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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ   จงัหวดับุรีรัมย ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับช าระภาษีป้าย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ   จงัหวดับุรีรัมย ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0   วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดอืน0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับช าระภาษีป้าย  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ตามพระราชบญัญตัิภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ที่ในการรับช าระภาษีป้ายแสดง
ช่ือยีห่อ้หรือเคร่ืองหมายที่ใชเ้พือ่การประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืนเพือ่หา
รายไดโ้ดยมีหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขดงัน้ี 
 
1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ ประชาสัมพนัธข์ั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 
2. แจง้ให้เจา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (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 วนันบัแต่ไดรั้บแจง้การประเมิน) ตอ้งช าระภาษีและเงินเพิม่ 
7. กรณีที่ผูรั้บประเมิน (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 30 วนันบัแต่
ไดรั้บแจง้การประเมินเพือ่ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนั
นบัแต่วนัที่ไดรั้บอุทธรณ์ตามพระราชบญัญตัิภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เติมไดใ้นขณะนั้น
ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิม่เติมหากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิม่เติมภายในระยะเวลาที่ก  าหนดผูรั้บค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
9. พนกังานเจา้หนา้ที่จะยงัไม่พจิารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ
หรือยืน่เอกสารเพิม่เติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 
10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ที่ผูรั้บค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่พจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 
แห่งพระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพือ่ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบความครบถว้น
ถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 
 

1 วนั องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี) 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ 
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

2) 

การพจิารณา 
 

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

30 วนั องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนันบั
จากวนัที่ยืน่แสดง
รายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบญัญตัิวธีิ
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ 
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

3) 

การพจิารณา 
 

เจา้ของป้ายช าระภาษี 
 

15 วนั องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วนันบั
แต่ไดรั้บแจง้การ
ประเมิน (กรณี
ช าระเกิน 15 วนั
จะตอ้งช าระเงิน
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เพิม่ตามอตัราที่
กฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม    46   วนั 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผงัแสดง
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงป้าย
รายละเอียด

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เก่ียวกบัป้ายวนั
เดือนปีที่ติดตั้ง
หรือแสดง 

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
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
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16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) 
 
2) 

ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ หมายเลขโทรศพัท ์044-187500 
หรือ www.taladpho.go.th 
ช่องทางการร้องเรียน  ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั 

3) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

หมายเหตุ- 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมติัขั้นที่ 1 โดยหวัหนา้หน่วยงาน 
จัดท าโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  

อ าเภล าปลายมาศ  
จงัหวดับุรีรัมย ์

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

http://www.taladpho.go.th/

