
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัช าระภาษป้ีาย 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีป้ายแสดง

ชือ่ ยีห่อ้ หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชเ้พือ่การประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่ หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอืน่ เพือ่หารายได ้

โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ดงันี้ 

 

 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 

 

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 

5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัท ีหรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. กรณีทีเ่จา้ของป้ายช าระภาษีเกนิเวลาทีก่ าหนด (เกนิ 15 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ) ตอ้งช าระภาษีและเงนิเพิม่ 

 

7. กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้ 

การประเมนิ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนั นับแตว่นัที่

ไดรั้บอทุธรณ์ ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 

8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค า

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

9. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื 

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้ 

 เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ 

 พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

เทศบาลต าบลบา้นตาด  เลขที ่234 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นตาด 
อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวดัอดุรธาน ี41000 โทร. 042-120429 

โทรสาร 042-120430 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 46 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพือ่ให ้

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสาร

หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วนั (ภายในเดอืนมนีาคมของทกุ
ปี) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุ ือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบชุ ือ่) / เมอืงพัทยา))  

1 วนั เทศบาลต าบลบา้นตาด 
อ าเภอเมอืงอดุรธาน ี

จังหวดัอดุรธานี 

 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบ

แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีย่ืน่
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุ ือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบชุ ือ่) / เมอืงพัทยา))  

30 วนั เทศบาลต าบลบา้นตาด 
อ าเภอเมอืงอดุรธาน ี

จังหวดัอดุรธานี 
 

3) การพจิารณา 
เจา้ของป้ายช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้การ
ประเมนิ (กรณีช าระเกนิ 15 วนั จะตอ้งช าระเงนิเพิม่ตามอตัราที่
กฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุ ือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบชุ ือ่) / เมอืงพัทยา))  

15 วนั เทศบาลต าบลบา้นตาด 
อ าเภอเมอืงอดุรธาน ี

จังหวดัอดุรธานี 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั

พรอ้มส าเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง

อดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 

2) 

 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง

อดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถานทีต่ ัง้หรอืแสดงป้าย รายละเอยีดเกีย่วกบัป้าย 
วนั เดอืน ปี ทีต่ดิต ัง้หรอืแสดง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง
อดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้ ส าเนา
ทะเบยีนพาณชิย ์ส าเนาทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง
อดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) พรอ้มส าเนา 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง

อดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

6) 

 

ส าเนาใบเสร็จรบัเงนิภาษป้ีาย (ถา้ม)ี  

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง

อดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง

อดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นตาด เลขที ่234 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวดัอดุรธาน ี41000 

โทร. 042-120429 โทรสาร 042-120430 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การรับช าระภาษีป้าย  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการคลังทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ส านักบรหิารการคลัง

ทอ้งถิน่ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับช าระภาษีป้าย เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวดัอดุรธานี 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


