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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับช าระภาษีป้าย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับช าระภาษีป้าย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ    0  วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรับช าระภาษีป้าย 20/07/2558 17:35  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง  โทร  0-4300-9881   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ- 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบญัญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้าย
แสดงช่ือยี่ห้อหรือเคร่ืองหมายท่ีใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน
เพื่อหารายได้โดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดงันี ้
1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นต าบล) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและวิธีการเสยีภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 



2/5 
 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทนัทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงิน
เพิ่ม 
7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 วนันบั
แตไ่ด้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งให้ผู้ เสยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบญัญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนัน้ผู้ รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
9. พนกังานเจ้าหน้าที่จะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคูมื่อประชาชน 
11. หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 
10 แหง่พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั (ภายในเดือน
มีนาคมของทกุปี) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เองค์การบริหาร
สว่นต าบลศรีบุญ
เรือง 

2) 
การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตาม

30 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนันบั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการประเมิน
ภาษี 
 

จากวนัท่ียื่นแสดง
รายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบญัญัติวิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
สว่นต าบลศรีบุญ
เรือง 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายช าระภาษี 
 

15 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วนันบั
แตไ่ด้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณี
ช าระเกิน 15 วนั
จะต้องช าระเงิน
เพิ่มตามอตัราที่
กฎหมายก าหนด) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
สว่นต าบลศรีบุญ
เรือง 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 46 วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรท่ีออกให้โดย
หนว่ยงานของรัฐ
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลกัฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่น ทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนงัสอืรับรอง
หุ้นสว่นบริษัท 

- 1 1 ชุด - 

6) 

ใบอนญุาตติดตัง้
ป้ายหรือ
ใบเสร็จรับเงิน
จากร้านท าป้าย 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
 



5/5 
 

16. ค่าธรรมเนียม  ต่อ  500   ตารางเซนติเมตร  
1.อกัษรไทยล้วน                                                                    3   บาท 
2.อกัษรไทยอกัษรตา่งประเทศ / ภาพ / เคร่ืองหมายอ่ืน           20  บาท 
3.ป้ายดงัตอ่ไปนี ้                    40  บาท 
   3.1  ไม่มีอกัษรไทย    
   3.2  อกัษรไทยบางสว่นหรือทัง้หมดอยูใ่ต้  หรือต ่ากวา่อกัษรตา่งประเทศ 
4.ป้ายท่ีเปลีย่นแปลงแก้ไขพืน้ท่ีป้าย  ข้อความ  ภาพ  หรือเคร่ืองหมายบางสว่นในป้ายได้เสยีภาษีป้ายแล้วอนัเป็น
เหตใุห้ต้องเสยีภาษีป้ายเพิ่มขึน้  ให้คิดอตัรา  ตาม  1,2  หรือ  3  แล้วแตก่รณี  และให้เสยีภาษีเฉพาะเงินภาษีท่ี
เพิ่มขึน้ 
5.ป้ายใดเสยีต ่ากวา่  200  ให้เสยี  200  บาท 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  กองคลงั  องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง  หมายเลขโทรศพัท์ 0-4300-9881  

www.Sriboonruang.go.th 
  
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

- 
 

19. หมายเหต ุ
20.  - 

 
 

 
 

 

วันที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย ณชัวดี  ตแุก้ว 
อนุมัติโดย ณรงค์     วอแพง 
เผยแพร่โดย กาญจนา  ดงเจริญ 


