
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษป้ีาย 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุยัธานจัีงหวดัอทุัยธานกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิมหีนา้ทใีนการรับชาํระภาษีป้ายแสดงชอืยหีอ้หรอื
เครอืงหมายทใีชเ้พอืการประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอนืหรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอนืเพอืหารายไดโ้ดยมหีลกัเกณฑ์
วธิกีารและเงอืนไขดงัน ี
 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตําบล) ประชาสมัพันธข์นัตอนและวธิกีารเสยีภาษี 
 
2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพอืยนืแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจา้ของป้ายยนืแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 
 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิรับชาํระภาษี (เจา้ของป้ายชาํระภาษีทนัทหีรอืชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 
6. กรณีทเีจา้ของป้ายชําระภาษีเกนิเวลาทกํีาหนด (เกนิ 15 วนันับแตไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ) ตอ้งชําระภาษีและเงนิเพมิ 
 
7. กรณีทผีูรั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถนิไดภ้ายใน 30 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้
การประเมนิเพอืใหผู้บ้รหิารทอ้งถนิชขีาดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตว่นัทไีดร้ับ
อทุธรณ์ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพมิเตมิไดใ้นขณะนันผูรั้บคํา
ขอและผูย้นืคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิหากผูย้นืคําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ
และเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจา้หนา้ทจีะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้นืคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยนื
เอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเรมินับหลงัจากเจา้หนา้ทผีูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้นืคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่นัทพีจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรัง (สว่นการคลงั) หมูท่ ี2 ตําบล
สะแกกรังอําเภอเมอืงอทุยัธานีจังหวดัอทุยัธานโีทร.056-514523 
www.sakaekrang.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :46 วนั 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของป้ายยนืแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)เพอืให ้
พนักงานเจา้หนา้ทตีรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสาร
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ ((1.ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดอืนมนีาคมของทกุ
ปี) 
2.หน่วยงานทรัีบผดิชอบ : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรัง 
(สว่นการคลงั))) 

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทพีจิารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหต:ุ ((1.ระยะเวลา : 30 วันนับจากวนัทยีนืแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทาง
ปกครองพ.ศ.2539) 
2.หน่วยงานทรัีบผดิชอบ : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรัง 
(สว่นการคลงั) 
)) 

30 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี
 

3) การพจิารณา 
เจา้ของป้ายชาํระภาษี 
(หมายเหต:ุ ((1.ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแตไ่ดรั้บแจง้การ
ประเมนิ (กรณีชาํระเกนิ 15 วันจะตอ้งชาํระเงนิเพมิตามอตัราที
กฎหมายกําหนด) 
2.หน่วยงานทรัีบผดิชอบ : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรัง 
(สว่นการคลงั))) 

15 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสะแกกรังอําเภอ
เมอืงอทุัยธานีจังหวดั

อทุัยธาน ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถานทตีงัหรอืแสดงป้ายรายละเอยีดเกยีวกบัป้ายวนั
เดอืนปีทตีดิตงัหรอืแสดง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

- 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการเชน่สาํเนาใบทะเบยีนการคา้สาํเนา
ทะเบยีนพาณชิยสํ์าเนาทะเบยีนภาษมูีลคา่เพมิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล)พรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรบัเงนิภาษป้ีาย (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมภาษป้ีาย 
(หมายเหต:ุ ((แลว้แตก่รณี))) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรัง (สว่นการคลงั) หมูท่ ี2 ตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุยัธานจัีงหวดัอทุยัธานี

โทร.056-514523 www.sakaekrang.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) 1.แบบแจง้รายการเพอืเสยีภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

(หมายเหต:ุ -) 
2) 2.แบบยนือทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป.4) 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุยัธานจัีงหวดัอทุยัธานีกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถนิองคก์ารบรหิารสว่นตําบลสะแกกรังอําเภอเมอืงอทุัยธานจัีงหวดัอทุยัธานี 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบด็เสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

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

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:ไมม่ ี
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับชําระภาษีป้าย 
 
 

เอกสารฉบบันดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทเีผยแพรคู่ม่อื: - 


