
        
ภ.ป. 1       

 

 
         แบบแสดงรายการภาษีป้าย   
        ประจำ พ.ศ. 25..............   
  
  
        ชื่อเจ้าของป้าย.................................................................. ชื่อสถานท่ีประกอบการค้าหรือกิจการอื่น…………………………………………………………..…………………………………  
        เลขท่ี...............................ตรอก, ซอย...........................................................ถนน......................................................................หมู่ท่ี..............................................................  
        ตำบล.........................................................อำเภอ.............................................จงัหวัด............................................................ โทรศัพท์........................................................  
        ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ณ ......................................................................... ตามรายการต่อไปน้ี  
       

1 
ประเภท 

2 3 4 5 6   
ขนาดป้าย  ซ.ม. เนื้อท่ีป้าย จำนวน ข้อความหรือภาพหรือเครื่องหมายที่ปรากฏ สถานท่ีติดตั้งป้ายและวันติดตั้ง  (แสดงป้าย) 

หมายเหต ุป้าย กว้าง  ยาว  ตาราง ซ.ม. ป้าย ในป้ายโดยย่อ ถนน, ตรอก, ซอย, แขวง, เขต, 

         สถานท่ีใกล้เคียงหรือระหว่าง ก.ม.ท่ี 
(1) ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 

มีอักษร ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 
ไทยล้วน ..................... ..................... ......................... .................... ................................................................................. .................................................................................... ....................................... 

(2) ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 
มีอักษร ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 
ไทยปน ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 
อักษร ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 

ต่างประเทศ ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 
หรือ ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 

เครื่องหมาย ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 
(3) ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 

ป้ายท่ีไม่มี ..................... ..................... ......................... .................... ................................................................................. .................................................................................... ....................................... 
อักษรไทย ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. .................................................................................... ....................................... 

  ..................... ..................... ......................... .................... .................................................................................. ................................................................................... ....................................... 

   

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว ้ ในแบบน้ีถูกต้องและครบถ้วนตามความจริงทุกประการ  

           วันท่ี................เดือน........................................พ.ศ......................  

            ลงชื่อ.......................................................................เจ้าของป้าย  
 



เลขรับท่ี.................................................................... 
วันท่ี................/................................../..................... 
สำนักงานท่ีรับ.......................................................... 
เลขรับปีก่อน............................................................ 
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับแบบ 
 

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….……. 
   ลงชื่อ......................................................................เจ้าหน้าท่ี 
 
 

รายงานการประเมินป้าย 
ได้ทำการประเมินภาษีป้ายตามรายการท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการภาษีป้ายรายน้ีแล้ว เจ้าของป้ายจะต้องเสีย
ภาษีดังน้ี 
1. ค่าภาษีป้ายตามแบบแสดงรายการภาษีป้ายเป็นเงิน..........................................บาท..............................สตางค์ 
2. ค่าเพิ่มภาษีป้ายตามมาตรา 25 (1) (ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนด) ร้อยละ.............. 
เป็นเงิน.........................................บาท.......................สตางค์ 
3.ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีกำหนด...............เดือน  เป็นเงิน.........................บาท  (ร้อยละ 2 ต่อเดือน) 
 

 รวมท้ังสิ้นเป็นเงิน.........................................บาท.......................สตางค์ 
        

   ลงชื่อ.........................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี   
   วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ...................... 
  
 

คำขอชำระภาษี 
ข้าพเจ้าได้ทราบการประเมินภาษีปา้ยข้างต้นแล้ว  ขอชำระภาษีป้ายให้เสร็จไปพร้อมน้ี 
   ลงชื่อ.........................................................ผู้ชำระภาษีป้าย 
   วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ...................... 
 
 

รายการรับชำระภาษีป้าย 
ได้รับเงินภาษีป้าย..............................บาท...................สตางค์    แต่วันท่ี........................... 
ใบเสร็จเล่มท่ี....................................เลขท่ี...................................................... 
   ลงชื่อ................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับเงิน 
 

 

บันทกึเพิ่มเติม 
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 
   ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าท่ี 

 
 



26-30-02 

ภ.ป. 3 

หนังสือแจ้งการประเมิน 

ที่............/............               เทศบาลเมอืงล าตาเสา 

วันที่............เดือน........................พ.ศ............ 

เรื่อง แจ้งการประเมินภาษปีา้ย 

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

ตามที่ท่านได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายไวต้ามแบบ ภ.ป. 1 เลขรับที่............/........... 

ลงวันที่.............เดือน............................พ.ศ..............  ไว้   นั้น 

บัดนีพ้นักงานเจ้าหน้าที่ไดท้ าการประเมินเสร็จแล้ว  เป็นเงินภาษีป้าย......................บาท 

และเงินเพิ่ม..................บาท  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน................................บาท  (................................... 

.....................................................)  โปรดน าเงินจ านวนดังกล่าวไปช าระภายใน…..…..15…….…วัน  

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้  หากพน้ก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย 

 

     ขอแสดงความนบัถอื 

      

        (                                   ) 

               พนักงานเจ้าหนา้ที ่

(กรุณากรอกดา้นล่าง) 

ใบรับ ภ.ป. 3 

 ขา้พเจา้………………………………………………อยูบ่้านเลขที.่..............หมูท่ี.่.........ต าบล.................... 

อ าเภอ………………………จังหวัด……………………………..เกี่ยวขอ้งเป็น…………………………………กับเจา้ของปา้ย  

ได้รับหนังสอืแจ้งประเมิน (ภ.ป. 3) เลขที…่………/...........  ลงวันที.่................................ไวแ้ล้ว    

 

ลงชื่อ………………………………………………….ผูร้ับ          ลงชื่อ……………………………………………………ผูส้่ง 

      (………………………………………………….)              (………………………………………………….)              

     วันที่............................................             วันที่............................................ 

Administrator
Textbox
......................................................................................................



 
ภ.ป. 4    

แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย 
  
                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่   

       อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี 

วันที่……….…....เดือน……….…….………..พ.ศ…..………. 

เรื่อง  อุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 

เรียน  ……………………………………………………. 

ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้ายของพนักงานเจ้าหน้าที่………………………………………………… 

ที่………..……..…/……………….. ลงวันที่………………….เดือน………………………………..……………….พ.ศ……..…………..นั้น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………… 

เพราะฉะนั้น จึงขออุทธรณ์เพ่ือได้โปรดพิจารณาแก้การประเมินเสียใหม่ เมื่อได้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว 

ขอได้โปรดคืนเงินส่วนที่ได้ช าระเกินให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ได้แนบเอกสารหลักฐานจ านวน…………….ฉบับ มาเพื่อ

ประกอบ การพิจารณาด้วยแล้ว 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)…………………………………………….ผู้ยื่นอุทธรณ์    

(………………….……………………....) 

Administrator
Textbox
................................................................................................................................


