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คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน : การรับช าระภาษีป้าย 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองคลงั เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจง้  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0     วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีป้าย  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ กองคลงั เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

139 หมู่  6 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมิู 36170 
โทรศพัท์ 0 4483 9836 ต่อ 16 

โทรสาร 0 4483 9313 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (-) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ตามพระราชบญัญตัิภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้าย
แสดงช่ือยีห่อ้หรือเคร่ืองหมายที่ใชเ้พือ่การประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืน
เพือ่หารายไดโ้ดยมีหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขดงัน้ี 
 1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวิธีการเสีย
ภาษ ี
 2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 6. กรณีที่เจา้ของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก  าหนด (เกิน 15 วนันับแต่ไดรั้บแจง้การประเมิน) ตอ้งช าระภาษีและ
เงินเพิม่ 
 7. กรณีที่ผูรั้บประเมิน (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 30 วนั
นับแต่ได้รับแจง้การประเมินเพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้ให้ผูเ้สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เติมไดใ้น
ขณะนั้นผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผูย้ื่นค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก  าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 9. พนักงานเจา้หน้าที่จะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการ
แกไ้ขค าขอหรือยืน่เอกสารเพิม่เติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 
 10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หน้าที่ผูรั้บค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผูย้ื่นค  าขอทราบภายใน 7 วนันับแต่วนัที่พิจารณาแลว้เสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

1 วนั กองคลงั เทศบาล
ต าบลทุ่งทอง * 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เพือ่ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบความครบถว้น
ถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 
 

อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

2) 

การพจิารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ที่พจิารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจง้การ
ประเมินภาษี 
 

30 วนั กองคลงั เทศบาล
ต าบลทุ่งทอง * 
อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

 

3) 

การพจิารณา 
 

เจา้ของป้ายช าระภาษี 
 

15 วนั กองคลงั เทศบาล
ต าบลทุ่งทอง * 
อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 46 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรที่ออกให้
โดยหน่วยงาน

- 1 1 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ของรัฐพร้อม
ส าเนา 

2) 
ทะเบียนบา้น
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผงัแสดง
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงป้าย
รายละเอียด
เก่ียวกบัป้ายวนั
เดือนปีที่ติดตั้ง
หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลกัฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นส าเนาใบ
ทะเบียนการคา้
ส าเนาทะเบียน
พาณิชยส์ าเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิม่ 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคล) พร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
ส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถา้มี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 
หนงัสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ด าเนินการแทน) 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
- ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอกัษรไทยลว้นใหค้ิดอตัรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
- ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอกัษรไทยปนอกัษรต่างประเทศ หรือปนกบัภาพหรือเคร่ืองหมายอ่ืน ให้คิด

อตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
- ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่หรือป้ายที่มี

อกัษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยูใ่ต ้หรือต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ ใหค้ิดอตัรา 40 บาท ต่อ ตารางเซนติเมตร 
             เม่ือค  านวณพื้นที่ของป้ายแลว้ถา้มีอตัราภาษีต ่ากวา่ป้ายละ 200 บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ 200 บาท 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองคลงั เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

139 หมู่ 6 ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 36170 

โทรศพัท ์0 4483 9836 ต่อ 16 โทรสาร 0 4483 9313 

หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

 
 

 
 

 
 


