
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษป้ีาย 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกดุชมุแสง อําเภอหนองบวัแดง จังหวดัชยัภมู ิกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ/นมหีนา้ที/ในการรับชําระภาษีป้ายแสดงชื/อ
ยี/หอ้หรอืเครื/องหมายที/ใชเ้พื/อการประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอื/นหรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอื/นเพื/อหารายไดโ้ดยมี
หลกัเกณฑว์ธิกีารและเงื/อนไขดงันี7 
 
 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ/น (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตําบล) ประชาสมัพันธข์ั 7นตอนและวธิกีารเสยีภาษี 
 
2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื/อยื/นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจา้ของป้ายยื/นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 
 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ/นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ/นรับชาํระภาษี (เจา้ของป้ายชําระภาษีทันทหีรอืชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 
6. กรณีที/เจา้ของป้ายชําระภาษีเกนิเวลาที/กําหนด (เกนิ 15 วนันับแตไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ) ตอ้งชําระภาษีและเงนิเพิ/ม 
 
7. กรณีที/ผูร้ับประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิ/นไดภ้ายใน 30 วนันับแตไ่ดร้ับแจง้
การประเมนิเพื/อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ/นชี7ขาดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนันับแตว่นัที/ไดร้ับ
อทุธรณ์ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 
8. กรณีคาํขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ/มเตมิไดใ้นขณะนั7นผูร้ับคํา
ขอและผูย้ื/นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื/นคาํขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพิ/มเตมิหากผูย้ื/นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ/มเตมิภายในระยะเวลาที/กําหนดผูร้ับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ
และเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจา้หนา้ที/จะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ื/นคาํขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื 
ยื/นเอกสารเพิ/มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนั7นเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริ/มนับหลงัจากเจา้หนา้ที/ผูร้ับคําขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้ 
เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามที/ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื/นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัที/พจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ 
พระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลกดุชมุแสง อ.หนองบวัแดง จ.
ชยัภมู ิ 36210 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที/ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที/ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :46 วัน 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของป้ายยื/นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื/อให ้
พนักงานเจา้หนา้ที/ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสาร
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดอืนมนีาคมของทุก
ปี) 
2. หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบชุื/อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตําบล.....(ระบชุื/อ) / เมอืงพัทยา)) 

1 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ/น 

 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที/พจิารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวนัที/ยื/นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบชุื/อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตําบล.....(ระบชุื/อ) / เมอืงพัทยา)) 

30 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ/น 

 

3) การพจิารณา 
เจา้ของป้ายชําระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแตไ่ดร้ับแจง้การ
ประเมนิ (กรณีชาํระเกนิ 15 วนัจะตอ้งชาํระเงนิเพิ/มตามอตัราที/
กฎหมายกําหนด) 
2. หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบชุื/อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตําบล.....(ระบชุื/อ) / เมอืงพัทยา)) 

15 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ/น 

 

 

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

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรที�ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถานที�ต ั2งหรอืแสดงป้ายรายละเอยีดเกี�ยวกบัป้ายวนั
เดอืนปีที�ตดิต ั2งหรอืแสดง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการเชน่สาํเนาใบทะเบยีนการคา้สําเนา
ทะเบยีนพาณิชยส์ําเนาทะเบยีนภาษมีูลคา่เพ ิ�ม 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล (กรณีนติบิคุคล) พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) สําเนาใบเสร็จรบัเงนิภาษป้ีาย (ถา้ม)ี  - 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ0ชดุ 

สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจใหด้ําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกดุชมุแสง อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภมู ิ36210 โทรศพัท ์044-056017 

http://koodchumsang.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที/ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที/ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) 1. แบบแจง้รายการเพื/อเสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื/นอทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการคลงัทอ้งถิ/นกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ/นสาํนักบรหิารการคลงั
ทอ้งถิ/น 

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

 
1)พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั/วไป 

พื2นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ/น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี/ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที/มากที/สดุ 0 

 จํานวนคําขอที/นอ้ยที/สดุ 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 28/09/2015 15:46 
 
 

เอกสารฉบับนี7ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที/เผยแพร่คูม่อื: - 


