
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
         ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ช าระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือ
โฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริการส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการ
เสียภาษ ี
2.  แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3.  เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4.  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6.  กรณีท่ีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับจ้างการประเมิน) ต้องช าระภาษี
และเงินเพ่ิม 
7.  กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 
วัน นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพ่ือให้ผู้บริการท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้ เสียภาษีทราบ ตาแบบ (ภ.ป. 5) 
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
8.  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองผ่ายและรายการเอกสาร/หลั กฐานร่วมกัน 
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9.  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองผ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เบอร์โทร 035-340736 ตอ่ 13 
โทรสาร 035-340736-16 ติดต่อ www.banrom.go.th 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ  หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: กองคลัง) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง  
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08.30 – 16.30 น. 

http://www.banrom.go.th/


ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :  6  วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของแกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: 1.ระยะเวลา : 1 วัน ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี) 
2.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม  

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย 
ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้ง
การประเมินภาษี 
(หมายเหตุ: 1.ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 

3 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าของป้ายช าระภาษี 
(หมายเหตุ: (1.ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่
ไดร้ับแจ้งการประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน 
จะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 

3 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำม)ี หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหนว่ยงำนของ

รัฐ พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

3) แผนผังแสดงสถำนที่ตั้งหรือแสดงป้ำย รำยละเอียดเกี่ยวกับ
ป้ำย วัน เดือน ปี ที่ตดิตั้งหรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

4) หลักฐำนกำรประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ 
ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ ส ำเนำทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

5) หนังสือรับรองนิติบคุคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

6) ส ำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 
 
 
 

 



ค่ำธรรมเนียม 
 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

 ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม  

   

 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หมู่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ เบอร์โทร 035-340736 ตอ่ 13 

โทรสาร 035-340736-16 : ติดต่อ อบต. www.banrome.go.th 
2) ศูนย์ด ารงธรรม/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 

(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หมู่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ เบอร์โทร 035-
340736 ตอ่ 13 โทรสาร 035-340736-16 : ติดต่อ อบต. www.banrome.go.th) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /www.1111.go.th/ตู้ปณ.
1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300) 

 
 
แบบฟอร์ม  ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก  
 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป.4) 
(หมายเหตุ: -) 
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ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษี 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)   พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
ระดับผลกระทบ: บริหารทัว่ไป 

พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวรงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0   
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
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