
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักบริหำรกำรคลังท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำท่ีในกำรรับช ำระภำษีป้ำยแสดง

ชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยท่ีใช้เพื่อกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอ่ืน หรือโฆษณำกำรค้ำหรือกิจกำรอ่ืน เพื่อหำรำยได้ 

โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ดังนี้ 

 

 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีกำรเสียภำษี 

 

2. แจ้งให้เจ้ำของป้ำยทรำบเพื่อยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) ภำยในเดือนมีนำคม 

 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยและแจ้งกำรประเมินภำษีป้ำย (ภ.ป. 3) 

 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช ำระภำษี (เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีทันที หรือช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ) 

 

6. กรณีที่เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีเกินเวลำท่ีก ำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน) ต้องช ำระภำษีและเงินเพิ่ม 

 

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้ำของป้ำย) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้ภำยใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง 

กำรประเมิน เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นชี้ขำดและแจ้งให้ผู้เสียภำษีทรำบ ตำมแบบ (ภ.ป. 5) ภำยในระยะเวลำ 60 วัน นับแต่วันท่ี

ได้รับอุทธรณ์ ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 

 

8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำ

ขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอ

ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำ

ขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

 

9. พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือ 

ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 

10. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้ว 

 เห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือประชำชน 

 

11. หน่วยงำนจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10 แห่ง 

 พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

(หมำยเหตุ: -)  
เทศบำล.....(ระบุชื่อ) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ)  
เมืองพัทยำ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 46 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) เพื่อให้

พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำร

หลักฐำน 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วัน (ภำยในเดือนมีนำคมของทุก
ปี) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ))  

1 วัน กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำตรวจสอบรำยกำรป้ำย ตำมแบบ

แสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) และแจ้งกำรประเมินภำษี 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 วัน นับจำกวันท่ียื่น
แสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) (ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ))  

30 วัน กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้ำของป้ำยช ำระภำษี 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งกำร
ประเมิน (กรณีช ำระเกิน 15 วัน จะต้องช ำระเงินเพิ่มตำมอัตรำท่ี
กฎหมำยก ำหนด) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ))  

15 วัน กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ

พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถำนท่ีตั้งหรือแสดงป้ำย รำยละเอียดเก่ียวกับป้ำย 
วัน เดือน ปี ท่ีติดตั้งหรือแสดง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

หลักฐำนกำรประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ ส ำเนำ
ทะเบียนพำณิชย์ ส ำเนำทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส ำเนำ 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

6) 

 

ส ำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย (ถ้ำมี)  

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบำล...../องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล...../เมืองพัทยำ (ระบุหน่วยงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้รับเรื่องร้องเรียน) 

หมำยเลขโทรศัพท์ ................................ หรือ ....................................... (ระบุช่องทำงอื่นๆ ถ้ำมี) 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจง้รำยกำรเพื่อเสียภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภำษีป้ำย (ภ.ป. 4) 

(หมำยเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

