
คู่มือส ำหรับประชำชน: การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือกระบวนงำน:การรับช าระภาษีป้าย 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาตรับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.๒๕๑๐ 
2) พระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2534) 
3) พระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 8 ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี 
ป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้เจ้าของป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา 
รายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภารหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือท าให้ 
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืนต้องยื่นแบบเสียภาษี 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.2510 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 
20นาท ี
9. ข้อมูลสถติ ิ
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0 
จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีป้าย 17/08/2558 15:28 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำรงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลังเทศบาลต าบลปงยางคก/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 0- 
 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 1.ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่น
แบบภป.1 ภายใน                      

วันที่  31 มีนาคมของทุกปี 

10 นาที เทศบาลต าบลปง
ยางคก อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

กรณีรายเดิม 

2 การตรวจสอบเอกสาร 2.กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่จะต้องยื่น
แบบภป.1ภายใน 15 วันนับตั้งแต่

วันที่ติดตั้งป้ายใหม่ 

15 วันท า
การ 

เทศบาลต าบลปง
ยางคก อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

กรณีรายใหม่ 

3 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับแบบยื่นภ.ป.1
ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน 

ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 

15 นาที เทศบาลต าบลปง
ยางคก อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

- 

4 การพิจารณา ค านวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่า
ภาษีป้าย 

30 นาที เทศบาลต าบลปง
ยางคก อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

รายเดิม 15 นาที 
รายใหม่ 30 นาที 

5 การพิจารณา แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) 10 นาที เทศบาลต าบลปง
ยางคก อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

- 

6 การพิจารณา ผู้มีหน้าทีเสียภาษีป้ายช าระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงิน 

 เทศบาลต าบลปง
ยางคก อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง 

- 



 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นขอ  
      15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ 
 
ที ่ รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ               

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ า                  
ตัวประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (กรณีรายใหม่) 

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีรายใหม่) 
3 สัญญาเช่า - 0 1 ฉบับ (กรณีรายใหม่) 
4 ใบอนุญาตติดตั้งป้าย

(ถ้ามี) 
- 0 1 ฉบับ (กรณีรายใหม่) 

5 ใบทะเบียนพาณิชย์
(ถ้ามี) 

 0 1 ฉบับ (กรณีรายใหม่) 

6 หนังสือรับรองห้าง
หุ้นส่วน(ถ้ามี) 

 0 1 ฉบับ - 

7 หนังสือมอบอ านาจ
(ถ้ามี) 

 1 0 ฉบับ (กรณีที่มีการ
มอบอ านาจทั้ง
รายเดิมและ
รายใหม่) 

8 ใบเสร็จรับเงินปี่ที่
ผ่านมา 

 1 0 ฉบับ กรณีรายเดิม 

 
 15.2 เอกสารอ่ืนๆส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที ่ รายการเอกสารเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐ               

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 ไม่พบเอกสารอื่นๆ
ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 1. อักษรไทยล้วน 
     ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
     หมายเหตุ (อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเมตร)) 
 2. อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอ่ืน 
              ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
     หมายเหตุ (อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเมตร)) 
 3.ป้ายไม่มีอักษรไทย 
    ค่าธรรมเนียม 40 บาท 
        หมายเหตุ (อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเมตร)) 
 4. ป้ายอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
     ค่าธรรมเนียม 40 บาท 
     หมายเหตุ (อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเมตร)) 
 5. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้ายข้อความภาพหรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีแล้วอันเป็นเหตุให้ต้อง
     เสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึนให้คิดอัตราตาม 1)2)หรือ3)แล้วแต่กรณีและให้เสียภาษีเฉพาะเงินภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น 
     ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
     หมายเหตุ (อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเมตร)) 
 6. ป้ายใดต่ ากว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท 
     ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
     หมายเหตุ (อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเมตร)) 
 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1. ช่องทางการร้องเรียนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลังเทศบาลต าบลปงยางคก ติดต่อ 054367520 ต่อ 14 
     หมายเหตุ – 
 2. ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม.10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงคู่มือกำรกรอก 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

http://www.1111.go.th/ตู้ปณ.1111

