
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีป้ำย 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการรับ

ช าระภาษีป้าย แสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือ

โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ

วิธีการเสียภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) 

3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย 

(ภ.ป. 3) 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายใน

ก าหนดเวลา) 

6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)        

ต้องช าระภาษีและเงินเพิ่ม 

7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้

ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นช้ีขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ        

ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย          

พ.ศ. 2510 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ใข

เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน

ร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ใข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ใข/

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ

ด าเนินการแก้ใขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 



10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกมลาไสย ต้ังอยู่ใน 
ส านักทะเบียนท้องท่ีอ าเภอกมลาไสย   ถนนสัญจรราชกิจ 
ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 
โทร. 0-4389-9006 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 46 นำที 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องฃองเอกสาร
หลักฐาน (หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี)  
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาล...(ระบุช่ือ) / องค์การ
บริหารส่วนต าบล...(ระบุช่ือ) / เมืองพัทยา ) 
 

1 วัน กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

2) กำรพิจำรณำ 

 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) และแจ้งการประเมินภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 30 วัน นับจากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 
๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาล...(ระบุช่ือ) / องค์การ
บริหารส่วนต าบล...(ระบุช่ือ) / เมืองพัทยา ) 
 

30 วัน กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 



3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าของป้ายช าระภาษี (หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 15 วัน นับ
แต่ได้รับแจ้งการประเมิน ( กรณีช าระเกิน 15 วัน จะต้องช าระ
เงินเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาล...(ระบุช่ือ) / องค์การ
บริหารส่วนต าบล...(ระบุช่ือ) / เมืองพัทยา ) 
 

15 วัน กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงำน
ของรัฐพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

 

- 
 

2) ทะเบียนบำ้นพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-) 

 

- 
 

3) แผนผังแสดงสถำนที่ต้ังหรือแสดงป้ำย รำยละเอียดเก่ียวกับ
ป้ำย วัน เดือน ปี ที่ติดต้ังหรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-) 

 

- 
 

4) หลักฐำนกำรประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ 
ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ ส ำเนำทะเบียนภำษีมูลค้ำเพิ่ม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-) 

- 
 



5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-) 
 

- 
 

6) ส ำเนำใบเสร็จรับเงินภำษปี้ำย (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-) 

- 
 

7) หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-) 

- 
 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลกมลาไสย เลขท่ี 199 ถนนราษฎรบริหาร หมู่ 3 ต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทร. 0-4389-9154 www.kamalasai.go.th  (หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / สายด่วน 1111 /           

www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 )) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  
2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
 (หมายเหตุ: -) 

http://www.kamalasai.go.th/


หมำยเหตุ 

- 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษีป้าย 

กระบวนงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกคองท้องถิ่น    

ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 1)พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พื้นที่ใหบ้ริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : - 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ :  0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 09/09/2015 11.30 

 

 


