
  **คู่มือส ำหรับประชำชน** 

งำนให้บริกำร    :  กำรรับช ำระภำษีป้ำย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   :  กองคลัง 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร   :  งำนจัดเก็บรำยได้ กองคลัง 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร    :  วันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

                                             (ยกเว้นวนัหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
 

 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำยพ.ศ. 2510 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่
ในกำรรับช ำระภำษีป้ำยแสดงช่ือยี่ห้อหรือเครื่องหมำยที่ใช้เพื่อกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบ
กิจกำรอ่ืนหรือโฆษณำกำรค้ำหรือกิจกำรอ่ืนเพื่อหำรำยได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไข
ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ประชำสัมพันธ์ขั้นตอน
และวิธีกำรเสียภำษี 

2. แจ้งให้เจ้ำของป้ำยทรำบเพื่อย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 

3. เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) ภำยในเดือนมีนำคม 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยและแจ้งกำรประเมินภำษี
ป้ำย (ภ.ป. 3) 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช ำระภำษี (เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีทันทีหรือช ำระภำษีภำยใน
ก ำหนดเวลำ) 

6. กรณีที่เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน) 
ต้องช ำระภำษีและเงินเพิ่ม 

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้ำของป้ำย) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
ได้ภำยใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมินเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นชี้ขำดและแจ้งให้ผู้เสียภำษี
ทรำบตำมแบบ (ภ.ป. 5) ภำยในระยะเวลำ 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัติ
ภำษีป้ำยพ.ศ. 2510 

 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าของป้ายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี
ป้าย (ภ.ป. 1) 
เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน 

1 วัน กองคลัง   
อบต.โนนค่า 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี) 
 

2) 

การ
พิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบ
รายการปา้ยตาม
แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
และแจ้งการ
ประเมินภาษ ี
 

30 วัน กองคลัง   
อบต.โนนค่า 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ียื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
(ตามพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบตัิราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539) 
 

 

  

(ต่อ) 

8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/
หลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่
ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ 

9. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะ
ด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือ 

ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำร
เอกสำรหลักฐำนแล้ว 

เห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 

11. หน่วยงำนจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้ว
เสร็จตำมมำตรำ 10 แห่ง 

พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ. 2558 

 



ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 

 พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบ
รายการปา้ยตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษ ี
 

30 วัน กองคลัง   
อบต.โนนค่า 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ียื่นแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
 

3) 

การ
พิจารณา 
 

เจ้าของป้ายช าระภาษ ี
 

15 วัน กองคลัง   
อบต.โนนค่า 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่
ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีช าระเกิน 
15 วันจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายก าหนด) 
 

 

เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่
ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา - 1 1 ชุด - 

3) 
แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดง
ป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวัน
เดือนปีท่ีติดตั้งหรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการประกอบกิจการเช่น
ส า เนาใบทะเบียนการค้าส าเนา
ทะเบียนพาณิชย์ส าเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 

5) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย 
(ถ้ามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบ
อ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

  



 


