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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

กระทรวง:  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชาํระภาษีป้าย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมก็ดาํ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นท่ีให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลีย่ต่อเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การรับชาํระภาษีป้าย 26/05/2558 16:15  

11. ชองทางการใหบริการ  
สถานท่ีใหบริการ  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  ติดตอ 
โทรศัพท : 08-8565-0029 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 
น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบญัญติัภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับชาํระภาษีป้ายแสดง

ช่ือยีห่อ้หรือเคร่ืองหมายท่ีใชเ้พื่อการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืนเพื่อหา

รายไดโ้ดยมีหลกัเกณฑวิ์ธีการและเง่ือนไขดงัน้ี 
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1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล) ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

 

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 

5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับชาํระภาษี (เจา้ของป้ายชาํระภาษีทนัทีหรือชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา) 

 

6. กรณีท่ีเจา้ของป้ายชาํระภาษีเกินเวลาท่ีกาํหนด (เกิน 15 วนันบัแต่ไดรั้บแจง้การประเมิน) ตอ้งชาํระภาษีและเงินเพิ่ม 

 

7. กรณีท่ีผูรั้บประเมิน (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 30 วนันบัแต่

ไดรั้บแจง้การประเมินเพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนั

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

 

8. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนั้น

ผูรั้บคาํขอและผูย้ืน่คาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกาํหนดระยะเวลาใหผู้ ้

ยืน่คาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย้ืน่คาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดผูรั้บคาํขอจะ

ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่คาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ

หรือ 

ยืน่เอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 

 

10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้ 

เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 

11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่คาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 
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แห่ง 

พระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบความครบถว้น

ถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 
 

1 วนั กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 

วนั (ภายในเดือน

มีนาคมของทุกปี) 

2. หน่วยงาน

ผูรั้บผิดชอบคือ

องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเมก็ดาํ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการป้ายตาม

แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) และแจง้การ

ประเมินภาษี 
 

30 วนั กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วนันบั

จากวนัท่ียืน่แสดง

รายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบญัญติัวิธี

ปฏิบติัราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

2. หน่วยงาน

ผูรั้บผิดชอบคือ

องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเมก็ดาํ 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้ของป้ายชาํระภาษ ี
 

15 วนั กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วนันบั

แต่ไดรั้บแจง้การ

ประเมิน (กรณี

ชาํระเกิน 15 วนั

จะตอ้งชาํระเงิน

เพิ่มตามอตัราท่ี

กฎหมายกาํหนด) 

2. หน่วยงาน

ผูรั้บผิดชอบคือ

องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเมก็ดาํ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรท่ีออกใหโ้ดย

หน่วยงานของรฐั

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 
ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดง

สถานท่ีตัง้หรือ

แสดงปา้ย

รายละเอียด

เก่ียวกบัปา้ยวนั

เดือนปีท่ีติดตัง้

หรือแสดง 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

เช่นสาํเนาใบ

ทะเบียนการคา้

สาํเนาทะเบียน

พาณิชยส์าํเนา

ทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิ่ม 

- 0 1 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล (กรณีนิติ

บคุคล) พรอ้ม

สาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สาํเนา

ใบเสรจ็รบัเงิน

ภาษีปา้ย (ถา้มี)  

- 0 1 ชดุ - 

7) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิม่เติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สถานท่ีใหบริการ  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  ติดตอ 

โทรศัพท : 08-8565-0029 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

หมายเหตุ- 

 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

- 

 

 
 


