
คู�มือสําหรับประชาชน 
องค�การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก�น 

 
งานที่ให$บริการ การรับชําระภาษีป&าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป&าย พ.ศ. 2510 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค�การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

ขอบเขตการให�บริการ 
   

สถานที่/ช�องทางให�บริการ  ระยะเวลาเป�ดให�บริการ 
1. กองคลัง 
   องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 

 วันจันทร# ถึง วันศุกร# (เว�นวันหยุดราชการ) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป8าย พ.ศ. 2510 กําหนดให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินมรหน�าที่ในการรับ
ชําระภาษีป8ายแสดงชื่อ ย่ีห�อ หรือเครื่องหมายที่ใช�เพ่ือประกอบการค�าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณา
การค�าหรือกิจการอ่ืน  เพ่ือหารายได� โดยมีหลักเกณฑ# วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

1. องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (เทศบาลหรือองค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน) ประชาสัมพันธ#
และข้ันตอนวิธีการชําระภาษ ี

2. แจ�งให�เจ�าของป8ายทราบเพือ่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป8าย (ภ.ป.1) 
3. เจ�าของป8ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป8าย (ภ.ป.1) 
4. องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป8ายและแจ�งการประเมิน

ภาษีป8าย (ภ.ป. 3) 
5. องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินรับชําระภาษีป8าย (เจ�าของป8ายชาํระภาษีทันที หรือชําระภาษี

ภายในกําหนดเวลา) 
6. กรณีที่เจ�าของป8ายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแต�รับแจ�งการประเมิน) 

ต�องชําระภาษีและเงินเพิ่ม 
7. กรณีที่ผู�รับประเมิน (เจ�าของป8าย) ไม�พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ#ต�อผู�บริหาร

ท�องถ่ินได�ภายใน 30 วัน นับแต�ได�รับแจ�งการประเมิน 
 

ข้ันตอนและระยะการให$บริการ 
ข้ันตอน  หน�วยงานผู$รับผิดชอบ 
1. เจ�าของป8ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป8าย 
(ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม 
( ระยะเวลา  5 นาที ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

2. พนักงานเจ�าหน�าที่ตรวจสอบรายการป8าย
ตามแบบแสดงรายการภาษีป8าย (ภ.ป.1) และ
แจ�งการประเมินภาษี (ภายใน 30 วัน ตาม
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครอง พ.ศ. 2539)  
( ระยะเวลา  5 นาที ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 



3. เจ�าของป8ายมีหน�าที่ชําระภาษีภายใน 15 วัน 
นับแต�ได�รับแจ�งการประเมิน (กรณีชําระเกิน 
15 วัน จะต�องชําระเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนด) 
 ( ระยะเวลา  1 วันทําการ ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

4. เจ�าของป8ายไม�พอใจการประเมินของ
พนักงานเจ�าหน�าที่ให�ยื่นอุทธรณ#ต�อบริหาร
ท�องถ่ิน (ภ.ป.4) เพื่อขอให�พิจารณาการ
ประเมินใหม�ภายใน 30 วัน นบัแต�ได�รับแจ�ง
การประเมิน 
( ระยะเวลา  1 วันทําการ ) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

5. ผู�บริหารท�องถ่ินชี้ขาดและแจ�งให�ผู�เสียภาษี
ทราบ (ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
 ( ระยะเวลา  2 วันทําการ ) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

ระยะเวลา 
ใช�ระยะเวลาท้ังสิ้น   ภายใน ๕ นาที  ในวันท่ียื่นคําร�องชําระภาษี 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต$องใช$ 

1. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ�าน   
2. สถานที่ตั้งหรือแสดงป8าย รายละเอียดเก่ียวกับป8าย วัน เดือน ปK ท่ีติดต้ังหรือแสดง 
3. หลักฐานการประกอบกิจการ เช�น ใบทะเบียนการค�า ทะเบียนพาณิชย# ทะเบียนภาษีมูลค�าเพิ่ม 
4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
5. ใบเสร็จรับเงินภาษีป8าย (ถ�ามี) 
6. ใบมอบอํานาจกรณีผู�อ่ืนทําการแทน 
7. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 

 

ค�าธรรมเนียม 
ไม�มีค�าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 

ภาษีป&ายประเภท ข$อความป&ายที่มี อัตราภาษี 
1 อักษรไทย  3 บาท/500 ตร.ซม. 
2 อักษรไทยปนกับอักษรต�างประเทศหรือปนกับภาพ

และเคร่ืองหมายอ่ืน 
 20 บาท/500 ตร.ซม. 

3 (ก) ไม�มีอักษรไทย ไม�ว�าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมาย
ใด ๆ หรือไม� 

(ข) มีอักษรไทย บางส�วนหรือทั้งหมด อยู�ใต�หรือตํ่า
กว�าอักษรต�างประเทศ 

 40 บาท/500 ตร.ซม. 

 



 

        ** การไม�ชําระค�าภาษีภายในกําหนดเวลา 
                 1. ไม�ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดต้ังป8าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค�าภาษี 
                 2. ย่ืนแบบไม�ถูกต�องค�าภาษีน�อยลงเสียเพิ่ม 10% ของค�าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
                 3. ไม�ชําระเงินภายใน 15 วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งประเมิน เสียเงินเพิ่มร�อยละ 2 ต�อเดือนของ
ค�าภาษี 
        * การย่ืนอุทธรณ# 
                     ผู�มีหน�าที่เสียภาษีป8ายได�รับแจ�งการประเมินแล�ว ถ�าเห็นว�าไม�ถูกต�องให�ย่ืนคําร�องอุทธรณ#ต�อ 
พนักงานเจ�าหน�าที่ตรมแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต�วันที่ได�รับแจ�งการประเมิน 
 
 

การรับเร่ืองร$องเรียน 
ถ�าบริการไม�เปQนไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น  สามารถติดต�อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี  กองคลัง   
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก�น   
หมายเลขโทรศัพท#  043-449550  หรือเว็บไซต#  www.khaosuankwang.org   
 
 

ตัวอย�างแบบฟอร�ม 
1. แบบแจ�งรายการเพ่ือเสียภาษีป8าย (ภ.ป.1) 
2. แบบอุทธรณ#ภาษีป8าย (ภ.ป.5) 
3. ตัวอย�างการกรอกข�อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภ.ป.5 
แบบอุทธรณ�ภาษีป&าย 
 
                                                                    เขียนท่ี..................................................................... 
                                                          วันที่.....................เดือน.............................พ.ศ....................... 
 
เรื่อง  อุทธรณ#การประเมินภาษีป8าย 
 

เรียน.......................................................................................... 
 

                   ตามหนังสือแจ�งการประเมินภาษีป8ายของพนักงานเจ�าหน�าท่ี...................................................... 
ที่............./..................  ลงวันที่................เดือน...........................................พ.ศ.....................................น้ัน 
 

                    ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบแล�วปรากฏว�า....................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

                    เพราะฉะนั้นจึงขอย่ืนอุทธรณ#เพ่ือได�โปรดพิจารณาแก�การประเมินเสียใหม� เม่ือได�พิจารณา 
วินิจฉัยแล�ว ขอให�โปรดคืนเงินส�วนที่ชําระเกินให�ข�าพเจ�าด�วย ได�แนบเอกสารหลักฐานจํานวน........................ 
ฉบับ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาด�วยแล�ว. 
 
                                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                      ลงชื่อ............................................................ผู�ยื่นอุทธรณ# 
 

                                                             (.........................................................) 
 
 
 
 

 


