
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษป้ีาย 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพรอาํเภอเมืองเพชรบรูณจั์งหวัดเพชรบรูณ์กระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ตามพระราชบัญญตัภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิมีหนา้ทใีนการรบัชาํระภาษีป้ายแสดงชอื
ยหีอ้หรอืเครอืงหมายทใีชเ้พอืการประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอนืหรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอนืเพอืหารายไดโ้ดยมี
หลักเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขดังน ี
 
 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตําบล) ประชาสมัพันธข์นัตอนและวธิกีารเสยีภาษี 
 
2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพอืยนืแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจา้ของป้ายยนืแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมีนาคม 
 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิรับชาํระภาษี (เจา้ของป้ายชาํระภาษีทันทหีรอืชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา) 
 
6. กรณีทเีจา้ของป้ายชาํระภาษีเกนิเวลาทกํีาหนด (เกนิ 15 วันนับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ) ตอ้งชําระภาษีและเงนิเพมิ 
 
7. กรณีทผีูรั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมนิสามารถอุทธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถนิไดภ้ายใน 30 วันนับแตไ่ดร้ับแจง้
การประเมนิเพือใหผู้บ้รหิารทอ้งถนิชขีาดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตว่นัทไีดรั้บ
อทุธรณต์ามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพมิเตมิไดใ้นขณะนันผูร้บัคํา
ขอและผูย้นืคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิหากผูย้นืคําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ
และเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจา้หนา้ทจีะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้นืคําขอจะดาํเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื 
ยนืเอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่ือเรมินับหลังจากเจา้หนา้ทผีูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้ 
เห็นว่ามคีวามครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคู่มอืประชาชน 
 
11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้นืคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่นัทพีจิารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่ง 
พระราชบัญญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพร๓๓๓หมู่ท๙ีตําบลชอนไพร
อําเภอเมอืงจังหวัดเพชรบรูณ๖์๗๐๐๐โทร. ๐๕๖๙๑๓๗๖๖/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 
ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :46 วัน 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของป้ายยนืแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพอืให ้
พนักงานเจา้หนา้ทตีรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสาร
หลักฐาน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดอืนมนีาคมของทกุ
ปี) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบชุอื) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบชุอื) / เมอืงพัทยา)) 

1 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถนิ 

 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทพีจิารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันทยีืนแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิัตริาชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบชุอื) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบชุอื) / เมอืงพัทยา)) 

30 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถนิ 

 

3) การพจิารณา 
เจา้ของป้ายชาํระภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแตไ่ดรั้บแจง้การ
ประเมนิ (กรณชีําระเกนิ 15 วนัจะตอ้งชําระเงนิเพมิตามอัตราที
กฎหมายกาํหนด) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบชุอื) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบชุอื) / เมอืงพัทยา)) 

15 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถนิ 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรทอีอกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
พรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถานทตีงัหรอืแสดงป้ายรายละเอยีดเกยีวกบัป้ายวนั
เดอืนปีทตีดิตงัหรอืแสดง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการเช่นสําเนาใบทะเบยีนการคา้สําเนา
ทะเบยีนพาณชิยสํ์าเนาทะเบยีนภาษมูีลคา่เพมิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณนีติบิคุคล) พรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) สําเนาใบเสร็จรบัเงนิภาษป้ีาย (ถา้ม)ี  - 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ0ชดุ 

สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

7) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (กรณมีอบอาํนาจใหดํ้าเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) 1.ป้ายทีมีอกัษรไทยล้วนค ิดอตัรา 10 บาทต่อห้าร้อยตาราง
เ ซ น ติ เ ม ต ร 
2.ป้ายทมีอีกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศและหรือปกกบัภาพ
และหรือเครืองหมายอนืใหค้ดิอตัรา 100 บาทต่อหา้รอ้ยตาราง
เ ซ น ติ เ ม ต ร 
3.ป้ายดงัต่อไปนใีหค้ดิอตัรา 200 บาทตอ่หา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร 
   (ก)ป้ายทมีอีกัษรไทยไม่วา่จะมภีาพหรือเครอืงหมายใดหรอืไม่ 
   (ข)ป้ายทมีีอกัษรไทยบางส่วนหรือทงัหมดอยู่ใตห้ร ือตํากว่า
อกัษรตา่งประเทศ 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพร๓๓๓หมู่ท๙ีตําบลชอนไพรอําเภอเมอืงจังหวัดเพชรบรูณ๖์๗๐๐๐โทร. 

๐๕๖๙๑๓๗๖๖ 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

3) ศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชนั 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรยีนสําหรบันักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคู่มอืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) 1. แบบแจง้รายการเพอืเสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยนือทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



ชอืกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการคลังทอ้งถนิกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิสํานักบรหิารการคลัง
ทอ้งถนิ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหนว่ยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทกํีาหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีต่อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่ือประชาชน 22/07/2015 08:55 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคู่มอืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทเีผยแพรคู่่มอื: - 


