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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีป้าย 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีป้ายองคก์ารบริหารสว่นตําบลพระงามสําเนาคูมื่อประชาชน 

17/07/2015 14:53  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการอองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 

หมู่ 3 ตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 16120 โทรศพัท์ 036-810557  โทรสาร 036-810557 

/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ส่วนการคลงั) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบญัญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องคก์รปกครองสว่นท้องถินมีหน้าทีในการรับชําระภาษีป้าย
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แสดงชือยีห้อหรือเครืองหมายทีใช้เพือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอืนเพือ

หารายได้โดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขดงันี 

 

 

1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นตําบล) ประชาสมัพนัธ์ขนัตอนและวิธีการเสียภาษี 

 

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพือยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจ้าของป้ายยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 

5. องค์กรปกครองสว่นท้องถินรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทนัทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

 

6. กรณีทีเจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาทีกําหนด (เกิน 15 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและเงินเพิม 

 

7. กรณีทีผู้ รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถินได้ภายใน 30 วนันบัแต่

ได้รับแจ้งการประเมินเพือให้ผู้บริหารท้องถินชีขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วนันบัแตว่นัทีได้รับอทุธรณ์ตามพระราชบญัญตัิภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิมเติมได้ในขณะนนั

ผู้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือ 

ยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบร้อยแล้ว 

 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้ว 
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เห็นวา่มีความครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 

แห่ง 

พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยืนแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

เพือให้พนกังานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบความครบถ้วน

ถกูต้องของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

1 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าทีพิจารณา

ตรวจสอบรายการป้ายตาม

แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) และแจ้งการ

ประเมินภาษี 
 

1 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายชําระภาษี 
 

1 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(กรณีสํารวจภาษี 

(รายใหม)่) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 นาที 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ชดุ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดง

สถานทีตงัหรือ

แสดงป้าย

รายละเอียด

เกียวกบัป้ายวนั

เดือนปีทีติดตงั

หรือแสดง 

- 1 0 ฉบบั - 

4) 

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

เช่นสําเนาใบ

ทะเบียนการค้า

สําเนาทะเบียน

พาณิชย์สําเนา

ทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิม 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล (กรณีนิติ

บคุคล) พร้อม

สําเนา 

- 1 1 ฉบบั - 

6) 

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีป้าย (ถ้ามี) 

- 0 1 ฉบบั - 

7) 
หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

- 1 0 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลพระงาม 

หมายเหตุ(หมู่ 3 ตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 16120 โทรศพัท์ 036-810557 โทรสาร 036-

810557 www.prangam.go.th/new  Facebook : อบต.พระงามสิงห์บรีุ) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมองคก์ารบริหารสว่นตําบลพระงาม 

หมายเหตุ(หมู่ 3 ตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 16120 โทรศพัท์ 036-810557 โทรสาร 036-

810557) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดัสิงห์บรีุ 

หมายเหตุ(ศาลากลางจงัหวดัสิงห์บรีุถนนสิงห์บรีุ-บางพานโทรศพัท์ 036-507444  โทรสาร 036-507443) 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจ้งรายการเพือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืนอทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 11/08/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลพระงาม

อําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุสถ.

มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


