
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีป้าย
แสดงชื่อยี่ห้อหรือเคร่ืองหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังน้ี 
 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี (เจ้าของป้ายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) 
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่ม 
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้ง
การประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะน้ันผู้รับคำขอ
และผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือ 
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว 
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานท่ีให้บริการ 
เลขที่ 1 หมู่ที ่9 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงโทร 
0 7530 0800 ต่อ 4/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
หมายเหตุ: กองคลัง 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีบริการช่วงพักเที่ยง) 



ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :46 วัน 
 
ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารหลักฐาน 
หมายเหตุ: (กองคลัง) 

1 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและออกใบ
แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 
(หมายเหตุ: (กองคลัง) 

2 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าของป้ายชำระภาษีเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
(หมายเหตุ: (กองคลัง) 

1 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
พร้อมสำเนา 
ฉบับจริง0ชุด 
สำเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 
ฉบับจริง0ชุด 
สำเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการเช่นสำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนา
ทะเบียนพาณิชย์สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ฉบับจริง0ชุด 
สำเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสำเนา 
ฉบับจริง1ชุด 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
สำเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

5) 
 

สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)  
ฉบับจริง0ชุด 
สำเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

ภาพถ่ายป้ายพร้อมขนาดกว้าง*ยาว 
ฉบับจริง1ชุด 
สำเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราภาษีแบ่งเป็น 3 อัตรา 
1.  อักษรไทยล้วน 3 บาท/500 ตร.ซม. 
2.  อักษรไทยเปนต่างประเทศ/ภาพและ/เคร่ืองหมายอัตรา 20 
บาท/500 ตร.ซม. 
3.  ป้ายต่อไปนี้อัตรา 40  บาท/500 ตร.ซม. 
ก. ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมาย 
ข.  อักษรไทยบางส่วน/ท้ังหมดอยู่ใต้/ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 
ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 

1) เลขที่ 1 หมู่ที ่9 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงโทร 0 7530 0800 ต่อ 3 หรืเว็บไซต์ 
www.thungsong.go.th 
หมายเหตุ: (หรือร้องเรียนผ่านช่องทางตู้รับฟังความคิดเห็นต้ังอยู่ณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง) 

2) ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ:  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 



 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลำดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
- 
 
 

 
ช่ือกระบวนงาน:การรับชำระภาษีป้าย 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 
1)พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 
 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน:สำเนาคู่มือประชาชน 01/09/2015 11:14 
 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางขอ้มูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


