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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การรับช าระภาษีป้าย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับช าระภาษีป้าย  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ กองคลงั(งานจดัเก็บรายได้) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนอ้ย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 
 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีป้าย
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แสดงช่ือ ย่ีห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน 
เพ่ือหารายได้ โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดงันี ้
 
 
1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นต าบล) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 
 
 ภาษีป้าย คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากป้ายโฆษณาสินค้าตา่ง ๆ ได้แก่ ป้ายท่ีแสดงช่ือ ย่ีห้อหรือเคร่ืองหมาย ท่ีใช้ในการ
ประกอบการค้า หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ 
 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 
4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 
ฐานภาษีและอตัราภาษี 
 
 ค านวณพืน้ท่ีเป็นตารางเซนตเิมตร คิดภาษีตอ่ 500 ตารางเซนตเิมตร เศษของ 500 ตารางเซนตเิมตร ถ้าเกินคร่ึงให้
นบัเป็น 500 ตารางเซนตเิมตร ถ้าต ่ากว่าปัดทิง้ 
 
ให้ค านวณภาษีป้ายโดยน าพืน้ท่ีกว้างคณูยาว โดยค านวณเป็นตารางเซนตเิมตรหารด้วยห้าร้อย คณูด้วยอตัราภาษีป้าย
ประเภทนัน้ ๆ 
 
อตัราภาษีป้าย 
 
 1.อกัษรไทยล้วน คิดอตัรา 3 บาทตอ่ 500 ตารางเซนตเิมตร 
 
 2.อกัษรไทยปนอกัษรตา่งประเทศ/ภาพ/เคร่ืองหมายอ่ืน คดิอตัรา 20 บาทตอ่ 500 ตารางเซนตเิมตร 
 
 3.ป้ายท่ีไมมี่อกัษรไทยหรืออกัษรไทยบางสว่นหรือทัง้หมดอยู่ใต้หรือต ่ากว่าอกัษรตา่งประเทศ คิดอตัรา 40 บาทตอ่ 500 
ตารางเซนตเิมตร 
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 4.ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแก้ไขพืน้ท่ีป้าย ข้อความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางสว่นในป้ายท่ีได้เสียภาษีป้ายแล้วอนัเป็นเหตใุห้
ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึน้ให้คิดอตัราตาม1,2 หรือ3 แล้วแตก่รณีและให้เสียเฉพาะเงินสว่นท่ีเพิ่ม 
 
 5.ป้ายใดเม่ือค านวณแล้วจ านวนเงินต ่ากวา่ 200 บาท ให้เสีย 200 บาท 
 
 เจ้าของป้ายมีหน้าท่ีช าระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายท่ีแสดงปีแรก เร่ิมเสียตัง้แตง่วดท่ีตดิตัง้จนถึงงวดสดุท้ายของปี 
 
 งวด 1 มกราคม- มีนาคม = 100% 
 
 งวด 2 เมษายน - มิถนุายน = 75% 
 
 งวด 3 กรกฎาคม - กนัยายน = 50% 
 
 งวด 4 ตลุาคม - ธนัวาคม= 25% 
 
5. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 
 ผู้ รับประเมินได้รับหนงัสือแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ป.3) ให้ช าระเงินภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
 
6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วนั นบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
 
 ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอตัราดงัตอ่ไปนี ้
 
 1. ไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของคา่ภาษีป้ายเว้นแตก่รณีท่ีมี
เจ้าของป้ายได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนัน้ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละห้าของคา่ภาษีป้าย 
 
 2. ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไมถ่กูต้องท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบ
ของคา่ภาษีป้ายท่ีประเมินเพิ่มเตมิ เว้นแตก่รณีท่ีเจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถกูต้องก่อนท่ี
พนกังานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการประเมิน 
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  3. ไมช่ าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองตอ่เดือนของคา่ภาษีป้ายเศษของเดือนให้นบัเป็น
หนึง่เดือน ทัง้นีไ้มใ่ห้น าเงินเพิ่มตาม 1 และ 2 มาค านวฯณ เป็นเงินเพิ่มตามข้อนีด้้วย 
 
7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 วนั นบัแต่
ได้รับแจ้ง การประเมิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งให้ผู้ เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 
วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับอทุธรณ์ ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ 
ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้
ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
11. หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 
แหง่พระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วน

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลคลอง
น้อย อ าเภอเมือง
สรุาษฎร์ธานี 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั (ภายในเดือน
มีนาคมของทกุปี) 
2. หนว่ยงาน
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ถกูต้องของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

ผู้ รับผิดชอบ คือ 
กองคลงั(งาน
จดัเก็บรายได้) 
องค์การบริหาร
สว่นต าบลคลอง
น้อย เมืองสุ
ราษฎร์ธานี) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการป้าย ตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี 
 

30 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลคลอง
น้อย อ าเภอเมือง
สรุาษฎร์ธานี 
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ีย่ืนแสดง
รายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบญัญตัิวิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539) 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายช าระภาษี 
 

15 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลคลอง
น้อย อ าเภอเมือง
สรุาษฎร์ธานี 
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วนั นบั
แตไ่ด้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณี
ช าระเกิน 15 วนั 
จะต้องช าระเงิน
เพิ่มตามอตัราท่ี
กฎหมายก าหนด) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ 
กองคลงั(จดัเก็บ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

รายได้) องค์การ
บริหารสว่นต าบล
คลองน้อย เมืองสุ
ราษฎร์ธานี) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   46 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรท่ีออกให้โดย
หนว่ยงำนของรัฐ
พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน
พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดง
สถำนท่ีตัง้หรือ
แสดงป้ำย 
รำยละเอียด
เก่ียวกบัป้ำย วนั 
เดือน ปี ท่ีติดตัง้
หรือแสดง 

- 1 0 ชดุ - 

4) หลกัฐำนกำร - 0 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกอบกิจกำร 
เชน่ ส ำเนำใบ
ทะเบียนกำรค้ำ 
ส ำเนำทะเบียน
พำณิชย์ ส ำเนำ
ทะเบียน
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล (กรณีนิติ
บคุคล) พร้อม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

6) 
ส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน
ภำษีป้ำย (ถ้ำมี)  

- 0 1 ชดุ - 

7) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรมองค์การบริหารสว่นต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี โทร. 0-7731-8036-7 หรือ www.klongnoi.go.th 
หมายเหตุ (9 หมู่ที ่3 ต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 24/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลคลอง

น้อย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


