้รับแจ้งการ 
ประเมิน (กรณี 
ช าระเกิน 15 วัน 
จะต้องช าระเงิน 
เพิ่มตามอัตราที่ 
กฎหมายก าหนด) 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 46 วัน 



14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
 
 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 
 
 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ 
บัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด  

2 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา - 1 1 ชุด  
3 แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดง

ป้ายรายละเอียดเก่ียวกับป้ายวัน
เดือนปีที่ติดตั้ง 
หรือแสดง 

- 1 - ชุด  

4 หลักฐานการประกอบกิจการ 
เช่นส าเนาใบทะเบียนการค้า 
ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ส าเนา 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- - 1 ชุด  

5 หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติ 
บุคคล) พร้อมส าเนา 

- 1 - ชุด  

6 ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้า
มี) 

- - 1 ชุด  

7 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบ
อ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 1 - ชุด  

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 ค่ำธรรมเนียมภำษีป้ำย 
 ค่ำธรรมเนียม 
 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกบัอักษรต่างประเทศ และหรือปนกบัภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา  
 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 3. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
  (ก) ป้ายที่ไมม่ีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่ 
  (ข) ป้ายที่มีอกัษรไทยบางส่วน หรือทัง้หมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
 4.ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครือ่งหมายบางส่วนในป้ายที่ไดเ้ สียภาษีแล้ว อัน
 เป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิม่ขึ้น ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3แล้วแต่กรณี และใหเ้สียเฉพาะจ านวนที่
 เพิ่มข้ึน) 
 5.ป้ายทุกประเภทเมื่อค านวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราทีต่้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท  
 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 



17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 ช่องทางการร้องเรียนองค์การบรหิารส่วนต าบลอปีาด โทรศัพท์ 045-915866 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 



           ภ.ป.1 

       แบบแสดงรายการภาษป้ีาย 
        ประจ า  พ.ศ. 25............ 

ช่ือเจา้ของป้าย...................................................................................ช่ือสถานประกอบการคา้หรือกิจการอ่ืน......................................................................... 

เลขท่ี..................................ตรอก,ซอย......................................................ถนน...................................................................หมู่ท่ี ............................................ 

ต าบล................................................อ าเภอ..................................................จงัหวดั.....................................................โทรศพัท…์………............................................. 

ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพ กัน งานเจา้หน้าท่ี่   ดาปีอลบำตนว่สราหิรบราก์คงอณ         ตามรายการต่อไปน้ี 

1 
ประ 
เภท
ป้าย 

2 
ขนาดป้าย ซ.ม. 

3 
 

เน้ือท่ีป้าย 
ตาราง ซ.ม. 

4 
 

จ านวนป้าย 

5 
 

ขอ้ความหรือภาพหรือเคร่ืองหมายท่ีปรากฏ 
ในป้ายโดยยอ่ 

 

6 
สถานท่ีติดตั้งป้ายและวนัติดตั้ง  (แสดงป้าย) 

ถนน, ตรอก, ซอย, ต าบล, อ าเภอ, สถานท่ีใกลเ้คียง 
หรือระหวา่ง ก.ม. ท่ี 

 

หมายเหตุ 

กวา้ง ยาว 

(1) 
มีอกัษร 
ไทยลว้น 

...........................

...........................

........................... 

……………..…

……………..…

……………..… 

……………………..

……..........................

.................................. 

 

……………..

……………..

…………….. 

….……………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………... 

…………………………..…

…………………………..…

…………………………..… 

(2) 
มีอกัษร 
ไทยปน 
อกัษร

ต่างประเทศ 
หรือ 

เคร่ืองหมาย 

...........................

...........................

...........................

........................... 

...........................

...........................

...........................

.......................... 

..................................

..................................

..................................

................................. 

.......................

.......................

.......................

...................... 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

..............................................

..............................................

..............................................

.............................................. 

(3) 
ป้ายท่ีไมมี่
อกัษรไทย 

...........................

...........................

.......................... 

...........................

...........................

.......................... 

..................................

..................................

.................................. 

.......................

.......................

.......................

...... 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................................................. .......................

.................................................................................................... 

..............................................

..............................................

.............................................. 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีแจง้ไวใ้นแบบน้ีถูกตอ้งและครบถว้นตามความจริงทุกประการ  
วนัท่ี....................เดือน.........................................................พ.ศ.............................. 

ลงช่ือ............................................................................................เจา้ของป้าย 



 
 
                                                                                                      

 
 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ.................................................................................เจา้หนา้ท่ี 
 

รายงานการประเมนิภาษป้ีาย 
ไดท้  าการประเมินภาษีป้ายตามรายการท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการภาษีป้ายรายน้ีแลว้ 
เจา้ของป้ายจะตอ้งเสียภาษีดงัน้ี :- 
1.  ค่าภาษีป้ายตามแบบแสดงรายการภาษีป้ายเป็นเงิน.................................บาท.........สตางค ์
2.  ค่าเพ่ิมภาษีป้ายตามมาตรา 25 (1)(ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด) 
     ร้อยละ............เป็นเงิน.................................บาท.........สตางค ์

รวมทั้งส้ินเป็นเงิน.................................บาท.........สตางค ์

  ลงช่ือ....................................................................พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
วนัท่ี................เดือน.........................................พ.ศ.25........... 

 

ค าขอช าระภาษี 
ขา้พเจา้ไดท้ราบการประเมินภาษีป้ายขา้งตน้แลว้  ขอช าระภาษีป้ายให้เสร็จไปพร้อมน้ี 
 

  ลงช่ือ..........................................................................ผูช้  าระภาษีป้าย 
วนัท่ี................เดือน.........................................พ.ศ.25........... 

รายการรับช าระภาษีป้าย 
ไดรั้บเงินภาษีป้าย.................................บาท.........สตางค ์ แต่วนัท่ี......................................... 
ใบเสร็จเล่มท่ี.........................เลขท่ี........................ 

  ลงช่ือ.....................................................................พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บเงิน 

บันทกึเพิม่เตมิ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.................................................................................เจา้หนา้ท่ี 

บันทกึการตรวจสอบของเจ้าหน้าที ่

เลขรับท่ี................................................................. 

วนัท่ี............../..................................../……........... 

ำส ่่ทีนางกัน รั ดาปีอลบำตนว่สราหิรบราก์คงอบ    

เลขรับปีก่อน........................................................... 

ลงช่ือ........................................................ผูรั้บแบบ 

 

 

 


