
ภ.ป.6 เล่มท่ี…………….. 
 เลขท่ี 001 

ใบน ำส่งเงินภำษีป้ำย 
  ท่ีวา่การอ าเภอ…………….………………………... 
 วนัท่ี……….เดือน………….…………..พ.ศ. …………... 
เรียน  ผูว้า่ราชการจงัหวดั……………………….. 
 ขอส่งเงินภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั…………………………ปี พ.ศ.…………... 
ซ่ึ ง เ ก็ บ เ งิ น ไ ด้ ตั้ ง แ ต่ ว ั น ท่ี ……….เ ดื อ น ……………………..………พ .ศ ………….. 
ถึงวนัท่ี…………….เดือน………………….….….พ.ศ…………..จ านวนเงิน…………..………………
…บาท……….สตางค ์(………………………………….…….) 
 ลงช่ือ………………………………………...ผูรั้บเงิน 
 ต าแหน่งนายอ าเภอ………………………………….. 
ไดรั้บเงินจ านวน…………….บาท………..สตางค ์(……………………………………..)  
ตามใบน ้าส่งน้ีไวถู้กตอ้งแลว้แต่งนัท่ี…………..เดือน………………………พ.ศ. ………… 
 ลงช่ือ………………………………………...ผูรั้บเงิน 
 ต าแหน่ง……………………………………………... 
 ลงช่ือ………………...………ปลดัจงัหวดัหรือผูแ้ทน 
 
ภ.ป.6 เล่มท่ี…………….. 
 เลขท่ี 001 

ใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย 
 ช่ือเจา้ของป้าย……………………………………………………………………………………..
ช่ือสถานการคา้หรือสถานประกอบกิจการอ่ืน…………………………………………………………… 
เลขท่ี………..ตรอก หรือ ซอย…………………………….ถนน…………………………..หมู่ท่ี……….. 
ต าบล………………………แขวง……………………….อ าเภอ…………………..จงัหวดั……………… 
ได้ช าระเงินภาษี ประจ าปี พ.ศ. 25……….ประเภท………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตามแบบ ภ.ป. 1 เลขรับท่ี………./25………เป็นจ านวน…………………...บาท….………………สตางค ์

เงินเพิ่ม…………………...บาท….………………สตางค ์
รวมทั้งส้ิน…………………...บาท….………………สตางค ์

แลว้แต่วนัท่ี…………………...บาท….………………สตางค ์
ลงช่ือ……………………………….ผูรั้บเงิน ลงช่ือ……………………...……...พนกังานเจา้หนา้ท่ี 



 
ภ.ป. 4 
แบบอุทธรณ์ภำษีป้ำย 
   เขียนท่ี………………………………………………..  
  วนัท่ี………..เดือน……………………..พ.ศ……………. 
เร่ือง อุทธรณ์การประเมินภาษีป้าย 
เรียน ……………………………………. 
  ตามหนงัสือแจง้การประเมินภาษีป้ายของพนักงานเจา้หนา้ท่ี…………………………… 
ท่ี…….……..…/……….…..ลงวนัท่ี………….เดือน……………………………….พ.ศ……………..นั้น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้ปรากฏวา่……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
  เพ ราะฉะนั้ น  จึ งขอ อุท ธรณ์ เพื่ อ ได้โป รดพิ จารณ าแก้ก ารป ระ เมิน เสี ยใหม่ 
เม่ื อ ได้พิ จ ารณ าวิ นิ จฉั ย แ ล้ ว  ข อ ได้ โป รด คื น เงิน ส่ วน ท่ี ได้ ช าระ เกิ น ให้ แ ก่ ข้ าพ เจ้ าด้ ว ย 
ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานจ านวน………….ฉบบั มาเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ยแลว้ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

 (ลงช่ือ)………………………………….ผูย้ืน่อุทธรณ์ 
 (………………………………....) 
 
 
 



 
ภ.ป. ๓ 
หนังสือแจ้งกำรประเมิน 
 
ท่ี…………………/………………    …………………………… 
    ……………………………………. 
เร่ือง  แจง้การประเมินภาษีป้าย 
เรียน  ……………………………………… 
 ตามท่ีท่านไดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไวต้ามแบบ ภ.ป. ๑ เลขรับท่ี…………./๒๕……… 
ลงวนัท่ี…………เดือน………………………พ.ศ…………..ไว ้นั้น 
 บดัน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดท้  าการประเมินเสร็จแลว้ เป็นเงินภาษีป้าย………………………บาท 
………..สตางค ์และเงินเพิ่ม…………………บาท ………..สตางค ์ รวมทั้งสินเป็นเงิน………..……บาท 
………..สตางค์ โปรดน าเงินจ านวนดังกล่าวไปช าระภายใน ๑๕ ว ันนับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือน้ี 
หากพน้ก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย  
 
     ขอแสดงความนบัถือ (อยา่งสูง) 
 
 …………………………………… 
 (………………………………….)  
              พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 
 

ใบรับ ภ.ป.๓ 
 ขา้พเจา้…………………………………….อยู่บา้นเลขท่ี…………….ตรอก……………………. 
ซอย……………………………ถนน…………………………..หมู่ท่ี…………ต าบล…………………… 
อ าเภอ………………………..จงัหวดั………………………………เก่ียวขอ้งเป็น………………………. 
กบัเจา้ของป้าย ไดรั้บ ภ.ป. ๓ ท่ี…………….../๒๕………………. ลงวนัท่ี………….เดือน…………….. 
พ.ศ. ๒๕…………….ไวแ้ลว้ แต่วนัท่ี…………………… พ.ศ. …………… 
 

ลงช่ือ………………………………..ผูรั้บ  ลงช่ือ………………………………..ผูส่้ง 
 
 



 
ภ.ป. ๒ เล่มท่ี………. 
 เลขท่ี   001 

ใบรับแบบแสดงรำยกำรภำษ ี
     ประจ าปี พ.ศ………………………………………………….. 

ส านกังานท่ีรับ………………………………………………... 
วนัท่ี…………………………………………………………... 

ไดรั้บแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ขอ……………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
ตามเลขรับท่ี………………….……วนัท่ี……………../………….…/…………..ไวแ้ลว้ 
 

 
 

 (ลงช่ือ)………………………………….เจา้หนา้ท่ีผูรั้บ 
 (……….………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 บันทกึกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ……………………………………เจา้หนา้ท่ี 
รำยกำรประเมินภำษีป้ำย 

ได้ท าการประเมินภาษีป้ายตามรายการท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการภาษีป้ายรายน้ีแล้ว 
เจา้ของป้ายจะตอ้งเสียภาษีดงัน้ี,- 

1. ค่าภาษีป้ายตามแบบแสดงรายการภาษีป้ายเป็นเงิน………………..บาท……………..สตางค ์
2. ค่าเพิ่มภาษีป้ายตามมาตรา 25 (1) (ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด) 

ร้ อ ย ล ะ …………….เ ป็ น เ งิ น ……………บ า ท ………………ส ต า ง ค ์
รวมทั้งส้ินเป็นเงิน……………บาท………………สตางค ์

ลงช่ือ…………..…………………….พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
       วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 25…….. 

ค ำขอช ำระภำษี 
ขา้พเจา้ไดท้ราบการประเมินภาษีป้ายขา้งตน้แลว้ ขอช าระภาษีป้ายใหเ้สร็จไปพร้อมน้ี 

ลงช่ือ…………..…………….………….ผูช้  าระภาษีป้าย 
         วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 25…….. 

รำยกำรรับช ำระภำษีป้ำย 
ไดรั้บเงินภาษีป้า………………….บาท……………สตางค ์แต่วนัท่ี……………..ใบเสร็จเล่มท่ี………… 
เลขท่ี…………. 

ลงช่ือ…………..………….พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บเงิน 
บันทกึเพิม่เติม 

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

ลงช่ือ…………..…………………….เจา้หนา้ท่ี 

เลขรับท่ี……………………. 
วนัท่ี….…../……...…/…….. 
ส านกังานท่ีรับ…………….. 
เลขรับปีก่อน…………….… 
ลงช่ือ………….….ผูรั้บแบบ 



 
ภ.ป. 5 
แบบแจ้งค ำวนิิจฉัยอุทธรณ์ 
 
              ………………………………………………..  
  วนัท่ี………..เดือน……………………..พ.ศ……………. 
เร่ือง แจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
เรียน ……………………………………. 
อา้งถึง ค าอุทธรณ์ของท่าน ลงวนัท่ี……………………………………………………………………….. 
……………………….……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………… 

ได้วินิจฉัยแล้ว……………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………… 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 



ภ.ป. 1 
แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
ประจ า พ.ศ. 25……. 
ช่ือเจา้ของป้าย…………………………………..ช่ือสถานประกอบการคา้……………………………………... 
เลขท่ี…………….ตรอก,ซอย…………………………….ถนน……………………………หมู่……………….. 
ต าบล…………………….อ าเภอ………………..…..จงัหวดั…………………….โทรศพัท…์………………… 
ขอยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ ………………………...………..ตามรายการต่อไปน้ี 

1  
ประเภทป้าย 

2  
ขนาดป้าย ซ.ม. 

3  
เน้ือท่ีป้าย 
ตาราง ซ.ม. 

4 
จ านวนป้าย 

5  
ขอ้ความหรือภาพหรือเคร่ืองหมาย 

ท่ีปรากฏในป้ายโดยยอ่ 

6  
สถานท่ีติดตั้งป้ายและสถานท่ีติดตั้ง 

(แสดงป้าย)ถนน,ตรอก,ซอย,ต าบล,อ าเภอ,สถา
นท่ีใกลเ้คียงหรือระหวา่ง ก.ม.ท่ี 

หมายเหต ุ
กวา้ง ยาว 

(1) 
มีอกัษร 
ไทยลว้น 

       
       
       
       

(2) 
มีอกัษรไทย
ปนอกัษรต่า
งประเทศหรื
อเคร่ืองหมา

ย 

       
       
       
       
       
       

(3) 
ป้ายท่ีไม่มีอั
กษรไทย 

       
       
       
       

ขา้พเจา้รับรองวา่รายการท่ีแจง้ไวใ้นแบบน้ีถูกตอ้งและครบถว้นตามความจริงทุกประการ 
วนัท่ี………..….เดือน…………………………..พ.ศ……………... 

ลงช่ือ………………………………………….เจา้ของป้าย 


