
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษป้ีาย 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยากระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิ+มเตมิจนถงึ(ฉบับที+ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ความ
วา่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลอาจออกขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลเพื+อใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไดเ้ทา่ที+ไม่
ขดัหรแืยง้แตก่ฎหมาย เพื+อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามอํานาจหนา้ที+ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล หรอืเมื+อมกีฎหมายบญัญัตใิห ้
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลออกขอ้บัญญัตหิรอืใหม้อํีานาจออกขอ้บัญญัต ิในการนี7จะกําหนดคา่ธรรมเนยีมที+จะเรยีกเก็บหรอื
กําหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้แตม่ใิหกํ้าหนดโทษปรับเกนิหนึ+งพันบาท เวน้แตจ่ะมกีฎหมายบญัญัตไิวเ้ป็นอยา่งอื+นประกอบ
พระราชบญัญัตภิาษีป้าย 2510 
 
โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื+อนไข ดงันี7 
 
 
 องคก์ารบรหิารสว่นตําบล ประชาสมัพันธ ์กําหนดระยะเวลาการเสยีภาษีป้าย ขั 7นตอน วธิกีาร ชาํระภาษี 
 แจง้ประชาสมัพันธใ์หเ้จา้ของป้ายซึ+งจะตอ้งเสยีภาษีป้าย ยื+นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวธิกีารที+
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดอืนมนีาคมของปี 
 ใหผู้ม้หีนา้ที+เสยีภาษีป้ายเสยีเงนิเพิ+มนอกจากเงนิที+ตอ้งเสยีภาษีป้ายในกรณี 
 และอตัรา ดงัตอ่ไปนี7 
 (๑) ไมย่ื+นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที+กําหนด ใหเ้สยีเงนิเพิ+มรอ้ยละสบิของ 
 จํานวนเงนิที+ตอ้งเสยีภาษีป้าย เวน้แตก่รณีที+เจา้ของป้ายไดย้ื+นแบบแสดงรายการภาษีป้ายกอ่นที+พนักงาน 
 เจา้หนา้ที+จะไดแ้จง้ใหท้ราบถงึการละเวน้นั7นใหเ้สยีเงนิเพิ+มรอ้ยละหา้ของจํานวนเงนิที+ตอ้งเสยีภาษีป้าย 
 (๒) ยื+นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไมถู่กตอ้ง ทําใหจํ้านวนเงนิที+จะตอ้งเสยีภาษีป้าย 
 ลดนอ้ยลง ใหเ้สยีเงนิเพิ+มรอ้ยละสบิของภาษีป้ายที+ประเมนิเพิ+มเตมิ เวน้แตก่รณีที+เจา้ของป้ายไดม้าขอ 
 แกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหถ้กูตอ้งกอ่นที+พนักงานเจา้หนา้ที+แจง้การประเมนิ 
 (๓)๒๓ไมช่ําระภาษีป้ายภายในเวลาที+กําหนด ใหเ้สยีเงนิเพิ+มรอ้ยละสองตอ่เดอืนของ 
 จํานวนเงนิที+ตอ้งเสยีภาษีป้าย เศษของเดอืนใหนั้บเป็นหนึ+งเดอืน ทั 7งนี7 ไมใ่หนํ้าเงนิเพิ+มตาม (๑) และ 
 (๒) มาคํานวณเป็นเงนิเพิ+มตามอนุมาตรานี7ดว้ย 
 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
221 หมูท่ี+ 1 ตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยา 
56000/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที+ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :0 - 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ใหเ้จา้ของป้ายซึ+งจะตอ้งเสยีภาษีป้าย ยื+นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายตามแบบและวธิกีารที+กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ภายในเดอืนมนีาคมของปี 
(หมายเหต:ุ -) 

0 วนั - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ใหเ้จา้ของป้ายยื+นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตอ่พนักงาน
เจา้หนา้ที+ภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที+ตดิตั 7งหรอืแสดงป้าย หรอื
นับแตว่นัเปลี+ยนแปลง แกไ้ขขอ้ความ ภาพ 

0 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 



ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

หรอืเครื+องหมายในป้ายเดมิ แลว้แตก่รณี 
(หมายเหต:ุ -) 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
ใหผู้ม้หีนา้ที+เสยีภาษีป้ายชําระภาษีป้ายตอ่พนักงานเจา้หนา้ที+ณ 
สถานที+ที+ 
ไดย้ื+นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว ้หรอื ณ สถานที+อื+นใดที+
พนักงานเจา้หนา้ที+กําหนด ทั 7งนี7 ภายในสบิหา้ 
วนันับแตว่นัที+ไดรั้บแจง้การประเมนิ และใหถ้อืวา่วนัที+ชาํระภาษี
ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที+เป็นวนัชําระภาษีป้าย 
(หมายเหต:ุ -) 

0 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ป้ายที�มอีกัษรไทยลว้น ใหค้ดิอตัรา ๑๐ บาท 
ตอ่หา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

2) ป้ายที�มอีกัษรไทยปนกบัอกัษร 
ตา่งประเทศและหรอืปนกบัภาพ 
และหรอืเครื�องหมายอื�น ใหค้ดิอตัรา ๑๐๐ บาท ตอ่หา้รอ้ยตาราง
เซนตเิมตร 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

3) ป้ายดงัตอ่ไปนี2 ใหค้ดิอตัรา ๒๐๐ บาท 
ตอ่หา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร 
1. ป้ายที�ไมม่อีกัษรไทย 
ไมว่า่จะมภีาพหรอืเครื�องหมายใด ๆ 
หรอืไม ่
2. ป้ายที�มอีกัษรไทยบางสว่น 
หรอืท ั2งหมดอยูใ่ตห้รอืตํ�ากวา่ 
อกัษรตา่งประเทศ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

4) ป้ายตาม (๑) (๒) หรอื (๓) ซึ�งมขีอ้ความ เครื�องหมาย หรอืภาพที�
เคลื�อนที�หรอื 
เปลี�ยนเป็นขอ้ความ เครื�องหมาย หรอืภาพอื�นได ้โดยเครื�องจกัรกล
หรอืโดยวธิใีด ๆ ใหค้ดิอตัราภาษตีาม 
จํานวนขอ้ความ เครื�องหมาย หรอืภาพ หรอืตามระยะเวลาที�
ขอ้ความเครื�องหมาย หรอืภาพปรากฏอยูใ่น 
ป้าย ท ั2งนี2 ตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารที�กําหนดในกฎกระทรวง ถา้
ยงัไมไ่ดอ้อกกฎกระทรวงใหค้ดิอตัรา 
ภาษตีามบญัชอีตัราภาษป้ีายนี2 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

5) ป้ายที�เปลี�ยนแปลงแกไ้ขตามมาตรา ๑๔ (๓) ใหค้ดิอตัราตาม (๑) 
(๒) หรอื (๓) 
แลว้แตก่รณี และใหเ้สยีเฉพาะจํานวนเงนิภาษทีี�เพ ิ�มข ึ2น 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

6) พื2นที�ของป้ายไมว่า่จะมรีูปรา่งหรอืลกัษณะอยา่งไร ใหคํ้านวณดงันี2 
(ก) ถา้เป็นป้ายที�มขีอบเขตกําหนดไดใ้หเ้อาสว่นกวา้งที�สดุคูณดว้ย
สว่นยาวที�สดุของ 
ขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนตเิมตร 
(ข) ถา้เป็นป้ายที�ไมม่ขีอบเขตกําหนดได ้ใหถ้อืวา่ตวัอกัษร ภาพ 
หรอืเครื�องหมายที� 
อยูร่มิสดุเป็นขอบเขตสําหรบักําหนดสว่นกวา้งที�สดุและยาวที�สดุ 
แลว้คํานวณตาม (ก) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

7) ป้ายตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) เมื�อคํานวณพื2นที�ของป้ายแลว้ 
(ก) ถา้มเีศษเกนิกึ�งหนึ�งของหา้รอ้ยตารางเซนตเิมตร ใหน้บัเป็นหา้
รอ้ยตาราง 
เซนตเิมตร ถา้ไมเ่กนิกึ�งหนึ�ง ใหป้ดัทิ2ง 
(ข) ถา้มอีตัราที�ตอ้งเสยีภาษตํี�ากวา่ป้ายละ ๒๐๐ บาท ใหเ้สยีภาษี
ป้ายละ ๒๐๐ 
บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ที+ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมอืงพะเยาจังหวัดพะเยา 

(หมายเหต:ุ (054-543081)) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลกลางดง อําเภอทุง่เสลี+ยม จังหวดัสโุขทยั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ+น เทศบาลตําบลกลางดง อําเภอทุง่เสลี+ยม จังหวัดสโุขทยั 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที+เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั+วไป 

พื2นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ+น 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (แกไ้ขถงึฉบับที+ 2 พ.ศ. 2534) 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี+ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที+มากที+สดุ 0 

 จํานวนคําขอที+นอ้ยที+สดุ 0 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับชําระภาษีป้าย องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยา 
 
 

เอกสารฉบบันี7ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที+เผยแพรคู่ม่อื: - 


