
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษป้ีำย 

หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมจุลนิท ์อ าเภอทา่วุง้ จังหวัดลพบรุ ี

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ.2510 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มหีนา้ทีใ่น

การรับช าระภาษีป้าย แสดงชือ่ยีห่อ้หรอืเครือ่งหมายทีใ่ช ้เพือ่การประกอบการคา้หรอื

ประกอบกจิการอืน่ หรอืโฆษณาการคา้ หรอืกจิการอืน่ เพือ่หารายได ้โดยมหีลกัเกณฑ ์

วธิกีารและเงือ่นไข ดงันี ้

 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) ประชาสมัพนัธข์ันั

ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบ เพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป1) 

 

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดอืนมนีาคม 

 

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิ

ภาษีป้าย (ภ.ป.3) 

 

5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทันทหีรอืช าระภาษี

ภายในก าหนดเวลา) 

 

6. กรณีทีเ่จา้ของป้ายช าระภาษีเกนิเวลาทีก่ าหนด (เกนิ 15 วันนับแตไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ) 

ตอ้งช าระภาษีและเงนิเพิม่ 

 

7. กรณีทีผู่ร้บัประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิ สามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 วันนับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้

ใหผู้เ้สยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป.5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตว่นัทีไ่ดร้ับอทุธรณ์ ตาม

พระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ.2510 

 

8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้น และไม่

อาจแกไ้ขเพิม่เตมิได ้ในขณะนัน้ผูร้บัค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและ

รายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ ด าเนนิการแกไ้ข/

เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูร้บัค าขอ 

จะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 



9. พนักงานเจา้หนา้ที ่จะยังไมพ่จิารณาค าของและยงัไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผู ้

ยืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้น ตามบนัทกึสองฝ่าย

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อื เริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่ร้ับค าขอไดต้รวจสอบค าขอ

และรายการเอกสารหลกัฐานแลว้ เหน็วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแตว่ันที่

พจิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการ

พจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมจุลนิท ์ หมูท่ี ่7  
ต าบลมจุลนิท ์ อ าเภอทา่วุง้  จงัหวัดลพบรุ ี 
15150  โทรศพัท/์โทรสาร  036-798253/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิาร
วัน จันทร ์ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่
ทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 46 วัน 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที ่ตรวจสอบ
ความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน - 
 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการ
ป้าย ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหต:ุ -)  
 

30 วัน - 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นที่
รบัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้ของป้ายช าระภาษีป้าย 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 
(ถำ้ม)ี 

หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อก
เอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีอ่อกใหโ้ดย
หนว่ยงำนของรฐัพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถำนทีต่ ัง้หรอืแสดงป้ำย 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัป้ำย วนัเดอืนปีทีต่ดิต ัง้หรอื
แสดง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำร เชน่ ส ำเนำใบ
ทะเบยีนกำรคำ้ ส ำเนำใบทะเบยีนพำณิชย ์
ส ำเนำทะเบยีนภำษมีลูคำ่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล (กรณีนติบิคุคล) 
พรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิภำษป้ีำย (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 
(ถำ้ม)ี 

หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อก
เอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้
ด 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 าบลมจุลนิท ์ อ าเภอทา่วุง้  จังหวดัลพบรุ ี
(หมายเหต:ุ (1. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
มจุลนิท ์หมูท่ี ่7 ต าบลมจุลนิท ์ อ าเภอทา่วุง้  จังหวัดลพบรุ ี
2. ทางโทรศพัท/์โทรสาร  036-798253 
3. ทางไปรษณยี ์ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมจุลนิท ์ หมูท่ี ่ 7  ต าบล
มจุลนิท ์ อ าเภอทา่วุง้  จงัหวัดลพบรุ ี 15150 
4. ทางตูร้บัความคดิเห็นและรอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน  (ตัง้อยูห่นา้ทีท่ าการองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลมจุลนิท)์ 
5. ทางอนิเตอรเ์น็ต  http://www.facebook.com/อบต.มจุลนิท ์ อ.ทา่วุง้  จ.
ลพบรุ ี))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมำยเหต ุ

- 
 



 

ชือ่กระบวนงำน: การรับช าระภาษีป้าย  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลเขาคอก อ าเภอประโคนชยั จังหวัด

บรุรัีมย ์กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เทศบาลต าบลเขาคอก อ าเภอประโคนชยั จังหวดั

บรุรีัมย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ.2510  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 3 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การรับช าระภาษีป้าย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมจุลนิท ์

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับ

ประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


