
วันที่เผยแพร่คู่มอื: -คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานที่ให้บรกิาร : องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้าย

แสดงช่ือยี่หอ้หรือเครื่องหมายที่ใช ้เพื่อการประกอบการค้าหรอืประกอบกิจการอื่น หรอืโฆษณาการค้าหรือกิจการ

อื่นเพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ประชาสัมพันธ์ขัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าแจ้งให้เจา้ของป้ายทราบ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมนีาคม 

 4. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 5. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ารับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 6. กรณีที่เจา้ของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแตไ่ด้รับแจง้การประเมิน) ต้องช าระภาษีและ 

     เงินเพิ่ม 

 7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมิน สามารถอุทธรณ์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

    บุ่งคล้าได้ภายใน 30 วันนับแตไ่ด้รับแจง้การประเมิน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าชีข้าดและ 

    แจ้งให้ผูเ้สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตาพระราชบัญญัติ 

    ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

 8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ 

    ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกัน 

    พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนนิการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 

    ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผูร้ับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการ 

    แก้ไขค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือ เริ่มนับหลังจากเจา้หน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร 

    หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอืประชาชน 

 



 

 

 

 11. หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผูย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

     ตามมาตรา 10 แหง่พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

     พ.ศ. 2558 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานที่ให้บรกิาร 

(หมายเหตุ: (ปรับขยายเวลาบริการ  ช่วงพักเที่ยง   

ตั้งแตเ่วลา 12.00 - 13.00 น.))  

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   เลขที่ 9 หมูท่ี่ 8  

บ้านโนนหัวนา  ต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ  36000 

โทรศัพท์  044-871161  กด 3  โทรสาร 044-871060 

/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 46 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

ของเอกสารหลักฐาน 

(หมายเหตุ: (ระยะเวลา :1 วัน (ภายในเดือนมีนาคม 

ของทุกปี)))  

1 วัน - 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย 

ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  

 

แจ้งการประเมินภาษี 

 

(หมายเหตุ: (ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  

(ตามพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539)))  

30 วัน - 

 

3) -เจ้าของป้ายช าระภาษี 

(หมายเหตุ: (. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน 

นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน  

(กรณีช าระเกิน 15 วัน  จะต้องช าระเงินเพิ่ม   

ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด))  

15 วัน - 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

หรอืบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ – 

 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

แผนผังแสดงสถานท่ีตั้ง หรอืแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับ

ป้าย วันเดือนปีที่ติดตั้งหรือแสดง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หลักฐานการประกอบกิจการเช่น   ส าเนา ใบทะเบียการค้า

ส าเนาทะเบียนพาณชิย์ ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนังสือรับรอง นิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ – 

 

- 

7) 

 

ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

หนังสือ มอบอ านาจ (กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ – 

 

9) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ผู้รับมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีมีการมอบอ านาจเท่านั้น) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) - 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ช่องทางการร้องเรียน ด้วยตนเอง 

(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   เลขที่ 9 หมูท่ี่ 8 บ้านโนนหัวนา 

  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  36000 

  หมายเลขโทรศัพท์ 044-871161 กด 3     โทรสาร 044-871060 ))  

 

2) ช่องทางการร้องเรียนอื่น ๆ 

(หมายเหตุ: (1.ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

   อ าเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ   

   หมายเลขโทรศัพท์ 044-871161 กด 3     โทรสาร 044-871060 

2.ศูนย์ด ารงธรรมต าบลบุ่งคล้า (ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า) 

3.ตู้รับฟังความคิดเห็น  (ตั้งอยู่ หน้าส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า) 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

   4.เว็บไซต์  www.abt.bungkla.go.th))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

ชื่อกระบวนงาน: (ใส่ช่ือกระบวนงาน) 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: (ชื่อหน่วยงานผูร้ับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, 

Department, Ministry) 

ประเภทของงานบริการ: (ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 

หมวดหมู่ของงานบรกิาร: (ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: (ใส่ช่ือ ก.ม.ที่ให้อ านาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ: (ใส่ระดับผลกระทบ) 

พื้นที่ให้บรกิาร: (ใส่พื้นที่ให้บริการ) 

 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: (ใส่กฎหมายที่ก าหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด) 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอที่นอ้ยที่สุด  

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
 


