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ท าความเขา้ใจ  เก่ียวกับภาษีป้าย 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบ  การคา้ หรือประกอบ

กิจการอ่ืน ๆ เพื่อหารายไดห้รือโฆษณาการคา้ หรือกิจการอ่ืน เพื่อหารายได ้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้

วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพหรือ เคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือท าใหป้รากฏดว้ยวิธีอ่ืน ภาษีป้าย คือ 

ภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายโฆษณาสินคา้ต่าง ๆ 

ป้ายที่ต้องเสียภาษี  

ได้แก่ ป้ายท่ีแสดงช่ือ ยี่ห้อหรือเคร่ืองหมาย ท่ีใชใ้นการประกอบการคา้หรือ  ประกอบกิจการอ่ืน 

เพื่อหารายไดห้รือโฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะไดแ้สดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ 

ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ี เขียน แกะสลกั จารึก หรือท าใหป้รากฏดว้ยวิธีอ่ืน 

ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษี เจา้ของป้าย แต่ในกรณีไม่มีผูย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ส าหรับ ป้าย

ใด เม่ือเจา้หนา้ท่ีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นไดใ้หถื้อว่า ผูค้รอบครองป้ายนั้น เป็นผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย ถา้

ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั้นไดใ้หถื้อว่าเจา้ของ หรือผูค้รอบครองอาคาร หรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือ

แสดงอยู่เป็นผูม้ีหน้าท่ีเสีย ภาษีป้ายตามล าดบัและให้พนักงานเจา้หน้าท่ีแจง้การประเมินเป็นหนงัสือไปยงั 

บุคคลดงักล่าว 

ก าหนดระยะเวลาให้ย่ืนแบบแสดงรายการ  

ใหเ้จา้ของป้ายซ่ึงจะตอ้งเสียภาษีป้าย ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ณ งานจดัเก็บรายไดร้ายไดก้อง

คลัง เทศบาลต าบลหอค าซ่ึงป้ายนั้ นติด อยู่ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีป้ายท่ีติดตั้ งใหม่หรือมีการ

เปล่ียนแปลงหลงัจาก เดือนมีนาคมให้ยืน่แบบภายใน 15 วนั นับแต่วนัติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับตั้งแต่ 

วนัเปล่ียนแปลงแกไ้ขแลว้แต่กรณีใหเ้จา้ของป้ายมีหนา้ท่ีเสียภาษีโดยเสียเป็นรายปี 

ฐานภาษี  

ฐานภาษีใหคิ้ดจากเน้ือท่ีของป้าย กวา้ง x ยาว และอตัราภาษีให้คิดจาก ประเภทของป้าย เช่น เป็น

อกัษรไทย หรือต่างประเทศ หรือรูปภาพ  

ป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดไดก้ารค านวณพ้ืนท่ีป้ายให้เอาส่วนกวา้งท่ีสุดคูณ ดว้ยส่วนยาวท่ีสุดเป็น

ขอบเขตของป้าย  



ป้ายท่ีไม่มีของเขตก าหนดไดใ้ห้ถือเอาตัวอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย ท่ีอยู่  ริมสุดเป็นขอบเขต 

ส าหรับก าหนดส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุด แลว้ค านวณตาม ตารางเซนติเมตร  

ค านวณพ้ืนท่ีเป็นตารางเซนติเมตร เศษของ 500 ตารางเซนติเมตร ถา้เกิน คร่ึงใหน้บัเป็น 500 ตาราง

เซนติเมตร ถา้ต ่ากว่าปัดท้ิง 

อตัราค่าภาษีป้าย  

ป้ายประเภทท่ี 1 หมายถึง ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้นใหคิ้ดอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

ป้ายประเภทท่ี 2 หมายถึง ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกันอักษรต่างประเทศหรือ  ปนกับภาพและ

เคร่ืองหมายอ่ืน ใหคิ้ดอตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

ป้ายประเภทท่ี 3 หมายถึง (ก) ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือ เคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ 

หรือ (ข) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต ้หรือต ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ ให้คิดอตัรา 40 บาท 

ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

เมื่อค  านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ ถา้มีอตัราต ่ากว่าป้ายละ 200 บาท ใหเ้สียภาษี ป้าย 200 บาท 

การไม่ย่ืนแบบและช าระภาษีภายในก าหนด  

ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยืน่แบบภายในก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ช าระเงินค่าภาษีภายในก าหนด จะตอ้งเสียเงิน เพ่ิมอีกร้อยละ 2 ของค่า

ภาษี 

ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีจะตอ้งแสดงหลกัฐานการเสียภาษีป้ายไว ้ณ ท่ีเปิดเผยใน สถานท่ีประกอบการคา้

หรือประกอบกิจการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข (ถ้ามี)  ในการย่ืนค าขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 

ตามพระราชบญัญติัภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีในการรับ

ช าระภาษีป้ายแสดงช่ือยี่ห้อหรือเคร่ืองหมายท่ีใช้เพื่อการ  ประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือ

โฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืนเพื่อหา รายไดโ้ดยมีหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขดงัน้ี  



1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอน

และวิธีการเสียภาษี  

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม  

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและ แจง้การประเมินภาษีป้าย 

(ภ.ป. 3)  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับช าระภาษี(เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายใน

ก าหนดเวลา)  

6. กรณีท่ีเจา้ของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก  าหนด (เกิน 15 วนันับแต่ไดรั้บ แจง้การประเมิน) ตอ้ง

ช าระภาษีและเงินเพ่ิม  

7. กรณีท่ีผูรั้บประเมิน (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์  ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได้

ภายใน 30 วนันบัแต่ไดรั้บแจง้การประเมินเพื่อใหผู้บ้ริหาร ทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบตามแบบ 

(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510  

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ข

เพ่ิมเติมไดใ้นขณะนั้นผูรั้บค าขอและผูย้ื่นค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐาน

ร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลา ให้ผูย้ื่นค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมหากผูย้ื่นค  าขอไม่ด  าเนินการแกไ้ข/

เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสาร ประกอบการพิจารณา  

9. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นับระยะเวลา ด าเนินงานจนกว่าผูย้ืน่ค  าขอจะ

ด าเนินการแกไ้ขค าขอหรือยืน่เอกสารเพ่ิมเติม ครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลงัจากเจา้หน้าท่ีผูรั้บค าขอได ้ตรวจสอบค าขอและ

รายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถว้นตามท่ีระบุ ไวใ้นคู่มือประชาชน  

11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้

เสร็จตามมาตรา  



10 แห่งพระราชบญัญติัการอ านวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

ข้ันตอน  และระยะเวลา 

ที่ ประเภทขั้น รายละเอยีดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา
ให้บริการ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ เอกสาร เจา้ของป้ายยืน่แบบ แสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อใหพ้นกังาน 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ความครบถว้น
ถูกตอ้ง ของเอกสารหลกัฐาน 

1 วนั ภายในเดือน
มีนาคม ของทุกปี 

2 การพิจารณา พนกังานเจา้หนา้ท่ี พิจารณา
ตรวจสอบ รายการป้ายตามแบบ 
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และ
แจง้การ ประเมินภาษี 

30 วนั นบัจากวนัท่ียืน่
แสดง รายการภาษี
ป้าย (ภ.ป.1) (ตาม 
พระราชบญัญติัวิธี
ปฏิบติั ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539) 

3 การพิจารณา เจา้ของป้ายช าระภาษ 15 วนั นบัแต่ไดรั้บแจง้
การ ประเมิน (กรณี
ช าระเกิน 15 วนั
จะตอ้งช าระเงิน 
เพ่ิมตามอตัราท่ี 
กฎหมายก าหนด) 

 

 

 

 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

รายการเอกสารยนืยนัตวัตน จ านวน 
เอกสาร ฉบบั

จริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย นบั 
เอกสาร 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัร ท่ีออกใหโ้ดย
หน่วยงานของรัฐ พร้อมส าเนา 

1 1 ชุด 

ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 1 1 ชุด 
แผนผงัแสดงสถานท่ีตั้ งหรือแสดง ป้ายรายละเอียด
เก่ียวกบัป้ายวนั เดือนปีท่ีติดตั้งหรือแสดง 

1 - ชุด 

หลกัฐานการประกอบกิจการเช่น ส าเนาใบทะเบียน
การคา้ส าเนา ทะเบียนพาณิชยส์ าเนาทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- 1 ชุด 

หนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติ บุคคล) พร้อมส าเนา 1 1 ชุด 
ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถา้ มี) - 1 ชุด 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบ  อ านาจให้ด  าเนินการ
แทน) 

1 - ฉบบั 

 

สถานท่ีให้บริการ 

เทศบาลต าบลหอค า  อ  าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับึงกาฬ  ในวนัและเวลาราชการ  08.30 – 16.30  น. 


