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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีป้าย 

หนว่ยงานที�รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลปราสาทเยอ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองคลงัองค์การบริหารสว่นตําบลปราสาทเยอ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั�วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับชําระภาษีป้าย 26/05/2558 16:15  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลปราสาทเยอ/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นมีหน้าที�ในการรับชําระภาษีป้าย

แสดงชื�อยี�ห้อหรือเครื�องหมายที�ใช้เพื�อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื�นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื�นเพื�อ

หารายได้โดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื�อนไขดงันี � 
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1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นตําบล) ประชาสมัพนัธ์ขั �นตอนและวิธีการเสียภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื�อยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

3. เจ้าของป้ายยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

5. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทนัทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีที�เจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาที�กําหนด (เกิน 15 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและเงินเพิ�ม 

7. กรณีที�ผู้ รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถิ�นได้ภายใน 30 วนันบัแต่

ได้รับแจ้งการประเมินเพื�อให้ผู้บริหารท้องถิ�นชี �ขาดและแจ้งให้ผู้ เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วนันบัแตว่นัที�ได้รับอทุธรณ์ตามพระราชบญัญตัภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ�มเตมิได้ในขณะนั �น

ผู้ รับคําขอและผู้ ยื�นคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ยื�นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ�มเตมิหากผู้ ยื�นคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ�มเตมิภายในระยะเวลาที�กําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนกังานเจ้าหน้าที�จะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ยื�นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือยื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนั �นเรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริ�มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที�ผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามที�ระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

11. หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที�พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 

แหง่พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื�นแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

เพื�อให้พนกังานเจ้าหน้าที�

ตรวจสอบความครบถ้วน

ถกูต้องของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

1 วนั กองคลงัองค์การ

บริหารสว่น

ตําบลปราสาท

เยอ 

(1. ระยะเวลา : 1 

วนั (ภายในเดือน

มีนาคมของทกุปี) 

2. หนว่ยงาน

ผู้ รับผดิชอบคืองค์

การบริหารสว่น

ตําบลปราสาทเยอ 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าที�พิจารณา

ตรวจสอบรายการป้ายตาม

แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) และแจ้งการ

ประเมินภาษี 
 

30 วนั กองคลงัองค์การ

บริหารสว่น

ตําบลปราสาท

เยอ 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วนันบั

จากวนัที�ยื�นแสดง

รายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบญัญตัิวิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

2. หนว่ยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ 

องค์การบริหาร

สว่นตําบล

ปราสาทเยอ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายชําระภาษี 
 

15 วนั กองคลงัองค์การ

บริหารสว่น

ตําบลปราสาท

เยอ 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วนันบั

แตไ่ด้รับแจ้งการ

ประเมิน (กรณี

ชําระเกิน 15 วนั

จะต้องชําระเงิน

เพิ�มตามอตัราที�

กฎหมายกําหนด) 

2. หนว่ยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ 

องค์การบริหาร

สว่นตําบล

ปราสาทเยอ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 46 วนั 
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13. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรที�ออกให้โดย

หนว่ยงานของรัฐ

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดง

สถานที�ตั �งหรือ

แสดงป้าย

รายละเอียด

เกี�ยวกบัป้ายวนั

เดือนปีที�ตดิตั �ง

หรือแสดง 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

เชน่สําเนาใบ

ทะเบียนการค้า

สําเนาทะเบียน

พาณิชย์สําเนา

ทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ�ม 

- 0 1 ชดุ - 

5) หนงัสือรับรองนิติ - 1 1 ชดุ - 
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ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคล (กรณีนิติ

บคุคล) พร้อม

สําเนา 

6) 

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีป้าย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชดุ - 

7) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

 
15. ค่าธรรมเนียม 

อตัราภาษีป้าย แบง่เป็น 3 อตัรา ดงันี �  

อตัราภาษีป้าย (ตอ่ 500 ตารางเซนตเิมตร)  

1) อกัษรไทยล้วน 3 บาท  

2) อกัษรไทยปนกบัอกัษรตา่งปะเทศ/ภาพ/เครื�องหมายอื�น 20 บาท  

3) ป้ายดงัตอ่ไปนี �  

ก. ไมมี่อกัษรไทย40 บาท  

ข. อกัษรไทยบางสว่นหรือทั �งหมดอยูใ่ต้ หรือตํ�ากวา่อกัษรตา่งประเทศ40 บาท  

4) ป้ายที�เปลี�ยนแปลงแก้ไขพื �นที�ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื�องหมายบางสว่นในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอนัเป็นเหตใุห้

ต้องเสียภาษีป้ายเพิ�มขึ �นให้คิดอตัรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแตก่รณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที�เพิ�มขึ �น  

5) ป้ายใดตา่กวา่ 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 
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16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลปราสาทเยอ (ระบหุน่วยงานที�ได้รับมอบหมายให้รับเรื�อง

ร้องเรียน) หมายเลขโทรศพัท์ 045-921523-4 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

 1. แบบแจ้งรายการเพื�อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื�นอทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

 

18. หมายเหตุ 
 

 

 

 
 


