
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษป้ีำย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงดนิแดง อ าเภอหนองม่วง จงัหวัดลพบุรี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ตามพระราชบัญญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีป้ายแสดงชือ่

ยีห่อ้หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชเ้พือ่การประกอบการคา้หรือประกอบกจิการอืน่หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอื่นเพือ่หารายไดโ้ดยมี

หลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขดงันี้ 

 

 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) ประชาสัมพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 

 

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 

5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทันทหีรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. กรณีทีเ่จา้ของป้ายช าระภาษีเกนิเวลาทีก่ าหนด (เกนิ 15 วันนับแต่ไดรั้บแจง้การประเมนิ) ตอ้งช าระภาษีและเงนิเพิม่ 

 

7. กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 วันนับแต่ไดรั้บแจง้

การประเมนิเพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันทีไ่ดรั้บ

อทุธรณ์ตามพระราชบัญญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 

 

8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไม่ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอ

และเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

9. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื 

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มอืเริม่นับหลังจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้ 

เห็นว่ามคีวามครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชาชน 

 

11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 

พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงดนิแดงอ.หนองม่วงจ.ลพบุร ี
15170 
/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :46 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

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

หลักฐาน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดอืนมนีาคมของทุก
ปี) 

2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบุชือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบุชือ่) / เมอืงพัทยา)) 

1 วัน กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ

แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันทีย่ืน่แสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัตวิธิปีฏบัิตริาชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบุชือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบุชือ่) / เมอืงพัทยา)) 

30 วัน กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้ของป้ายช าระภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่ไดรั้บแจง้การ
ประเมนิ (กรณีช าระเกนิ 15 วันจะตอ้งช าระเงนิเพิม่ตามอัตราที่
กฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบุชือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบุชือ่) / เมอืงพัทยา)) 

15 วัน กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั
พรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถำนทีต่ ัง้หรอืแสดงป้ำยรำยละเอยีดเกีย่วกบัป้ำยวนั
เดอืนปีทีต่ดิต ัง้หรอืแสดง 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำรเช่นส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ส ำเนำ

ทะเบยีนพำณิชยส์ ำเนำทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) พรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

6) ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิภำษป้ีำย (ถำ้ม)ี  - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไม่มขีอ้มูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงดนิแดงอ.หนองม่วงจ.ลพบุร ี15170 โทรศัพท ์036-689866 
http://dongdindang.com 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

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

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การรับช าระภาษีป้าย 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักบรหิารการคลังทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ส านักบรหิารการคลัง

ทอ้งถิน่ 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.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 าเนาคู่มอืประชาชน 28/09/2015 15:46 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คู่มอื: - 


