
คู�มือสําหรับประชาชน : การรับแบบแจ�งรายการเพ่ือชําระภาษีป าย 
หน�วยงานท่ีให�บริการ : องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กรุงเทพมหานคร  
 
หลักเกณฑ( วิธีการ เง่ือนไข (ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ถ"าท�านเป$นเจ"าของป&าย หรือป&ายอยู�ในความครอบครองของท�าน ให"ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป&าย ภายในเดือนมีนคมของ
ทุกป. ถ"ามีการเปลี่ยนแปลงป&ายเดิม หรือติดต้ังป&ายใหม�หลังเดือนมีนาคม จะต"องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ป&ายใน
กําหนด 15 วัน 
ผู"มีหน"าท่ีเสียภาษีป&าย ชําระภาษีป&ายในกําหนด 15 วัน นับต้ังแต�วันท่ีได"รับแจ"งการประเมิน 
ไม�ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป&าย ภายในกําหนดให"เสียเงินเพ่ิมร"อยละ 10 ของภาษีป&าย 
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไม�ถูกต"อง ให"เสียเพ่ิมร"อยละ 10 ของภาษีป&ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
ผู"ใดรู"แล"ว หรือจงใจแจ"งข"อความอันเป$นเท็จ ให"ถ"อยคําเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี
ป&าย ต"องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 1 ป. หรือปรับต้ังแต�ห"าพันบาทถึงห"าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

อัตราภาษีป าย 
 ป&ายท่ีมีอักษรไทยล"วน ให"คิดอัตรา 3 บาท ต�อห"าร"อยตารางเซนติเมตร 
 ป&ายท่ีมีอักษรไทยปนอักษรต�างประเทศและหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอ่ืนให"คิดอัตรา 20 บาท ต�อห"าร"อย
ตารางเซนติเมตร 
 ป&ายดังต�อไปนี้ ให"คิดอัตรา 40 บาท ต�อห"าร"อยตารางเซนติเมตร 
3.1 ป&ายท่ีไม�มีอักษรไทย ไม�ว�าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม� 
3.2 ป&ายท่ีมีอักษรไทยบางส�วน หรือท้ังหมดอยู�ใต"หรือตํ่ากว�าอักษรต�างประเทศ 
(4) ป&ายท่ีเปลี่ยนแปลงแก"ไขตามมาตรา 14 (3) ความว�าเปลี่ยนแปลงแก"ไขพ้ืนท่ีป&ายข"อความ ภาพหรือเครื่องหมายบางส�วน
ในป&ายท่ีได"เสียภาษีแล"ว อันเป$นเหตุให"ต"องเสียภาษีป&ายเพ่ิม ให"คิดอัตราตาม (1) (2) หรอื (3) แล"วแต�กรณี และให"เสีย
เฉพาะจํานวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 
(5) ป&ายตาม (1) (2) หรือ (3) เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของป&ายแล"ว ถ"ามีอัตราท่ีต"องเสียภาษีต่ํากว�า ป&ายละ 200 บาท ให"เสียภาษี
ป&ายป.ละ 200 บาท 
  
 
 
 
ช�องทางการให�บริการ 
 สถานท่ีให
บริการ 
กองคลัง อบต.พระเสาร� อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร/
ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป#ดให�บริการวัน จันทร� ถึง 
วันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต�
เวลา 08:30 - 16:30 น. 



 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 0 - 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ยื่นแบบคําขอต�อเจ"าหน"าท่ี 
2.เอกสารหลักฐานผู"ยื่น 
3.รายละเอียดของป&าย 
(หมายเหตุ: -)  

0 ถึง 5 นาที องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ�าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
 
 
 
ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 

ไม�มีข�อมูลค�าธรรมเนียม 
 
ช�องทางการร�องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 

1) เว็บไซต� www.phrasao.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� 



ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย�รับเรื่องร"องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู� 4 อาคารซอฟต�แวร�ปาร�ค ชั้น 2 ถนนแจ�งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด�วน 1206 / โทรศัพท� 0 2502 6670-80 ต�อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย�รับเรื่องร�องเรียนสําหรับนักลงทุนต�างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร(ม ตัวอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร(ม 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 

 
ช่ือกระบวนงาน: การรับแบบแจ"งรายการเพ่ือชําระภาษีป&าย  
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน: สํานักการคลัง สํานักการคลัง สํานักการคลัง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว 
หมวดหมู�ของงานบริการ: รับแจ"ง 
กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

 1)พ.ร.บ.ภาษีป1าย พ.ศ. 2510  
 2)กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป1าย พ.ศ. 2510  
 3)กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป1าย พ.ศ. 2510  
 4)กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป1าย พ.ศ. 2510  
 5)กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป1าย พ.ศ. 2510  

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด"านเศรษฐกิจ/สังคม 
พ้ืนท่ีให�บริการ: ท"องถ่ิน 
กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: คําสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี 297/2536 เรื่อง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
ดําเนินการจัดเก็บและเร�งรัดภาษี ภาษีป&าย 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 37.0 
ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 
 จํานวนคําขอท่ีน"อยท่ีสุด 0 
ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน: การรับแบบแจ"งรายการเพ่ือชําระภาษีป&าย 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข"อมูลคู�มือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร�คู�มือ: - 


