
คูม่ือส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษีป้ำย 

หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบำลต ำบลทุง่น้อย อ ำเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร 

กระทรวงมหำดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข (ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 ตำมพระรำชบญัญตัภิำษีป้ำยพ.ศ. 2510 

ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มีหน้ำทีใ่นกำรรบัช ำระภำษีป้ำยแสดงชื่อยีห่อ้หรื

อเครือ่งหมำยทีใ่ช้เพือ่กำรประกอบกำรคำ้หรือประกอบกจิกำรอืน่หรือโฆษณำกำรคำ้หรื

อกจิกำรอืน่เพือ่หำรำยไดโ้ดยมีหลกัเกณฑว์ธิีกำรและเงือ่นไขดงัน้ี 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประชำสมัพนัธข์ ัน้ตอนและวธิีกำรเสียภำษี 

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 ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถู่กตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไม่

อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึสองฝ่ำยแ

ละรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนรว่มกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนินกำรแก้

ไข/เพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้บั

ค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

9. 

พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะยงัไมพ่จิำรณำค ำขอและยงัไมน่บัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกวำ่ผูย้ืน่

ค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรือยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึสองฝ่ำยนัน้เ



รียบรอ้ยแลว้ 

10. 

ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูม่ือเริม่นบัหลงัจำกเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัค ำขอไดต้รวจสอบค ำขอ

และรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนแลว้เห็นวำ่มีควำมครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่ือประชำชน 

11. หน่วยงำนจะมีกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 

วนันบัแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จตำมมำตรำ 10 

แหง่พระรำชบญัญตักิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.

ศ. 2558 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนกัปลดัเทศบำลต ำบลทุง่น้อยอ ำเภอโพทะเ
ลจงัหวดัพจิติร 
เบอร์โทรศพัท์ 056-903478 โทรสำร 
056-
903479/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 21 วนั 

ล ำด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้ของป้ำยยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 
(ภ.ป. 1) 
เพือ่ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบควำมค
รบถว้นถกูตอ้งของเอกสำรหลกัฐำน 
(หมำยเหต:ุ (1. ระยะเวลำ : 1 วนั 
(ภำยในเดือนมีนำคมของทกุปี) 

1 วนั กรมสง่เสรมิกำร
ปกครองทอ้งถิน่ 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พนกังำนเจำ้หน้ำทีพ่จิำรณำตรวจสอบรำยก
ำรป้ำยตำมแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 
(ภ.ป.1) และแจง้กำรประเมนิภำษี 
(หมำยเหต:ุ (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 
วนันบัจำกวนัทีย่ืน่แสดงรำยกำรภำษีป้ำย 

5 วนั กรมสง่เสรมิกำร
ปกครองทอ้งถิน่ 

 



ล ำด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(ภ.ป.1) 
(ตำมพระรำชบญัญตัวิธิีปฏบิตัริำชกำรทำงป
กครองพ.ศ. 2539) 

3) กำรพจิำรณำ 
เจำ้ของป้ำยช ำระภำษี 
(หมำยเหต:ุ (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 15 
วนันบัแตไ่ดร้บัแจง้กำรประเมนิ 
(กรณีช ำระเกนิ 15 
วนัจะตอ้งช ำระเงนิเพิม่ตำมอตัรำทีก่ฎหมำย
ก ำหนด) 

15 วนั กรมสง่เสรมิกำร
ปกครองทอ้งถิน่ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำด ั
บ 

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรทีอ่อกใหโ้ดยห
น่วยงำนของรฐัพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถำนทีต่ ัง้หรือแสดงป้ำยรำยละเอียด
เกีย่วกบัป้ำยวนัเดือนปีทีต่ดิต ัง้หรือแสดง 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำรเช่นส ำเนำใบทะเบีย
นกำรคำ้ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ส ำเนำทะเบียนภำ
ษีมูลคำ่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 

- 



ล ำด ั
บ 

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

หมำยเหตุ- 
5) 

 
หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล (กรณีนิตบิุคคล) 
พรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิภำษีป้ำย (ถำ้มี)  
ฉบบัจรงิ0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

7) 
 

หนงัสือมอบอ ำนำจ 
(กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนียม 

ล ำด ั
บ 

รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 
รอ้ยละ) 

ไมม่ีขอ้มูลคำ่ธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำด ั
บ 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) เทศบำลต ำบลทุง่น้อยอ ำเภอโพทะเลจงัหวดัพจิติร 
(หมำยเหต:ุ (59 หมู ่1 
ต ำบลทุง่น้อยอ ำเภอโพทะเลจงัหวดัพจิติรเบอร์โทรศพัท์ 056-903478 
โทรสำร 056-903479)) 

2) ศูนย์บรกิำรประชำชนส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 
10300)) 

 



 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำด ั
บ 

ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจง้รำยกำรเพือ่เสยีภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อทุธรณ์ภำษีป้ำย 
(ภ.ป. 4) 
(หมำยเหต:ุ -) 

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อกระบวนงำน:กำรรบัช ำระภำษีป้ำย 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส ำนกับรหิำรกำรคลงัทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิกำรปกค

รองทอ้งถิน่ส ำนกับรหิำรกำรคลงัทอ้งถิน่ 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รบัแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.ภำษีป้ำยพ.ศ. 2510 
ระดบัผลกระทบ:บรกิำรท ั่วไป 

พื้นทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0 

 

ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน:กำรรบัช ำระภำษีป้ำยส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่น้อย 

 

 

เอกสำรฉบบัน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส ำหรบัประ

ชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่ือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


