
คู่มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีป้าย 

หน่วยงานทีให้บริการ : เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขา  ณุวรลักษบุรี จ ังหว ัดกําแพงเพชร กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีหน้าทีในการรับชําระภาษีป้าย

แสดงชือ ยีห้อ หรือเครืองหมายทีใช้เพือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอืน หรือโฆษณาการค ้าหรือกิจการอืน 

เพือหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ดังนี 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ข ั นตอนและวิธีการเสียภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพือยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

3. เจ้าของป้ายยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถินรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีทีเจ ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาทีกําหนด (เกิน 15 ว ัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและเงินเพิม 

7. กรณีทีผู ้ รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู ้บริหารท้องถินได้ภายใน 30 ว ัน นับแต่

ได้รับแจ้ง การประเมิน เพือให้ผู ้บริหารท้องถินชี ขาดและแจ้งให้ผู ้ เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วัน นับแต่วันทีได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิมเติมได้ใน

ขณะนั น ผู ้ รับคําขอและผู ้ยืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกําหนด

ระยะเวลาให้ผู ้ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติม หากผู ้ ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู ้

รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจ้าหน้าทีจะย ังไม่พิจารณาคําขอและย ังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ

หรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั นเรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริมนับหลังจากเจ้าหน้าทีผู ้ รับค ําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แล้ว เห็นว่ามีความครบถ้วนตามทีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ยืนคําขอทราบภายใน 7 ว ันนับแต่วันทีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 

แห่ง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  



ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานทีให้บริการ 

(หมายเหตุ: -)  

สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

กองคลังเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (อาคาร 2 ชัน 1)   

โทร. 055-870594-5 ต่อ 13 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 46 วัน 

 

ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของป้ายยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพือให้

พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ

เอกสารหลักฐาน 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของ

ทุกปี) 

2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชือ) / องค์การ

บริหารส่วนตําบล.....(ระบุชือ) / เมืองพัทยา))  

1 ว ัน เทศบาลตําบลขาณุวร

ลักษบุรี อําเภอขาณุวร

ลักษบุรี จ ังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าทีพิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบ

แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันทียืน

แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชือ) / องค์การ

บริหารส่วนตําบล.....(ระบุชือ) / เมืองพัทยา))  

30 ว ัน เทศบาลตําบลขาณุวร

ลักษบุรี อําเภอขาณุวร

ลักษบุรี จ ังหว ัด

กําแพงเพชร 

 



ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

3) การพิจารณา 

เจ้าของป้ายชําระภาษ ี

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

การประเมิน (กรณีชําระเกิน 15 วัน จะต้องชําระเงินเพิมตาม

อัตราทีกฎหมายกําหนด) 

2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชือ) / องค์การ

บริหารส่วนตําบล.....(ระบุชือ) / เมืองพัทยา))  

15 ว ัน เทศบาลตําบลขาณุวร

ลักษบุรี อําเภอขาณุวร

ลักษบุรี จ ังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู ้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรทีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

พร้อมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

2) 

 

ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

แผนผังแสดงสถานทีตังหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกียวกับป้าย วัน 

เดือน ปี ทีติดตังหรือแสดง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 

 

หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น สําเนาใบทะเบียนการค้า สําเนา

ทะเบียนพาณิชย์ สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

- 



ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู ้ออกเอกสาร 

หมายเหต ุ- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

6) 

 

สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้าม)ี  

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ร้องเรียนต่อกองคลังเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (อาคาร 2 ชัน 1 ) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 13 

))  

2) ร้องเรียนต่อศูนย ์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 



ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

))  

3) ร้องเรียนต่อศูนย ์ดํารงธรรมอําเภอขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: (โทร. 055 - 779250))  

4) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้  ปณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชือแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืนอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

ชือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีป้าย 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 

ระดับผลกระทบ: บริการทั วไป  

ข้อมูลสําหร ั บเจ้าหน้าท ี 



พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 ว ัน  

ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 0  

 จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0  

 จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0  

ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีป้าย เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี สําเนาคู่มือประชาชน 23/08/2015 21:59  

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย ์กลางข ้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ว ันทีเผยแพร่คู่มือ: - 


