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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีป้าย 

หน่วยงานทีรบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสรุาช  จงัหวดัมหาสารคาม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การรบัชาํระภาษีป้าย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกับรหิารการคลงัทอ้งถนิ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีห้บริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มอืประชาชน] การรบัชาํระภาษีป้าย 26/05/2558 16:15  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บรกิาร   องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาภ ู อาํเภอยางสีสรุาช  จงัหวดัมหาสารคาม 

44210  โทร /โทรสาร  043-992645   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบญัญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีหนา้ทีในการรบัชาํระภาษีป้าย

แสดงชือยหีอ้หรือเครอืงหมายทีใชเ้พอืการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอืนหรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอืนเพอื
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หารายไดโ้ดยมีหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงอืนไขดงัน ี

 

 

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (เทศบาลหรือองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล) ประชาสมัพนัธข์นัตอนและวิธีการเสียภาษี 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพอืยนืแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจา้ของป้ายยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

 

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปา้ยและแจง้การประเมินภาษีปา้ย (ภ.ป. 3) 

 

5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินรบัชาํระภาษี (เจา้ของป้ายชาํระภาษีทนัทีหรือชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา) 

 

6. กรณีทเีจา้ของป้ายชาํระภาษีเกินเวลาทีกาํหนด (เกนิ 15 วนันบัแต่ไดร้บัแจง้การประเมิน) ตอ้งชาํระภาษีและเงินเพมิ 

 

7. กรณีทผีูร้บัประเมิน (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอทุธรณต์่อผูบ้รหิารทอ้งถนิไดภ้ายใน 30 วนันับแต่

ไดร้บัแจง้การประเมินเพอืใหผู้บ้รหิารทอ้งถนิชีขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วนันบัแต่วนัทีไดร้บัอทุธรณต์ามพระราชบญัญัติภาษีปา้ยพ.ศ. 2510 

 

8. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพมิเติมไดใ้นขณะนนั

ผูร้บัคาํขอและผูย้ืนคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้้

ยนืคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพมิเติมหากผูย้ืนคาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพมิเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนดผูร้บัคาํขอจะ

ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนกังานเจา้หนา้ทจีะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นับระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูย้นืคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํ

ขอหรือ 

ยนืเอกสารเพมิเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบรอ้ยแลว้ 

 

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มือเรมินบัหลงัจากเจา้หนา้ทีผูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้ 

เห็นว่ามีความครบถว้นตามทรีะบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
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11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้นืคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 

แห่ง 

พระราชบญัญัติการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของป้ายยืนแบบแสดง

รายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 

เพอืใหพ้นกังานเจา้หนา้ที

ตรวจสอบความครบถว้น

ถกูตอ้งของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

1 วนั กรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถนิ 

(1. ระยะเวลา : 1 

วนั (ภายในเดือน

มีนาคมของทุกปี) 

2. หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) / องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล

.....(ระบุชือ) / 

เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ทีพิจารณา

ตรวจสอบรายการป้ายตาม

แบบแสดงรายการภาษีปา้ย 

(ภ.ป.1) และแจง้การ

ประเมินภาษี 
 

30 วนั กรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถนิ 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วนันบั

จากวนัทียนืแสดง

รายการภาษีปา้ย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบญัญัติวิธี

ปฏิบติัราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

2. หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) / องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล

.....(ระบุชือ) / 

เมืองพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้ของป้ายชาํระภาษี 
 

15 วนั กรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถนิ 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วนันบั

แต่ไดร้บัแจง้การ

ประเมิน (กรณี

ชาํระเกิน 15 วนั

จะตอ้งชาํระเงิน

เพมิตามอตัราที

กฎหมายกาํหนด) 

2. หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) / องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล

.....(ระบุชือ) / 

เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 46 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรทีออกใหโ้ดย

หน่วยงานของรฐั

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดง

สถานทีตงัหรือ

แสดงป้าย

รายละเอียด

เกียวกบัปา้ยวนั

เดือนปีทีติดตงั

หรือแสดง 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

เช่นสาํเนาใบ

ทะเบียนการคา้

สาํเนาทะเบียน

พาณิชยส์าํเนา

ทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพมิ 

- 0 1 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรบัรองนิติ

บุคคล (กรณีนิติ

บุคคล) พรอ้ม

สาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สาํเนา

ใบเสรจ็รบัเงิน

ภาษีปา้ย (ถา้ม)ี  

- 0 1 ชดุ - 



6/7 
 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยืนเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยนืเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน    องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาภ ู อาํเภอยางสีสรุาช  จงัหวดัมหาสารคาม 

44210  โทร /โทรสาร  043-992645  website: http://tambolnaphu.blogspot.com  

หมายเหตุ- 

  

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจง้รายการเพือเสียภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืนอทุธรณภ์าษีป้าย (ภ.ป. 4) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/7 
 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีิมพ ์ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย สมภพ  ทบหลง 

อนุมัติโดย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภู 

เผยแพร่โดย วรวฒุิ  ขจรนาค 

 

 

 
 


