
คู่มือสําหรับประชาชน 
  

งานให้บริการ การจัดเก็บภาษีป้าย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ทุ่งใหญ่ 
ประเภทของการบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
  
ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง 
โทรศัพท์ 0 459 24092 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
และเวลา 13.00 – 16.30 น 

  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษีป้าย
แสดงช่ือยี่ห้อหรือเครื่องหมายท่ีใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหา
รายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดังน้ี 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสีย
ภาษี 
 2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและ
เงินเพ่ิม 
 7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 วัน
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินช้ีขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 
60 วันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะน้ันผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว 
 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 



ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน 
 

1 วัน กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน 
(ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี) 
2. หน่วยงานผู้รับผดิชอบ
คืองานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ อบต.ทุ่งใหญ ่

2 การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี 
 

30 วัน กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 30 
วันนับจากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
(ตามพระราชบัญญตัิวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผู้รับผดิชอบ
คืองานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ อบต.ทุ่งใหญ ่

3 การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายชําระภาษี 
 

15 วัน กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 15 
วันนับแต่ไดร้ับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีชําระเกิน 
15 วันจะต้องชําระเงินเพ่ิม
ตามอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนด) 
2. หน่วยงานผู้รับผดิชอบ
คืองานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ อบต.ทุ่งใหญ ่

 
ระยะเวลา 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน 
 
งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
  



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ี
ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2 ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ชุด - 
3 แผนผังแสดงสถานท่ีตั้งหรือแสดง

ป้ายรายละเอียดเก่ียวกับป้ายวัน
เดือนปีท่ีติดตั้งหรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4 หลักฐานการประกอบกิจการเช่น
สําเนาใบทะเบียนการค้าสําเนา
ทะเบียนพาณิชยส์ําเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5 หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6 สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
  

- 0 1 ชุด - 

7 หนังสือมอบอํานาจ (กรณมีอบ
อํานาจให้ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ โทรศัพท์ 0 4592 4092 หรือ  
เว็บไซต์ http://www.thungyai-ssk.go.th  
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  
2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
 


