
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัแบบแจง้รายการเพือ่ช าระภาษป้ีาย 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายรายไดส้ านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ใหเ้จา้ของป้ายซึง่จะตอ้งเสยีภาษีป้าย ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ณ ฝ่ายรายได ้ส านักงานเขตซึง่ป้ายนัน้ตดิตัง้อยูภ่ายใน

เดอืนมนีาคมของทกุปี ป้ายทีต่ดิตัง้ใหมห่รอืมกีารเปลีย่นแปลงหลงัจากเดอืนมนีาคม ใหย้ืน่แบบภายใน 15 วนั นับแตว่นัตดิตัง้

หรอืแสดงป้าย หรอืนับตัง้แตว่นัเปลีย่นแปลงแกไ้ขแลว้แตก่รณี ใหเ้จา้ของป้ายมหีนา้ทีเ่สยีภาษีโดยเสยีเป็นรายปี ยกเวน้ป้ายที่

เริม่ตดิตัง้หรอืแสดงในปีแรกใหเ้สยีภาษีป้ายตัง้แตว่นัเริม่ตดิตัง้หรอืแสดงจนถงึวนัสิน้ปี และคดิภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 

เดอืนของปี โดยเริม่เสยีภาษีป้ายตัง้แตง่วดที่ตดิตัง้ป้ายจนถงึงวดสดุทา้ยของปี 

 

 

 

หมายเหต ุ

 

1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืกระบวนงานจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอดงักลา่วใหผู้ย้ื่ นค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ฝ่ายรายได ้ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวง
ทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 

โทรสาร 024414734 
 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 37 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับแบบแจง้รายการเพือ่ช าระภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

ตรวจสอบความถกูตอ้งในการกรอกแบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษี

ป้าย (ภ.ป.1), ลงรับแบบในสมดุรับแบบ และในระบบ MIS 2  
ออกใบรับแบบ ภ.ป.1 ใหแ้กผู่ม้ายืน่ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ฝ่ายรายไดส้ านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

2) การพจิารณา 

ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายการในแบบ ภ .ป.1  เปรยีบเทยีบ

กบัเอกสารหลกัฐานและขอ้เท็จจรงิ ,  ตรวจสอบป้าย เชน่ 
ประเภท ขนาด ขอ้ความหรอืภาพทีป่รากฎในป้าย,  ประเมนิภาษี

พรอ้มบนัทกึรายการเพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นชอบ  

30 วนั ฝ่ายรายไดส้ านักงานเขต

ทววีฒันา 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) การพจิารณา 

แจง้การประเมนิ 

ออกหนังสอืแจง้การประเมนิ (ภ.ป.3) ดว้ยระบบ MIS 2,  สง่
หนังสอืแจง้การประเมนิ (ภ.ป.3) ใหก้บัเจา้ของป้ายโดยตรงหรอื

ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั ฝ่ายรายไดส้ านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ทะเบยีนบา้นเจา้ของป้าย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ทะเบยีนการคา้หรอืทะเบยีนพาณชิย์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

4) 

 

ใบอนุญาตตดิต ัง้ป้ายหรอืใบเสร็จรบัเงนิจากรา้นท าป้าย (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

ใบมอบอ านาจกรณีใหผู้อ้ ืน่กระท าการแทน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

อืน่ ๆ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายรายได ้ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 

024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ (เมือ่ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีป้ายไดรั้บแจง้การประเมนิแลว้ หากเห็นวา่การประเมนินัน้ไมถ่กูตอ้งมสีทิธิ์
อทุธรณ์การประเมนิตอ่ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร โดยยืน่อทุธรณ์ผา่นพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีฝ่่ายรายได ้ส านักงาน



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

เขตทอ้งที ่ซ ึง่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีไว ้โดยตอ้งยืน่อทุธรณ์ ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(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 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์แสดงรายการเสยีภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) เอกสารแนบภาษีป้าย  ตารางแสดงขัน้ตอน ระยะเวลา การรับแบบแจง้เพือ่ช าระภาษีป้าย , การอทุธรณ์ภาษีป้าย, 

การผอ่นช าระคา่ภาษีฯ ตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย, การขอผอ่นช าระคา่ภาษีฯ คา้งช าระ, หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การรับแบบแจง้รายการเพือ่ช าระภาษีป้าย  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักการคลงั ส านักการคลงั ส านักการคลงั  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  
1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  

  

2)กฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ .ศ. 2510  
  

3)กฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ .ศ. 2510  
  

4)กฎกระทรวง ฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ .ศ. 2510  

  
5)กฎกระทรวง ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ .ศ. 2510  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: ค าสัง่กรุงเทพมหานคร ที ่297/2536 เรือ่ง วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการ

ด าเนนิการจัดเก็บและเร่งรัดภาษี ภาษีป้าย 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 37.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับแบบแจง้รายการเพือ่ช าระภาษีป้าย ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 18/07/2015 22:58 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 04/11/2559 
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