
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษป้ีำย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุพมิาน อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีป้ายแสดง

ชือ่ ยีห่อ้ หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชเ้พือ่การประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่ หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอืน่ เพือ่หารายได ้

โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ดงันี้ 

 

 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 

 

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 

5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัท ีหรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. กรณีทีเ่จา้ของป้ายช าระภาษีเกนิเวลาทีก่ าหนด (เกนิ 15 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ) ตอ้งช าระภาษีและเงนิเพิม่ 

 

7. กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้ 

การประเมนิ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนั นับแตว่นัที่

ไดรั้บอทุธรณ์ ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 

8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค า

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

9. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื 

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้ 

 เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ 

 พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุพมิาน อ าเภอดา่นขนุทด จังหวดั
นครราชสมีา/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 : 46 วนั 



 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพือ่ให ้

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสาร

หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วนั (ภายในเดอืนมนีาคมของทกุ
ปี) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุ ือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบชุ ือ่) / เมอืงพัทยา))  

1 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบ

แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีย่ืน่
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุ ือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบชุ ือ่) / เมอืงพัทยา))  

30 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้ของป้ายช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้การ
ประเมนิ (กรณีช าระเกนิ 15 วนั จะตอ้งช าระเงนิเพิม่ตามอตัราที่
กฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุ ือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบชุ ือ่) / เมอืงพัทยา))  

15 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั

พรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถำนทีต่ ัง้หรอืแสดงป้ำย รำยละเอยีดเกีย่วกบัป้ำย 
วนั เดอืน ปี ทีต่ดิต ัง้หรอืแสดง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำร เชน่ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ ส ำเนำ
ทะเบยีนพำณชิย ์ส ำเนำทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) พรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิภำษป้ีำย (ถำ้ม)ี  

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุพมิาน อ าเภอดา่นขนุทด จังหวดันครราชสมีา (กองคลงั) หมายเลขโทรศพัท ์044-
249714 เว็บไซต ์www.kodpiman.go.th หรอื ศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอดา่นขนุทด และศนูยด์ ารงธรรมจังหวดั

นครราชสมีา 

(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))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับช าระภาษีป้าย  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการคลังทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ส านักบรหิารการคลัง

ทอ้งถิน่ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 15:59 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


