
คู่มือส าหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ การช าระภาษีป้าย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
โทรศัพท์ : 038 - 675222 ต่อ 108, 109 
โทรสาร : 038 - 671902 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05210306@dla.go.th 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

              ด้วย งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองแกลง ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ของ 
เทศบาลให้ครบถ้วน และเป็นธรรมต่อประชาชน สามารถน ารายได้ไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ประชาชนในเขตได้รับการบริการสาธารณะต่างๆ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีขึ้น สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง และ
ไม่เกิดเป็นหนี้ค้างช าระซึ่งจะสร้างปัญหาในการฟ้องร้องให้มาช าระภาษีในอนาคต ก่อให้เกิดความบาดหมางกัน
ระหว่างประชาชนกับเทศบาล โดยปฏิบัติราชการโดยยึดหลกัเกณฑ์ ตามระเบียบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) และกฎกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

              โดยป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า 
หรือ ประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ 

 

ป้ายท่ีต้องเสียภาษี 

   ป้าย หมายถึง ภาษีป้ายเป็นภาษีท่ีจัดเก็บ ป้ายอันหมายถึงแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ใน
การ ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้  
ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนๆ ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้า
หรือประกอบ กิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือ
โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

 



 

ก าหนดระยะเวลาให้ย่ืนแบบแสดงรายการ 

ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑)  ณ งานพัฒนารายได้  
กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองแกลง ซึ่งป้ายนั้นติดอยู่ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ป้ายที่ติดตั้งใหม่ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือ นับตั้งแต่วัน
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่ม ติดตั้งหรือ
แสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและคิดภาษีป้าย เป็นรายงวด งวดละ 
๓ เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี 

 
 

เสียภาษีป้ายอย่างไร? 

๑. ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ให้เสียเป็นรายงวด 
๒. ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพ้ืนที่ ข้อความภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับ

ป้าย เดมิที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว ป้ายช ารุดไม่ต้องช าระเฉพาะปีที่ติดตั้ง  
๓. เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว 

อัน เป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิม ป้ายที่เพิ่มข้อความช าระตามประเภทป้ายเฉพาะส่วนที่เพ่ิมป้ายที่ลดขนาด
ไม่ต้อง คืนเงินภาษีในส่วนที่ลด ถ้าเปลี่ยนขนาดต้องช าระใหม่ กรณีป้ายท่ีติดตั้งปีแรก คิดภาษีเป็นรายงวด  
งวดละ 3 เดือน ดังนี้ 

 - งวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือน   มกราคม - มีนาคม       คิดภาษี 100% 

 - งวดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน   เมษายน - มิถุนายน      คิดภาษี 75% 

 - งวดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือน   กรกฎาคม – กันยายน   คิดภาษี 50% 

 - งวดที่ 4 เริ่มตั้งแตเ่ดือน   ตุลาคม – ธันวาคม       คิดภาษี 25% 

 
 

 

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 

           เจ้าของป้าย แต่ในกรณีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ส าหรับป้ายใด เมื่อเจ้าหน้าที่
ไม่อาจ หาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่า ผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัว 
ผู้ครอบครองป้าย นั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษีป้าย ตามล าดับและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว 



อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ก าหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้ 

ป้ายประเภท 1 (ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน) 

(ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอ่ืนได้ ให้คิดอัตรา 10 บาท ต่อห้าร้อย ตารางเซนติเมตร  

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร  

ป้ายประเภท 2 (ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือ เครื่องหมายอ่ืน)  

(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้ ให้
คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร  

ป้ายประเภท 3 (ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย 
บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ) 

 (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได้ ให้
คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

 (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

  สูตรการค านวณ  
                   1. พื้นที่ของป้าย (ตารางเซนติเมตร) = (กว้าง X ยาว)/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร  
                   2. ภาษีป้ายที่ต้องเสีย = พื้นที่ของป้าย (ตารางเซนติเมตร) X อัตราภาษี 

 

 



ขั้นตอนการขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑)  (ส าหรับประชาชน) 

ให้ผู้มีหน้าที่ภาษีป้ายสามารถขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ได้ทีง่านพัฒนารายได้ กอง
คลัง เทศบาลต าบลเมืองแกลง โดยกรอกรายการในแบบ ภ.ป.๑ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงลายมือชื่อ
ของตนพร้อมวัน เดือน ปี ส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ป้ายนั้นได้ติดตั้ง หรือแสดงไว้ ทั้งนี้จะน าส่งด้วย ตนเอง 
มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้  

 ๑. ขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) 

 ๒. กรอกรายการในแบบ ภ.ป.๑ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน  

 ๓. ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

ขั้นตอนการยื่นแบบช าระภาษีป้าย (ส าหรับประชาชน) 

๑. การยื่นแบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ผู้มีหน้าที่ท่ีต้องเสียภาษีป้าย ต้องมากรอกแบบ 
แสดงรายการเสียภาษีต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองแกลง โดยจะต้องยื่นแบบเพ่ิม
ขอประเมินภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปีหรือแสดงรายการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันติดตั้งป้าย  

๒. การตรวจสอบ และรับแบบยื่น (ภ.ป.๑) เจ้าหน้าที่ ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบล
เมืองแกลง รับแบบยื่น (ภ.ป.๑) จากประชาชนท าการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด  

๓. การแจ้งประเมินภาษี เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ๒ กรณี ดังนี้ 
     ๓.๑ กรณีช าระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  
     ๓.๒ ไม่ช าระในวันยื่นแบบพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งประเมิน (ภ.ป.๓) 

 

เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ประกอบการยื่นแบบ (ส าหรับประชาชน) 

กรณีป้ายใหม่ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเสียภาษี พร้อมส าเนาหลักฐาน 
และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่ 

๑. บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  
๒. ใบทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ 
๓. ใบอนุญาตติดตั้งป้าย หรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย (ถ้ามี)  
๔. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)  
๕. ใบมอบอ านาจกรณีให้ผู้อื่นท าการแทน  
๖. อ่ืน ๆ 

 

จ านวน อย่างละ 1 ชุด 

 

 



* หมายเหตุ : ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 6 นาที 

เงินเพิ่ม 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  
           1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพ่ิม ร้อยละสิบของค่าภาษีป้าย
เว้น แต่กรณีเจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึง การ
ละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษี  

           2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องต้องตามจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้
เสีย เงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษี ป้ายให้ถูกต้องก่อนเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน  

          3. ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้ายเศษของ 
เดือนนับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพิ่มตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามข้อนี้ด้วย 

* หมายเหตุ : การช าระค่าภาษีทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด ต้องช าระภายใน ๑๕ วันนับแต่วันรับ
หนังสือแจ้งการ ประเมิน ต้องมาช าระเงินที่ฝ่ายงานพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลต าบลเมืองแกลง  โดย
สามารถ ช าระเงินค่าภาษีทั้งหมดด้วยเงินสด เช็ค หรือธนาณัติโดยวันที่จ่ายเช็ค วันที่โอนเงินทางธนาณัติจะถือ
เป็นวันช าระเงินโดยไม่มีการคิดค่าเพ่ิม 

การอุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 

              เมื่อผู้เสียภาษีได้แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การ 
ประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้ง 
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 
* หมายเหตุ : ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงิน
คืนได้โดย ยื่นค้าร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เสียภาษีป้าย 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กรอกรายละเอียดในแบบ ภป.1                                              2  นาที เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ตรวจสอบ  2  นาที เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ออกใบเสร็จรับเงิน 1  นาท ี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ที่ได้รับมอบหมาย 



เบี้ยปรับ 

          1. หากไม่มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต่อมาได้มาช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจ านวนภาษีค้างช าระ 
          2. หากมาช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของ
จ านวนภาษีค้างช าระ 
          3. หากมาช าระภาษีภายหลังจากท่ีก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจ านวน
ภาษีค้างช าระ 
          4. หากไม่ได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจ านวนภาษีค้าง
ช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 
          5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษี และได้ช าระภายในก าหนดเวลาที่ขยายให้
นั้น ให้คิดเงินเพ่ิมลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน 
          6. เบี้ยปรับอาจงดได้ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยเราจะต้องยื่นค า
ร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือของดเบี้ยปรับของภาษีท่ีค้างช าระ 
 

 

บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย 

         1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค้าเท็จ ตอบค้าถามด้วยถ้อยค้าอันเป็นเท็จ หรือน้า 
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
1 ป ีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

         2. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่5,000 บาท ถึง 50,000 บาท 

         3. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบ
กิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท  

         4. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
สั่ง ให้มาให้ถ้อย ค าหรือให้ส่วนบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอัน สมควรต้อง
ระวาง โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
             ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่ กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
โทรศัพท์ : 038 - 675222 ต่อ 108, 109  
เว็บไซต์ www.muangklang.com 
 

 

 


