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คูมือส ำหรับประชำชน : กำรช ำระภำษีป้ำย 

หนวยงานทีไรับผิดชอบ : องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 
กระทรวง : กระทรวงมหาดเทย 

 
1. ชืไอกระบวนงำน : การช้าระภาษีปງาย 

2. หนวยงำนจຌำของกระบวนงำน : องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 
3. ประภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการทีไบใดสรใจ฿นหนวยดียว  

4. หมวดหมูของงำนบริกำร : อนุญาต/ออก฿บอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยทีไ฿หຌอ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีไกีไยวขຌอง : พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510ระดับผลกระทบ: บริการทัไวเป  

6. พืๅนทีไ฿หຌบริกำร : ทຌองถิไน  

7. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงทีไก ำหนดระยะวลำ พ.ร.บ.ภาษีปງาย  

ระยะวลำทีไก ำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอก ำหนด ฯลฯ 5 นาที 
8. ขຌอมูลสถิติ 
 จ ำนวนฉลีไยตอดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีไมำกทีไสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีไนຌอยทีไสุด 0  

9. ชืไออຌำงอิงของคูมือประชำชน การช้าระภาษีปງาย  

10. ชองทำงกำร฿หຌบริกำร  

1) สถานที่ให้บริการกองคลัง ส้านักงานองค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล 699 หมู 21 ต้าบลคลองน ้าเหล 
อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร /ติดตอดຌวยตนอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ปิด฿หຌบริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกวຌนวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)  
                             ตั งตวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักที่ยง) 

11. หลักกณฑ์ วิธีกำร งืไอนเขิถຌำมีี ฿นกำรยืไนค ำขอ ละ฿นกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีปງาย พุทธศักราช 2510 ก้าหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีหนຌาทีไ฿นการรับช้าระภาษีปງาย
สดงชืไอ ยีไหຌอ หรือครืไองหมายทีไ฿ชຌพืไอการประกอบการคຌาหรือประกอบกิจการอืไน หรือฆษณาการคຌาหรือกิจการอืไนพืไอ
หารายเดຌ ดยมีหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข ดังนี  
   1.องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (ทศบาลหรือองค์การบริหารสวนต้าบล) ประชาสัมพันธ์ขั นตอนละวิธีการช้าระภาษี 
   2.จຌง฿หຌจຌาของปງายทราบพืไอยืไนบบสดงรายการภาษีปງาย (ภ.ป.1) 
   3.จຌาของปງายยืไนบบสดงรายการภาษีปງาย (ภ.ป.1) ภาย฿นดือนมีนาคม 
  4.องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตรวจสอบบบสดงรายการภาษีปງายละจຌงการประมินภาษีปງาย (ภ.ป.3) 
 5.องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรับช้าระภาษี (จຌาของปງายช้าระภาษีทันที หรือช้าระภาษีภาย฿นก้าหนดวลา) 
 6.กรณีทีไจຌาของปງายช้าระภาษีกินวลาทีไก้าหนด(กิน 15 วันนับต฿นทีไเดຌรับจຌงการประมิน) ตຌองช้าระภาษีละงิน
พิไม                            
 7.กรณีทีไผูຌรับประมิน(จຌาของปງาย) เมพอ฿จการประมินสามารถอุทธรณ์ตอผูຌบริหารทຌองถิไนเดຌภาย฿น 30 วันนับต
เดຌรับจຌงการประมิน 
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12. ขัๅนตอน ระยะวลำ ละสวนงำนทีไรับผิดชอบ 

ทีไ ประภทขัๅนตอน 
รำยละอียดของขัๅนตอน

กำรบริกำร 
ระยะวลำ
฿หຌบริกำร 

สวนงำน / 
หนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ  

หมำยหตุ 

1) 

การตรวจสอบอกสาร 
 

1. จຌาของปງายยืไนบบสดง
รายการภาษีปງาย (ภ.ป.1) 
พรຌอมอกสารประกอบการ
พิจารณาภาย฿นดือนมีนาคม 
พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจสอบ
ความครบถຌวน ถูกตຌอง ของ
อกสาร 
 
 

2 นาท ี องค์การบริหาร
สวนต้าบลคลอง
น ้าเหล อ้าภอ
คลองลาน 
จังหวัด
ก้าพงพชร 

(กองคลัง ฝຆาย
พัฒนาละจัดกใบ
รายเดຌ) 

2) 

การพิจารณา 
 

2. จຌาหนຌาทีไตรวจสอบ
รายการปງายตามบบ
(ภ.ป.1) ละจຌงการ
ประมินภาษีพืไอ฿หຌจຌาของ
ปງายช้าระภาษี ละออก
฿บสรใจรับงิน  
 
 

3 นาท ี องค์การบริหาร
สวนต้าบลคลอง
น ้าเหล อ้าภอ
คลองลาน 
จังหวัด
ก้าพงพชร 

(กองคลัง ฝຆาย
พัฒนาละจัดกใบ
รายเดຌ) 

ระยะวลำด ำนินกำรรวม 5 นาที 
 

13. งำนบริกำรนีๅผำนกำรด ำนนิกำรลดขัๅนตอน ละระยะวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว  

ยังเมผานการด้านินการลดขั นตอน 
 
14. รำยกำรอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืไนค ำขอ 

15.1) อกสำรยืนยันตัวตนทีไออกดยหนวยงำนภำครัฐ 

ทีไ รำยกำรอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงำนภำครัฐผูຌ
ออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

1) 
บัตรประจ้าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส้านาทะบียน
บຌาน 

- 0 1 ฉบับ - 
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15. คำธรรมนียม 

เมมีขຌอมูลคาธรรมนียม 

 

16. ชองทำงกำรรຌองรียน 

1) ชองทำงกำรรຌองรียน กองคลัง องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล 699 หมูทีไ 21 ต้าบลคลองน ้าเหล 
                           อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 62180 

2) ชองทำงกำรรຌองรียน ทรศัพท์ : 0 557 86399 
3) ชองทำงกำรรຌองรียน วใบเซต์ http://www.khlongnamlai.go.th/home 
4) ชองทำงกำรรຌองรียน https://www.facebook.com/pages/องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล 
5) ชองทำงกำรรຌองรียน ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

 ( ลขที่ 1 ถ.พิษณุลก ขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูຌ ปณ.1111  
ลขที่ 1 ถ.พิษณุลก ขตดุสิต กทม. 10300) 

 

17. ตัวอยำงบบฟอร์ม ตัวอยำง ละคูมือกำรกรอก  
1) บบรายการพืไอสียภาษีปງาย (ภ.ป.1) อกสาร 1 
2) บบรายการพืไอสียภาษีปງาย (ภ.ป.1) อกสาร 2 
 

วันทีไพิมพ์ 24/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั นทีไ 2 ดยส้านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำดย องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล  

อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร สถ.มท. 
 

 
 

 


