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คูม่ือส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษีป้ำย 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ : องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลป่ำไมง้ำม  อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภู 
จงัหวดัหนองบวัล ำภู 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรรบัช ำระภำษีป้ำย 
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน : องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลป่ำไมง้ำม 

อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภู จงัหวดัหนองบวัล ำภู 
3. ประเภทของงำนบรกิำร : กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร : รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 
1) พ.ร.บ.ภำษีป้ำยพ.ศ. 2510 

 
6. ระดบัผลกระทบ : บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร : ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ 0 วนั 
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน [ส ำเนำคูม่ือประชำชน] กำรรบัช ำระภำษีป้ำย 

26/01/2564 16:15  
11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลป่ำไมง้ำม 

อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภู จงัหวดัหนองบวัล ำภู โทรศพัท ์, โทรสำร 042-315813 
/ ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ (เวน้วนัหยดุรำชกำร) 
ต ัง้แตเ่วลำ 08:30-16:30 น.   (ไมม่ีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 
 ตำมพระรำชบญัญตัภิำษีป้ำยพ.ศ. 2510 
ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มีหน้ำทีใ่นกำรรบัช ำระภำษีป้ำยแสดงชื่อยีห่อ้หรือ
เครือ่งหมำยทีใ่ช้เพือ่กำรประกอบกำรคำ้หรือประกอบกจิกำรอืน่หรือโฆษณำกำรคำ้หรือ
กจิกำรอืน่เพือ่หำรำยไดโ้ดยมีหลกัเกณฑ์วธิีกำรและเงือ่นไขดงัน้ี 
 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบำลหรือองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล) 
ประชำสมัพนัธข์ ัน้ตอนและวธิีกำรเสียภำษี 
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2. แจง้ใหเ้จำ้ของป้ำยทรำบเพือ่ยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจำ้ของป้ำยยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) ภำยในเดือนมนีำคม 
 
4. 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยและแจง้กำรประเมนิภ
ำษีป้ำย (ภ.ป. 3) 
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รบัช ำระภำษี 
(เจำ้ของป้ำยช ำระภำษีทนัทีหรือช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ) 
 
6. กรณีทีเ่จำ้ของป้ำยช ำระภำษีเกนิเวลำทีก่ ำหนด (เกนิ 15 
วนันบัแตไ่ดร้บัแจง้กำรประเมนิ) ตอ้งช ำระภำษีและเงนิเพิม่ 
 
7. กรณีทีผู่ร้บัประเมนิ (เจำ้ของป้ำย) 
ไมพ่อใจกำรประเมนิสำมำรถอุทธรณ์ตอ่ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ไดภ้ำยใน 30 
วนันบัแตไ่ดร้บัแจง้กำรประเมนิเพือ่ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่ช้ีขำดและแจง้ใหผู้เ้สียภำษีทรำบ
ตำมแบบ (ภ.ป. 5) ภำยในระยะเวลำ 60 
วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ตำมพระรำชบญัญตัภิำษีป้ำยพ.ศ. 2510 
 
8. 
กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไม่ถูกตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่
ำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึสองฝ่ำยแล
ะรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนรว่มกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข
/เพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้บัค ำข
อจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
 
9. 
พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะยงัไมพ่จิำรณำค ำขอและยงัไมน่บัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกวำ่ผูย้ืน่
ค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรือ 
ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึสองฝ่ำยนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
 
10. 
ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูม่ือเริม่นบัหลงัจำกเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัค ำขอไดต้รวจสอบค ำขอแ
ละรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนแลว้ 
เห็นวำ่มีควำมครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชน 
 
11. หน่วยงำนจะมีกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 
วนันบัแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จตำมมำตรำ 10 แหง่ 
พระรำชบญัญตักิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ. 
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2558 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

เจำ้ของป้ำยยืน่แบบ
แสดงรำยกำรภำษีป้
ำย (ภ.ป. 1) 
เพือ่ใหพ้นกังำนเจำ้
หน้ำทีต่รวจสอบควำ
มครบถว้นถกูตอ้งข
องเอกสำรหลกัฐำน 
 

1 วนั องค์กำรบริ
หำรสว่นต ำ
บลป่ำไมง้ำม 
อ ำเภอเมือง
หนองบวัล ำ
ภู 
จงัหวดัหนอ
งบวัล ำภู 

(1. 
ระยะเวลำ : 1 
วนั 
(ภำยในเดือน
มีนำคมของทุ
กปี) 
2. 
หน่วยงำนผูร้ ั
บผดิชอบคือ
อบต.....(ระบุ
ชื่อ) / 
องค์กำรบรหิ
ำรสว่นต ำบล.
....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพทัยำ) 

2) 

กำรพจิำรณำ 
 

พนกังำนเจำ้หน้ำทีพ่ิ
จำรณำตรวจสอบรำ
ยกำรป้ำยตำมแบบแ
สดงรำยกำรภำษีป้ำ
ย (ภ.ป.1) 
และแจง้กำรประเมิ
นภำษี 
 

30 วนั องค์กำรบริ
หำรสว่นต ำ
บลป่ำไมง้ำม        
อ ำเภอเมือง
หนองบวัล ำ
ภู 
จงัหวดัหนอ
งบวัล ำภู 

(1. 
ระยะเวลำ : 
ภำยใน 30 
วนันบัจำกวนั
ทีย่ืน่แสดงรำ
ยกำรภำษีป้ำ
ย (ภ.ป.1) 
(ตำมพระรำ
ชบญัญตัวิธิีป
ฏบิตัริำชกำร
ทำงปกครอง
พ.ศ. 2539) 
2. 
หน่วยงำนผูร้ ั
บผดิชอบคือเ
ทศบำล.....(ร
ะบุชื่อ) / 
องค์กำรบรหิ
ำรสว่นต ำบล.
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ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพทัยำ) 

3) 

กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้ของป้ำยช ำระภำ
ษี 
 

15 วนั องค์กำรบริ
หำรสว่นต ำ
บลป่ำไมง้ำม 
อ ำเภอเมือง
หนองบวัล ำ
ภู 
จงัหวดัหนอ
งบวัล ำภู 

(1. 
ระยะเวลำ : 
ภำยใน 15 
วนันบัแตไ่ด้
รบัแจง้กำรป
ระเมนิ 
(กรณีช ำระเกิ
น 15 
วนัจะตอ้งช ำ
ระเงนิเพิม่ตำ
มอตัรำทีก่ฎห
มำยก ำหนด) 
2. 
หน่วยงำนผูร้ ั
บผดิชอบคือเ
ทศบำล.....(ร
ะบุชื่อ) / 
องค์กำรบรหิ
ำรสว่นต ำบล.
....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพทัยำ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  46  วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ีผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตวัตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเ
หต ุ

1) 

บตัรประจ ำตวัป
ระชำชนหรือบตั
รทีอ่อกใหโ้ดยห
น่วยงำนของรฐั
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบำ้นพร้
อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผงัแสดงสถ
ำนทีต่ ัง้หรือแสด
งป้ำยรำยละเอีย
ดเกีย่วกบัป้ำยว ั
นเดือนปีทีต่ดิต ัง้
หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลกัฐำนกำรปร
ะกอบกจิกำรเช่
นส ำเนำใบทะเบี
ยนกำรคำ้ส ำเนำ
ทะเบียนพำณิชย์
ส ำเนำทะเบยีนภ
ำษีมูลคำ่เพิม่ 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนงัสือรบัรองนิ
ตบิุคคล 
(กรณีนิตบิุคคล) 
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

6) 
ส ำเนำใบเสร็จร ั
บเงนิภำษีป้ำย 
(ถำ้มี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนงัสือมอบอ ำน
ำจ 
(กรณีมอบอ ำนำ
จใหด้ ำเนินกำร
แทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ไมพ่บเอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 
 

16. คำ่ธรรมเนียม 

ไมม่ีขอ้มูลคำ่ธรรมเนียม 

 
 
 

17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลป่ำไมง้ำม 

อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภู จงัหวดัหนองบวัล ำภู 
หมำยเหตุ (หมูท่ี ่3 ต ำบลป่ำไมง้ำม อ ำเภอเมืองหนองบวัล ำภู จงัหวดัหนองบวัล ำภู 
39000 /โทร,โทรสำร 042-315831 / 
เว็บไซต์https://www.pamaingam.go.th/) 

  
 

18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจง้รำยกำรเพือ่เสยีภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อทุธรณ์ภำษีป้ำย 

(ภ.ป. 4) 
- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 
 

 
 

 


