
คู�มือสําหรบัประชาชน : การจัดเกบ็ภาษปี�าย 
หน�วยงานท่ีให#บรกิาร :องค%การบริหารส�วนตําบลบางใบไม# อําเภอเมืองสุราษฎร%ธานี จังหวัดสรุาษฎร%ธานี
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ% วิธีการ เงือ่นไข (ถ#ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ป�าย หมายความว
า ป�ายแสดงชื่อย่ีห�อ หรือเครือ่งหมายท่ีใช�ในการประกอบการค�าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได�
หรือโฆษณาการค�า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได� ไม
ว
าจะได�แสดงหรือโฆษณาไว�ท่ีวัตถุใดๆ ด�วยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมาย
ท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทําให�ปรากฏด�วยวธิีอ่ืน ให�เจ�าของป�ายมีหน�าที่เสียภาษีป�ายโดยเสียเป1นรายป2ยกเว�นป�ายท่ีเร่ิม
ติดต้ังหรือแสดงในป2แรกให�เสียภาษีป�ายต้ังแต
วันเร่ิมติดต้ังหรือแสดงจนถึงวันสิ้นป2และให�คิดภาษีป�ายเป1นรายงวด งวดละ
สามเดือนของป2 โดยเริ่มเสียภาษีป�ายตัง้แต
งวดท่ี1 
ช�องทางการให#บริการ 
สถานท่ีให
บริการ 
กองคลงั องค�การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม� 
โทรศัพท�.0-7729-2916  ต�อ 102   
โทรศาร.0-7729-2916  ต�อ 104/ติดต�อด�วยตนเอง ณ 
หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป"ดให�บริการวัน จันทร� ถงึ 
วันศกุร� (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ต้ังแต�
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :0 – 
 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ�าของป�ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป�าย (ภ.ป. 1) เพ่ือให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความครบถ�วนถกูต�องของ
เอกสารหลักฐาน 
หมายเหตุ: 1. ระยะเวลา : 1 วัน(ภายในเดือนมีนาคมของทกุป/ 
2. องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการป�ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป�าย (ภ.ป.1) และแจ�งการประเมินภาษี 
หมายเหตุ: 1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีย่ืน
แสดงรายการภาษีป1าย (ภ.ป.1) ตามพระราชบัญญัติวธิปีฏบิตัิ

30 วัน - 
 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
ราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 
2. องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 

3) การพิจารณา 
เจ�าของป�ายชาํระภาษี 
หมายเหตุ: 1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต�ได�รับแจ�งการ
ประเมิน กรณีชาํระเกิน 15 วันจะต�องชาํระเงินเพ่ิมตามอัตรา
ที่กฎหมายกาํหนด 
2. หน�วยงานผู�รบัผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบชุื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตําบลบางใบไม� 

15 วัน - 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ#ามี) หน�วยงานภาครัฐผู#ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ#าน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

3.สถานท่ีต้ังหรือแสดงป�าย รายละเอยีดเกี่ยวกับป�าย วัน เดือน ป; 
ที่ติดต้ังหรือแสดง 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

4.หลักฐานการประกอบกิจการ เช�นใบทะเบียนการค#า ,ทะเบียน
พาณิชย%, ทะเบียน ภาษีมูลค�าเพ่ิม 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

5.หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ#ามี) หน�วยงานภาครัฐผู#ออกเอกสาร 
6) 

 
6.ใบเสร็จรับเงินค�าภาษีป�ายป;ที่ผ�านมา (ภ.ป.7)  
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

7.ใบมอบอํานาจกรณีให#ผู#อื่นทําการแทน  
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร#อยละ) 

1) -ไม�มีค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม 0 บาท 

ช�องทางการร#องเรียน แนะนาํบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร#องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ถ�าการบริการไม
เป1นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น สามารถติดต
อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี 
หมายเหตุ: กองคลังองค�การบริหารส�วนตาํบลบางใบไม� 
หมายเลขโทรศัพท�  0-7729-2916 ต�อ 102หรือ www.bangbaimai.go.th 

2) ศูนยSบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู�ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

แบบฟอร%ม ตวัอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร%ม 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

ช่ือกระบวนงาน:การจัดเก็บภาษีป�าย 
หน�วยงานกลางเจ#าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลกองควาย อาํเภอเมืองน
าน จังหวัดน
าน กรมส
งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่น เทศบาลตาํบลกองควาย อําเภอเมืองน
าน จังหวัดน
าน 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน
วยเดียว 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



หมวดหมู�ของงานบริการ: อ่ืนๆ (เช
น การออกผลการวิเคราะหS / ให�ความเห็นชอบ) 
กฎหมายท่ีให#อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข#อง: 

1)พ.ร.บ.ภาษีป1าย พ.ศ. 2510 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 
พ้ืนที่ให#บริการ: ท�องถิ่น 
กฎหมายข#อบงัคับ/ข#อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พ.ร.บ.ภาษีป�าย พ.ศ.2510 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข#อกําหนด ฯลฯ: 5.0 
ข#อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต
อเดือน 0 
 จํานวนคาํขอท่ีมากทีสุ่ด 0 
 จํานวนคาํขอท่ีน�อยท่ีสุด 0 
ช่ืออ#างองิของคู�มือประชาชน:[สาํเนาคู
มือประชาชน] การจดัเก็บภาษีป�าย 19/07/2558 07:07 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนSโหลดจากเว็บไซตSระบบสารสนเทศศูนยSกลางข�อมูลคู
มอืสาํหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร
คู
มือ: - 


