
คูมือสําหรับประชาชน 
 

ชื่อกระบวนงาน การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานเจาของ
กระบวนงาน 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพันดุง 

 

กฎหมายทีใ่หอํานาจ หรอืที่เกี่ยวของ 

1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 

สถานทีใ่หบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพนัดุง 
วันจนัทร ถงึ วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ตามพระราชบญัญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมหีนาที่ในการรับชําระภาษี

ปายแสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพือ่การประกอบการคาหรือประกอบกิจการอืน่หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่น

เพื่อหารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขดังนี ้

1. องคกรปกครองสวนทองถิน่ (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตาํบล) ประชาสัมพนัธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมนีาคม 

4. องคกรปกครองสวนทองถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

5. องคกรปกครองสวนทองถิน่รับชําระภาษ ี(เจาของปายชําระภาษทีันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีที่เจาของปายชาํระภาษีเกนิเวลาทีก่ําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชาํระภาษีและเงินเพิ่ม 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอทุธรณตอผูบริหารทองถิน่ไดภายใน 30 วนันับแต  

    ไดรับแจงการประเมินเพือ่ใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา  

    60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน

ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบนัทกึสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนนิการแกไข/เพิม่เติมหากผูยืน่คําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดาํเนนิงานจนกวาผูยืน่คําขอจะดําเนนิการแกไขคํา

ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทกึสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 



10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว 

เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมอืประชาชน 

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวนัที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 

10 แหง 

- พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของปายยืน่แบบแสดง

รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

เพื่อใหพนกังานเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสาร

หลักฐาน 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 1 

วัน (ภายในเดือน

มีนาคมของทกุป) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

กองคลัง เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการปายตาม

แบบแสดงรายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) และแจงการ

ประเมินภาษ ี
 

30 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วนันับ

จากวนัที่ยืน่แสดง

รายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบัญญติัวิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

กองคลัง เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาของปายชาํระภาษ ี
 

15 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วนันับ

แตไดรับแจงการ



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ประเมิน (กรณี

ชําระเกนิ 15 วัน

จะตองชําระเงนิ

เพิ่มตามอัตราที่

กฎหมายกาํหนด) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

กองคลัง เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 46 วัน 

งานบรกิารนีผ้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว 

1.การรบัชําระภาษีปาย : 3 นาที/ราย (รายเกา) 

2.การยื่นแบบคํารองขอชาํระภาษีปาย : 10 นาที/ราย (รายใหม) 
(ตามประกาศเทศบาลตําบลพันดงุ เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานทกุกระบวนการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

1.เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์

โรงเรือนและทีดิ่น

พรอมสําเนาเชน

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

โฉนดที่ดิน

ใบอนุญาตปลกู

สรางหนงัสือ

สัญญาซื้อขาย

หรือใหโรงเรือนฯ 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พรอมสําเนาเชน

ใบทะเบียน

การคาทะเบียน

พาณิชยทะเบยีน

ภาษีมูลคาเพิม่

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

คาของฝาย

ส่ิงแวดลอม

สัญญาเชา

อาคาร 

 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงนิ (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
 
 
 



คาธรรมเนียม 

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 3.- บาท ต่อ 500 ตร.ซม.  

2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือเครื่องหมาย 20.- บาท ต่อ 500 ตร.ซม.  

3. ป้ายต่อไปนี้คิด 40.- บาท ต่อ 500 ตร.ซม.  

- ป้ายไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะเป็นภาพ เครื่องหมายใดหรือไม่มีอักษรไทย 

- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือ อยู่ใต้หรือต่ํากว่าอักษรต่างประเทศ 

- ถ้าคํานวณพื้นที่ของป้ายแล้วต่ํากว่า 200.- บาท ให้เสียค่าภาษีป้ายละ 200.- บาท 

ชองทางการรองเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษีป้าย 

ภ.ป.1 

แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

ประจําปี  พ.ศ. 25..........ชื่อเจ้าของป้าย..................................................................ชือ่สถานประกอบการคา้หรือกิจการอื่น………………………………..เลขที่........................... 

ตรอก, ซอย...................................ถนน.......................................หมู่ที่.........................ตําบล.......................................อําเภอ..........................................จังหวดั...............................

โทรศัพท์................................... 
ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ณ เทศบาลตาํบลพันดงุ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  ตามรายการต่อไปนี ้

ประเภท

ป้าย 

ขนาดป้าย ซ.ม. เนื้อทีป่้าย 

ตาราง ซ.ม. 

จํานวน

ป้าย 

ข้อความหรือภาพหรือเครื่องหมายที่ปรากฏ 

ในปา้ยโดยย่อ 

สถานทีต่ิดตั้งป้ายและวนัตดิตั้ง 

(แสดงป้าย) 
หมายเหต ุ

กว้าง ยาว 

(1) 

มีอักษรไทย

ล้วน 

       

       

       

       
(2) มีอักษร 

ไทยปนอักษร

ต่างประเทศ

หรือ

เครื่องหมาย 

       

       

       

       

(3) 

ป้ายที่ไม่มี

อักษรไทย 

       

       

       

       

ข้าพเจ้าขอรับจริงว่ารายการที่แจ้งไว้ในแบบนี้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริงทกุประการ 

ลงชื่อ..................................................................เจ้าของป้าย 

                                                                               วันที่.................................................



(สําหรบัเจา้หน้าที่กรอก) 

 

 

 เรียน  พนักงานเจ้าหนา้ที่เพือ่โปรดทราบ  ได้ตรวจสอบกบั ผ.ท.4 แล้ว ถูกต้อง 

  -  เห็นควรเรียกเก็บภาษีป้าย....................บาท 

   ลงชื่อ.......................................เจ้าหนา้ที ่

รายงานการประเมินภาษีป้าย 

 ได้ทําการประเมินภาษีป้ายตามรายการที่ปรากฏในแบบแสดงรายการภาษีป้ายรายนี้แล้ว  เจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีดังนี ้

1. ค่าภาษีปา้ยตามแบบแสดงรายการภาษปีา้ยเปน็เงิน............................บาท 

2. ค่าเพิ่มภาษีปา้ยตามมาตรา 25 (1) (ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปา้ยภายในเวลาที่กําหนด) 

ร้อยละ..............เปน็เงิน..............................บาท  รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น..................................บาท 

ลงชื่อ..............................................พนักงานเจา้หน้าที ่

วันที่........................................... 

คําขอชําระภาษี 

ข้าพเจ้าได้ทราบการประเมินภาษีป้ายข้างต้นแล้ว  ขอชําระภาษีป้ายให้เสร็จไปพรอ้มนี้ 

ลงชื่อ..............................................ผู้ชาํระภาษีป้าย 

วันที่........................................... 

รายการรบัชาํระภาษีปา้ย 

ได้รับเงนิภาษปี้าย..............................บาท  แต่วันที่....................................... 

ใบเสร็จเล่มที่...........................เลขที…่……………………………….. 

ลงชื่อ...............................................พนักงานเจา้หน้าทีผู่ร้ับเงนิ 

 

 

เลขรับท่ี.................................. 

วันที่........................................ 

เทศบาลตําบลพันดุง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


