
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษป้ีำย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ภาษีป้าย หมายถงึ ภาษีทีจั่ดเก็บจากป้ายแสดงชือ่ ยีห่อ้ หรอืเครือ่งหมายทใีชใ้นการประกอบการคา้ หรอืประกอบกจิการอืน่เพือ่

หารายได ้หรอืโฆษณาการคา้ หรอืกจิการอืน่เพือ่หารายไดไ้ม่วา่จะแสดงหรอืโฆษณาไวท้ีว่ตัถใุด ๆ ดว้ยอักษรภาพหรอื

เครือ่งหมายทีเ่ขยีนแกะสลกั จารกึหรอืท าใหป้รากฏดว้ยวธิอีืน่ 

 

 

 

 ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้าย คอื เจา้ของป้าย หรอืผูค้รอบครองป้ายในกรณีไมม่ผีูอ้ ืน่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรอืเมือ่พนักงาน

เจา้หนา้ทีไ่มอ่าจหาตวัเจา้ของป้ายนัน้ได ้ใหถ้อืวา่ผูค้รอบครองป้ายนัน้เป็นผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้ายนัน้ได ้ใหถ้อืวา่ผูค้รอบครอง

ป้ายนัน้เป็นผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้าย ถา้ไม่อาจหาตัวผูค้รอบครองป้ายนัน้ได ้ใหถ้อืวา่เจา้ของหรอื ผูค้รอบครองอาคาร หรอืทีด่นิ

ป้ายนัน้ตดิตัง้ หรอืแสดงอยูเ่ป็นผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้ายตามล าดบั 

 

 

 

อตัราภาษีป้าย 

 

 

 ป้ายทีม่อีักษรไทยลว้น คดิภาษี 500 ตร.ซม. ตอ่ 3 บาท 

 ป้ายทีม่อีักษรไทยปนกับอักษรตา่งประเทศหรอืปนกับภาพ และหรอืเครือ่งหมาย คดิภาษี 500 ตร.ซม. ตอ่ 20 บาท 

 (ก) ป้ายทีไ่มม่อีักษรไทย ไมว่า่จะมภีาพและหรอืเครือ่งหมายใด ๆ 

 

 

(ข) ป้ายทีม่อีักษรไทยทัง้หมด หรอืบางสว่นอยูใ่ตแ้ละหรอือยู่ต า่กวา่อกัษรตา่งประเทศ คดิภาษี 

 

500 ตร.ซม. ตอ่ 40 บาท 

 

ป้ายเมือ่ค านวณพืน้ทีจ่ านวนเงนิภาษีไมถ่งึป้ายละ 200 ใหเ้สยีภาษีป้ายละ 200 บาท 

 

 

 

เอกสารหลักฐานทีน่ ามาใชใ้นการตดิตอ่ 

 

 1. ส าเนาทะเบยีนบา้น บตัรประจ าตัวประชาชน 

 

 2. ส าเนาหนังสอืรับรองส านักทะเบยีนหุน้สว่นบรษัิท 

 

 3. รายละเอยีดเกีย่วกับป้าย ทัง้ลกัษณะขอ้ความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถา้ม)ี 

 

 4. สถานทีต่ดิตัง้หรอืแสดงป้าย 

 

 5. หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มตดิอากร (กรณีมอบอ านาจ) 

 

ก าหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษีป้าย 

 

- เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดอืนมนีาคมของทกุปี 

 



- ในกรณีทีต่ดิตัง้หรอืแสดงป้ายภายหลังเดอืนมนีาคมหรอืตดิตัง้หรอืแสดงป้ายใหมแ่ทนป้ายเดมิ หรอืเปลีย่นแปลงแกไ้ขป้ายอนั

เป็นเหตใุหต้อ้งเสยีภาษีป้ายเพิม่ขึน้ ใหเ้จา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วนั นับแตว่นัตดิตัง้หรอืแสดงป้าย 

หรอืนับแตว่นัเปลีย่นแปลงแกไ้ขแลว้แตก่รณี 

 

การช าระภาษี 

 

- ใหเ้จา้ของป้ายช าระภาษีป้ายภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ 

 

 - ป้ายทีเ่ริม่ตดิตัง้ หรอืแสดงในปีแรกใหเ้สยีภาษีป้าย ตัง้แตว่ันทีต่ดิตัง้ จนถงึงวดสดุทา้ยของปี (คดิภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 

3 เดอืน) 

 

 งวด 1 มกราคม &ndash; มนีาคม  = 100 % 

 

  งวด 2 เมษายน &ndash; มถินุายน = 75 % 

 

 งวด 3 กรกฎาคม &ndash; กันยายน  = 50 % 

 

 งวด 4 ตลุาคม &ndash; ธันวาคม  = 25 % 

 

เงนิเพิม่ 

 

- ไมย่ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 10 ของคา่ภาษี 

 

 - ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไมถู่กตอ้ง ท าใหจ้ านวนเงนิทีจ่ะตอ้งเสยีภาษีป้ายลดนอ้ยลงใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 10 ของคา่

ภาษีป้ายทีป่ระเมนิเพิม่เตมิ 

 

 - ไมช่ าระภาษีป้ายภายในเวลาทีก่ าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 2 ตอ่เดอืนของคา่ภาษีป้าย 

 

บทก าหนดโทษ 

 

 1. ผูใ้ดจงใจไมย่ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษปรับตัง้แต ่5,000 บาท ถงึ 50,000 บาท 

 

 2. ผูใ้ดโดยรูห้รอืจงใจแจง้ความเท็จ ใหถ้อ้ยค าเท็จ หรอืพยายามหลกีเลีย่งภาษีป้ายตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 1 ปี หรอื

ปรับตัง้แต ่5,000 บาท ถงึ 50,000 บาท หรอืทัง้จ า ทัง้ปรับ 

 

 3. ผูใ้ดไมแ่จง้รับโอนป้าย หรอืไมแ่สดงรายการเสยีภาษีป้ายไว ้ณ ทีเ่ปิดเผยในสถานทีป่ระกอบกจิการ ตอ้งระวางโทษปรับตัง้

แต ่1,000 บาท ถงึ 10,000 บาท 

 

1. ขัน้ตอนการเสยีภาษีป้าย ป้ายเดมิ (กรณีปกต)ิ 

 

 1.1 เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการตดิตอ่ 

 

 - ใบเสร็จรับเงนิของปีทีผ่า่นมา 

 

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 

 - ทะเบยีนพาณิชย ์หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 

 

 - แผนทีต่ัง้พอสงัเขป 



 

 - หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาตดิตอ่ดว้ยตนเอง) 

 

1.2 ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

 

 - ยืน่แบบประเมนิภาษี 

 

 - ตรวจสอบเอกสารเพือ่ประเมนิภาษี 

 

 - ออกใบเสร็จรับเงนิ 

 

 2. ขัน้ตอนการเสยีภาษีป้าย ป้ายเดมิ (กรณีเอกสารไมช่ดัเจนครบถว้น) 

 

  2.1 เอกสารทีต่อ้งใชก้ารตดิตอ่ 

 

 - 

 

 2.2 ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

 

 - ยืน่แบบประเมนิภาษี 

 

 -ตรวจสอบ 

 

 -ขอเอกสารหลักฐานเพิม่เตมิ ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 

 

 -ค านวณคา่ภาษี แจง้ใหผู้ย้ืน่เสยีภาษีทราบ 

 

 -ออกใบเสร็จรับเงนิ 

 

 2.3 ระยะเวลาด าเนนิการ 

 

 - โดยประมาณ 1 วนัท าการ 

 

3.ขัน้ตอนการเสยีภาษีป้าย ป้ายใหม ่

 

 3.1 เอกสารทีต่อ้งใชก้ารตดิตอ่ 

 

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 

 -ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 

- ทะเบยีนพาณิชย ์หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 

 

 - แผนทีต่ัง้พอสงัเขป 

 

 - หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาตดิตอ่ดว้ยตนเอง) 

 

 3.2 ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

 



 - ยืน่แบบประเมนิภาษี 

 

 - ตรวจสอบ 

 

 - ขอเอกสารหลักฐานเพิม่เตมิ ออกส ารวจตรวจสอบป้าย 

 

 - ค านวณคา่ภาษี แจง้ใหผู้ย้ืน่เสยีภาษีทราบ 

 

 - ออกใบเสร็จรับเงนิ 

 

ผูเ้สยีภาษียืน่แบบ ภายในวนัที ่2 มกราคม &ndash; 31 มนีาคม ของทกุปี 

 

บรกิารประชาชน กองคลงั เทศบาลต าบลดงคอน 

 

รับช าระภาษี วนัจันทร ์&ndash; วนัศกุรเ์วลา 08.30 &ndash; 16.30 น. 

 

และบรกิารชว่งพักเทีย่ง เวลา 12.00 &ndash; 13.00 น. 

 

โทร. 056-410839 โทรสาร 056-410829 

 

        

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท โทรศพัท ์
056-410839 โทรสาร 056-410829 เว็ปไซต ์
www.dongkon.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 0 - 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

แบบประเมนิภาษี ขอเอกสารเพิม่เตมิ(ถา้ม)ี และค านวณคา่ภาษี 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี เทศบาลต าบลดงคอน 

อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวัด
ชยันาท 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ออกใบเสร็จรับเงนิ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 นาท ี เทศบาลต าบลดงคอน 
อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวัด

ชยันาท 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

3) 
 

ทะเบยีนพำณชิย ์หรอืหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท โทรศพัท ์056-410839 โทรสาร 056-410829 เว็ปไซต ์

www.dongkon.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)<br />- 99 
หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120<br 

/>- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132<br />- 

www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH<br /><br />ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุ
ตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center)<br />Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / 

Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับช าระภาษีป้าย  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พรบ.ภาษีป้ายพ.ศ.2510  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไม่ไดก้ าหนด 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 10.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การรับช าระภาษีป้าย ทต.ดงคอน 15/09/2558 10:08 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


