
 

 

 

 
 

การจัดเก็บภาษีป้าย 
1. ป้ายท่ีต้องเสียภาษี 

1.1 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายได้แก่ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ  
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพหรือ
เครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ 

1.2 ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย 
2. ป้ายท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายได้แก่ 

2.1 ป้ายที่แสดงไว้ณโรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ  
2.2 ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า 
2.3 ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
2.4 ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
2.5 ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายใน  

อาคารซึ่งเป็นที่รโหฐานทั้งนี้เพ่ือหารายได้และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง  (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) ก าหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพ้ืนที่ไม่เกินสามตารางเมตรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  21 
พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

2.6 ป้ายของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่า 
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตาม  
กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆและหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ 

2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคาร  
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา  
เอกชนที่แสดงไว้ณอาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  

2.10 ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
2.11 ป้ายของวัดหรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะ  

โดยเฉพาะ 
2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
2.13 ป้ายที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ 
(1) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์  
(2) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน 

(3) ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้ืนที่ไม่เกินห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
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3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้แก่ 

3.1 เจ้าของป้าย 
3.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายหรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว  

เจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้
ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
ตามล าดับ 

 4. ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 
4.1 เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือน 

มีนาคมของทุกปี 
4.2 ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทน  

ป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึนให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี 

 5. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีป้าย 
เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษีควรแนะน าผู้มีหน้าที่เสียภาษีน าหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ  
เพ่ือเสียภาษี (ภป.1) เท่าท่ีจ าเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น 

5.1 กรณีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ได้แก่ 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
4) หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 
5) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 

5.2กรณีป้ายรายเก่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว 
ควรน าใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย 
 
 
 
 
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  ดังนี้ 
ก. ขั้นเตรียมการ 

วิธีการด าเนินการ    เดือน 
๑.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี 

ในปีงบประมาณ นั้น     กันยายน  
๒.  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ     ตุลาคม   
๓.  ประชาสัมพันธ์และข้ันตอนการเสียภาษี    พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
๔.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ 
 แสดงรายการทรัพย์สินและออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ธันวาคม  

 

 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีประจ าปี๒๕60 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  

 จังหวัดสุรินทร์ 
 



 

ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
๑.  กรณีมีป้ายก่อน เดือนมีนาคม                                   

-รับแบบ ภ.ป. ๑ และตรวจสอบความถูกต้อง    มกราคม – มีนาคม 

-ประเมินค่าภาษีและแจ้งผลการประเมิน ( ภ.ป. ๓ )   มกราคม - เมษายน 

๒.  กรณีมีป้ายหลังเดือน มีนาคม 

-รับแบ ภ.ป. ๑ และตรวจสอบความถูกต้อง     เมษายน - ธันวาคม  

-ประเมินค่าภาษีและแจ้งผลการประเมิน ( ภ.ป. ๓ )   เมษายน – ธันวาคม 

(ออกพ้ืนที่บริการจัดเก็บภาษี)     มกราคม  -  มีนาคม  

กรณีปกติ 

-  รับช าระภาษี (ช าระภาษีทันที หรือช าระภายในก าหนดเวลา ) มกราคม – พฤษภาคม 

   (ออกพ้ืนที่บริการจัดเก็บภาษี)                     กุมภาพันธ์ 

กรณีพิเศษ 

๑. ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด      

( เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)  กุมภาพันธ์ – กันยายน 

รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม 

๒.ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินภาษี 

-  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ (ภ.ป. ๔ )  กุมภาพันธ์ - กันยายน  

-   ออกหมายเรียกให้ผู้มาชี้แจง หรือออกตรวจสถานที่  กุมภาพันธ์ - มิถุนายน  

-   ชี้ขาดและแจ้งผลให้ทราบ (ภ.ป. ๕ )    มีนาคม – กรกฎาคม 

-  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม     มีนาคม – กันยายน 

-  ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีสู่ศาล) 

 หมายเหตุ   กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม การยื่นแบบประเมิน การช าระค่าภาษีและการอุทธรณ์ ให้
ปฏิบัติระหว่าง เดือน เมษายน - ธันวาคม 

 

 

 

 

 



 

  ค.  ขั้นการประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

  ๑.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ( ภ.ป.๑ ) ภายในก าหนดเวลา 

-  เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลายื่นแบบ ให้มีหนังสือ 

   แจ้งเตือนผู้ไม่มายื่นแบบ     มีนาคม    

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา 

-  ครั้งที่ ๑       เมษายน  

-  ครั้งที่ ๒        พฤษภาคม 

   -  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ( อ าเภอ )  

        เพ่ือด าเนนิคดผีูไ้ม่ยืน่แบบ    เมษายน –กรกฏาคม 

   -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม ตามมาตรา ๒๕  เมษายน – กันยายน 

   ๒.  ยื่นแบบ แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป. ๑ ) แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษี  

  -  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ช าระภาษี  

   ครั้งที่  ๑       พฤษภาคม  

   ครั้งที่  ๒       มิถุนายน  

   ครั้งที่  ๓       กรกฎาคม  

  -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม     พฤษภาคม – กันยายน 

 -  ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี ( ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 

       กรณีหลกีเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี     ตุลาคม เป็นตน้ไป  

6. ขั้นตอนการช าระภาษี 
6.1 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน 
6.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็น 2 กรณีดังนี้ 

1) กรณีท่ีผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะช าระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 
ป้ายถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็น
จ านวนเท่าใด 

2) กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะช าระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจ านวนเงินภาษีท่ีจะต้องช าระแก่ผู้เสียภาษี 
 
 
 
 
 



 

6.3 ผู้เสียภาษีต้องมาช าระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 

6.4 การช าระภาษีป้าย 
- เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีป้ายเป็นรายปียกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก 

(1) ระยะเวลาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
(2) สถานที่ช าระภาษี 

- สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ 
- หรือสถานที่อ่ืนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
 

(3) การช าระภาษีวิธีอ่ืน 
- ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น 
- ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
- ส่งไปยังสถานที่ตาม (2)  

(4) การผ่อนช าระหนี้ 
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทข้ึนไป 
2. ผ่อนช าระเป็น 3 งวดเท่าๆกัน 
3. แจ้งความจ านงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดเวลาช าระหนี้ 
- ป้ายติดตั้งปีแรก 
- คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด 
- งวดละ 3 เดือน 
- เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี 

งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 %  
งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 %  
งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 %  

งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 % 
7. เงินเพิ่ม 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้  
7.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่า 

ภาษีป้ายเว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบ
ถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย 

7.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลด  
น้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติมเว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน  

7.3 ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม 8.1 และ 8.2 มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตาม
ข้อนี้ด้วย 

 8. บทก าหนดโทษ 
8.1 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าเท็จตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือน า  

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1 
ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 



 

8.2 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท– 
50,000 บาท 

8.3 ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ณท่ีเปิดเผยในสถานที่ 
ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 

8.4 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยค าหรือให้ลงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอัน
สมควรต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 

9. การอุทธรณ์การประเมิน 
เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายโดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันตั้งแต่นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินผู้
อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะการปฏิบัติงาน 

การจัดเก็บภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จ 3 นาทีต่อราย เมื่อได้เอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

แผนการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

๑. ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
๒. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณต่อไป  
๓. จัดท าหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
๔. รับยื่นแบบ 
๕. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
๖. รับช าระค่าภาษี / ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
๗. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
๘. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

1. ส่งแบบแจ้งภาษีป้าย (ภป.1) 

ให้กับเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ 

 

2.ตรวจสอบแบบ/ประเมินภาษีป้าย 

 

 

 

3..แจ้งการประเมินภาษีป้าย 

ประจ าปี 

 

 

 (ภบท.11) 

 

3.รับช าระค่าภาษี/ออกใบเสร็จภาษีป้าย
(ภป.7) 

 

 (ภบท.11) 



 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบแสดงรายการและเอกสารประกอบ  
๒. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
๓. แจ้งผลการประเมินภาษี 
๔. ออกตรวจสอบ / ติดตามผู้ค้างช าระภาษี 
๕. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
๓. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ  
๔. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด  
๕. ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
๖. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๗. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง(อ าเภอ) เพ่ือด าเนินต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายใน 

ก าหนด 
๘. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ 

ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
๑. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
๒. ลงมติชาดตามค าร้องและแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
๓. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 
๔. มีค าสั่งยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


