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ค ำน ำ 
                            คู่มือกำรปฏิบัติงำนภำษีป้ำย เป็นคู่มือประชำสัมพันธ์ควำมรู้เรื่องกำรเสียภำษีป้ำย จัดท ำขึ้น
เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วของประชำชนในกำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลำ และเอกสำรส ำหรับกำรช ำระ
ภำษีป้ำย ซึ่งเงินภำษีของท่ำนจะถูกน ำมำพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ เพื่อคุณภำพที่ดีของประชำชน 

                          ผู้จัดได้จัดท ำคู่มือเล่มนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรบริกำร ในด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพัฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณูปโภค
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม ควำมปลอดภัย และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ส่งเสริม
กำรลงทุน พำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว เกษตรกรรม อุตสำหกรรม ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 

                                                                                         งำนพัฒนำจัดเกบ็รำยได้ กองคลัง 
                                                                                    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนหนองหงษ์ 
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                 ภาษีป้าย หมำยถึง ภำษีที่จัดเก็บจำกป้ำยแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยที่ใช้ในกำรประกอบกำรค้ำ
หรือประกอบกิจกำรอ่ืนเพ่ือหำรำยได้ หรือโฆษณำกำรค้ำหรือกิจกำรอ่ืนเพ่ือหำรำยได้ไม่ว่ำจะแสดงหรือโฆษณำไว้ที่
วัตถุใดๆด้วยภำพหรือเครื่องหมำยที่เขียนแกะสลัก จำรึกหรือท ำให้ปรำกฏด้วยวิธีอ่ืน 
                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้ำของป้ำยหรือผู้ครอบครองป้ำยในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี
ป้ำย หรือเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่อำจหำเจ้ำของป้ำยนั้นได้ ให้ถือว่ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร หรือที่ดินป้ำย
นั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยตำมล ำดับ 
                อัตรำภำษีป้ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

                 ป้ำยประเภท 1  
(ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อควำมได้(ป้ำยไฟวิ่ง) อัตรำ 10/500 ตร.ซม. 
(ข) อักษรไทยล้วน (ป้ำยติดทั่วไป)                                   อัตรำ 5 บำท/500ตร.ซม. 

                ป้ำยประเภท 2 
(ก) อักษรไทยปนกับอักษรต่ำงประเทศและหรือปนรูปภำพและหรือปนเครื่องหมำยอ่ืน ที่เคลื่อนที่หรือ

เปลี่ยนข้อควำม เครื่องหมำยหรือภำพอ่ืนได้ (ป้ำยวิ่ง)  อัตรำ 5 บำท/500 ตรม. 
(ข) อักษรไทยปนกับอักษรต่ำงประเทศและหรือปนรูปภำพและหรือปนเครื่องหมำยอ่ืน ป้ำยติดทั่วไป                                                                      

อัตรำ 26 บำท/500 ตร.ซม. 

                  ป้ำยประเภท 3 
(ก) ป้ำยไม่มีอักษรภำษำไทยและป้ำยที่มีอักษรไทยบำงส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ำกว่ำอักษร

ต่ำงประเทศ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อควำม เครื่องหมำยหรือภำพอ่ืนได้ (ป้ำยไฟวิ่ง) 
                                                                           อัตรำ 52 บำท/500 ตร.ซม. 

(ข) ป้ำยไม่มีอักษรภำษำไทยและป้ำยที่มีอักษรไทยบำงส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ำกว่ำอักษร 
ต่ำงประเทศ (ป้ำยติดทั่วไป)                                          อัตรำ 52 บำท /500ตร.ซม. 
ป้ายเมื่อค านวณพื้นที่จ านวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 

เอกสำรหลักฐำนที่น ำมำใช้ในกำรติดต่อ 
1.ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่ำนมำ 
2.ทะเบียนพำณิชย์หรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 
3.รำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำยทั้งลักษณะข้อควำมภำพขนำดรูปร่ำงและรูปตัวของป้ำย(ถ้ำมี) 
4.สถำนที่ติดตั้งหรือแสดงป้ำย 
5.แผนที่ตั้งพอสังเขป 
6.หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกร (กรณีมอบอ ำนำจ) 
 
 
 
 



ก าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 
- เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ปภ.1) ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี 
- ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ำยภำยหลังเดือนมีนำคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ำยใหม่แทนป้ำยเดิม 

หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ำยอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภำษีป้ำยเพ่ิมข้ึน ให้เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี
ป้ำยภำยใน 15 บำท นับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 
 

การช าระภาษี 
- ให้เจ้ำของป้ำยช ำระป้ำยภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
- ป้ำยที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภำษีป้ำย ตั้งแต่วันที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ำยของปี 

(คิดภำษีป้ำยเป็นรำยงวด งวดละ 3 เดือน) 
                            งวด    1      มกรำคม - มีนำคม          =         100 % 
                            งวด    2      เมษำยน -มิถุนำยน          =         75 % 
                            งวด    3      กรกฏำคม – กันยำยน      =         50 % 
                            งวด    4      ตุลำคม – ธันวำคม          =         25 % 

เงินเพิ่ม 
- ไมย่ื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยภำยในก ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่ำภำษี 
- ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยไม่ถูกต้อง ท ำให้จ ำนวนเงินที่จะต้องเสียภำษีป้ำยลดลงให้เสียเงินเพ่ิม

ร้อยละ 10 ของค่ำภำษีป้ำยที่ประเมินเพ่ิมเติม 
- ไม่ช ำระภำษีป้ำยภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่ำภำษีป้ำย 
-  

บทก าหนดโทษ 
          1.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บำท ถีง 50,000 บำท 
          2.ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งควำมเท็จ ให้ถ้อยค ำเท็จหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงภำษีป้ำยต้องระวำงโทษ จ ำคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บำท ถึง 50,000 บำท หรือทั้งจ ำ ทั้งปรับ 
          3.ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้ำย หรือไม่แสดงรำยกำรเสียภำษีป้ำยไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถำนที่ประกอบกิจกำร ต้อง
ระวำงโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บำท ถึง 10,000 บำท 

 

ขั้นตอนการช าระภาษปี้าย 
1.ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ) 
    1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 
           - ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่ำนมำ 
              - ทะเบียนพำณิชย์ หรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 
              - รำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำย ทั้งลักษณะข้อควำม ภำพรูปร่ำง และรูปตัวของป้ำย (ถ้ำมี) 
              - สถำนที่ติดตั้งหรือแสดงป้ำย 
              - แผนที่ตั้งพอสังเขป 
              - หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกร(กรณีมอบอ ำนำจ) 



     1.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
              - ยื่นแบบประเมินภำษี  
              - ตรวจสอบเอกสำรเพื่อประเมินภำษี 
              - ออกใบเสร็จรับเงิน 
2.ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน)  
     2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ 
                        - 
     2.2 ขั้นตอนการให้บริการ 
              - ยื่นแบบประเมินภำษี 
              - ตรวจสอบ 
              - ขอเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติม ออกส ำรวจตรวจสอบป้ำย 
              - ค ำนวณค่ำภำษี แจ้งให้ผู้ยื่นภำษีทรำบ 
              - ใบเสร็จรับเงิน 
       2.3 ระยะเวลาด าเนินการ 
                 - โดยประมำณ 1 วันท ำกำร 
   
3.ขั้นตอนการช าระภาษีป้าย ป้ายใหม่ 
        3.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ 
                - ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่ำนมำ 
                - ทะเบียนพำณิชย์ หรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 
                - รำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำย ทั้งลักษณะข้อควำม ภำพขนำดรูปร่ำงและรูปตัวของป้ำย(ถ้ำมี) 
                - สถำนที่ติดตั้งหรือแสดงป้ำย 
                - แผนที่ตั้งพอสังเขป 
                - หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกร (กรณีมอบอ ำนำจ) 
        3.2 ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
                - ยื่นแบบประเมินภำษี 
                - ตรวจสอบ 
                - ขอเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ออกส ำรวจตรวจสอบป้ำย 
                - ค ำนวณค่ำภำษี แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภำษีทรำบ 
                - ออกใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 



แผนผังขั้นตอนการช าระภาษีป้าย 

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

 

เจ้าหน้าที่รับแบบและ 
ตรวจสอบแบบ (ภ.ป.1) 

 
 

แจ้งการประเมินค่าภาษี 
(ภป.3)  

 

 

                         พอใจ                        ผู้เสียภาษีรับแจ้ง                       ไม่พอใจ    

  การประเมิน  

 

ช าระเงินภายใน 15 วัน      ช าระเงินเกิน 15 วัน                                  ยื่นอทุธรณ์ต่อ ผวจ. 
  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง        นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง                                     ภายใน 30 วัน  
                                                                                            นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
                                   
                                     ต้องเสียเงินเพิ่ม     
           จบ                    ร้อยละ 2 ต่อเดือน                                                     

 

                                                                      พอใจ        ผลการอุทธรณ์         ไม่พอใจ 
                                                                                        ของ ผวจ. 
                                                                           
                                                                    ช าระเงิน                              ให้ยื่นฟ้องศาล 
 

 
                                                                       จบ                             ปฏิบัติตามค าสั่งศาล 
 

                                                                                                      
                                                                                                     จบ 



กองคลัง บริการประชาชน 

รับช าระภาษี วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 13.00น. 

และบริการช่วงพักเท่ียง เวลา 12.00 น. – 13.00น. 

โทร. 075-466245 

โทรสาร. 075-466245 

 

 

 


