
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรับช ำระภำษปี้ำย  
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำร
รับช ำระภำษีป้ำยแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยที่ใช้เพ่ือกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอ่ืน หรือโฆษณำ
กำรค้ำหรือกิจกำรอ่ืน เพ่ือหำรำยได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีกำรเสียภำษี 
2. แจ้งให้เจ้ำของป้ำยทรำบเพื่อยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) ภำยในเดือนมีนำคม 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยและแจ้งกำรประเมินภำษีป้ำย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช ำระภำษี (เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีทันที หรือช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ) 
6. กรณีท่ีเจ้ำของป้ำยช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน) ต้องช ำระภำษีและเงินเพ่ิม 
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้ำของป้ำย) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้ภำยใน 30 วัน  
นับแต่ได้รับแจ้ง กำรประเมิน เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นชี้ขำดและแจ้งให้ผู้เสียภำษีทรำบ ตำมแบบ (ภ.ป. 5) ภำยใน
ระยะเวลำ 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 
8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
9. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไข
ค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
11. หน่วยงำนจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จตำม
มำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 
 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ  
โทร. 044 - 487975 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.  



ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 46 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) เพ่ือให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสำรหลักฐำน 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วัน (ภำยในเดือนมีนำคมของ
ทุกปี) 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร คือ กองคลัง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ)  

1 วัน กองคลัง 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบรำยกำรป้ำย ตำมแบบ
แสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) และแจ้งกำรประเมินภำษี 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ยื่น
แสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) (ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539) 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร คือ กองคลัง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ)  

30 วัน กองคลัง 

3) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำของป้ำยช ำระภำษี 
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
กำรประเมิน (กรณีช ำระเกิน 15 วัน จะต้องช ำระเงินเพ่ิมตำม
อัตรำที่กฎหมำยก ำหนด) 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร คือ กองคลัง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ)  

15 วัน กองคลัง 

 
 
 
 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

 

2) 
 

ทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

 

3) 
 

แผนผังแสดงสถำนทีต่ั้งหรือแสดงปำ้ย รำยละเอยีดเกี่ยวกบัปำ้ย วนั 
เดือน ป ีทีต่ดิตัง้หรือแสดง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรของผู้ใช้บริกำร) 

- 

4) 
 

หลักฐำนกำรประกอบกจิกำร เชน่ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ ส ำเนำ
ทะเบยีนพำณชิย ์ส ำเนำทะเบยีนภำษมีลูคำ่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรของผู้ใช้บริกำร) 

- 

5) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรของผู้ใช้บริกำร) 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบเสรจ็รบัเงนิภำษปี้ำย (ถ้ำม)ี  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรของผู้ใช้บริกำร) 

- 

7) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจ (กรณมีอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรของผู้ใช้บริกำร) 

- 

 



ค่ำธรรมเนยีม 
ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไม่มี   ค่ำธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1) ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

 
แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

1) แบบแจ้งรำยกำรเพ่ือเสียภำษีป้ำย (ภ.ป. 1)   (ภ.ป. 3) 
 


