
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้ำง 
หน่วยงำนที่รับผดิชอบ: เทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การรับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กองคลงั เทศบาลต าบลหมูสี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจง้ รับช าระ  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: เทศบาลต าบลหมูสี  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0  วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ตามพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับ
ช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  โดยมีหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขดงัน้ี 
      1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล) น าขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัเก็บภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง รวมถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้จากส านกังานท่ีดินหรือส านกังานท่ีดินสาขา และขอ้มูลท่ีผูเ้สียภาษีแจง้
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างในปีนั้นๆ มาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลส าหรับการจดัเก็บภาษี 

 เทศบาลต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  
ส านกังานเทศบาลต าบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  30450 
โทร.044-300836 
ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น.    
 (มีพกัเท่ียง)    



 

 

      2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ตรวจสอบเพิ่มเติมวา่ฐานขอ้มูลตามขอ้ 1 
มีรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอในการจดัเก็บภาษีหรือไม่ 
      3. หากขอ้มูลมีรายละเอียดไม่ครบถว้นเพียงพอใหเ้ตรียมด าเนินการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูภ่ายในเขต
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล) เพิ่มเติมต่อไป 
      4. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีค าสั่งแต่งตั้งพนกังานส ารวจ พนกังานประเมิน และพนกังานเก็บภาษี พร้อมทั้งออกบตัร
ประจ าพนกังานส ารวจ 
    5. พนกังานส ารวจออกส ารวจขอ้มูลรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
       6. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล) จดัท าบญัชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง และบญัชีรายการหอ้งชุด (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) โดยปิดประกาศไวท่ี้ ณ ท่ีท าการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระชาชนตรวจสอบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั และจดัส่งขอ้มูลรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของผู ้
เสียภาษีแต่ละรายทราบโดยตรง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล หากเห็นวา่ไม่ถูกตอ้งใหแ้จง้ผูเ้สียภาษีทราบวา่
มีสิทธิยืน่ค  าร้องต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้งก าหนดระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือ  

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) เตรียมฐานขอ้มูลท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง 
 

น าขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัเก็บ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
รวมถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้
จากส านกังานท่ีดินหรือ
ส านกังานท่ีดินสาขา และ
ขอ้มูลท่ีผูเ้สียภาษีแจง้
เปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิง
ปลูกสร้างในปีนั้นๆ มาใช้
เป็นฐานขอ้มูลส าหรับการ
จดัเก็บภาษี 
 
 
 
 

30 วนั เทศบาลต าบล 
หมูสี 

(1. ระยะเวลา : 30 
วนั (ภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี) 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาลต าบล
หมูสี 



 

 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

2) แต่งตั้งพนกังานส ารวจ 
พนกังานประเมิน และ
พนกังานเก็บภาษี 
 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีค าสั่ง
แต่งตั้งพนกังานส ารวจ 
พนกังานประเมิน และ
พนกังานเก็บภาษี 

1 วนั เทศบาลต าบล 
หมูสี 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 1 วนั 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาลต าบล
หมูสี 

3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส ารวจ และจดัท าบญัชี
รายการท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประกาศและจดัส่ง
บญัชีรายการท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างให้
ประชาชนตรวจสอบ 
- ประชาชนตรวจสอบ
รายการท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างเพื่อขอแกไ้ข 
 
 
 
 
 

- พนกังานส ารวจออก
ส ารวจขอ้มูลรายการท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง  
- จดัท าบญัชีรายการท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง และบญัชี
รายการห้องชุด (ภ.ด.ส.3 
และ ภ.ด.ส.4) โดยปิด
ประกาศไวท่ี้ ณ ท่ีท าการ
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระชาชน
ประชาชนตรวจสอบเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
- และจดัส่งขอ้มูลรายการ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของผู ้
เสียภาษีแต่ละรายทราบ
โดยตรง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล หาก
เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งใหแ้จง้ผู ้
เสียภาษีทราบวา่มีสิทธิยืน่
ค  าร้องต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
เพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้งก าหนด 
 
 

60 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
หมูสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 60 วนั 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาลต าบล
หมูสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 
 
 
 
 
 
 
 

5) 
 
 
 
 
 
 
6) 

จดัท าบญัชีราคาประเมิน
ทุนทรัพยท่ี์ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 
และบญัชีราคาประเมิน
ทุนทรัพยห์อ้งชุด 
(ภ.ด.ส.2)  
 
 
 
การแจง้ประเมินภาษี 
 
 
 
 
 
 
การช าระภาษี 
 
 
 

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ 
ปิดประกาศก่อนวนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ ณ ท่ีท าการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หรือเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต์
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินหรือสถานท่ีอ่ืน
ตามท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
เห็นสมควร 
 
- กรณีผูเ้สียภาษีรายใดไดรั้บ
การยกเวน้มูลค่าฐานภาษี 
และไม่มีค่าภาษท่ี๊ตอ้งเสีย 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไม่ตอ้งส่งหนงัสือแจง้
ประเมินภาษีใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี
รายนั้น 
 
ผูเ้สียภาษีมีหนา้ท่ีช าระภาษี
ภายในเดือนเมษายน 

30 วนั 
 
 
 
 
 
 
 

30 วนั 
 
 
 
 
 
 

30 วนั 

เทศบาลต าบล 
หมูสี 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
หมูสี 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
หมูสี 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนั 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาลต าบล 
หมูสี 
 
 
(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนั 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาลต าบล 
หมูสี 
 
(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนั 
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
เทศบาลต าบล 
หมูสี 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 181 วนั 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
       ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 



 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรท่ีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบา้น
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) หลกัฐานแสดง
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
เช่น โฉนดท่ีดิน, 
น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

5) หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคล) พร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

7) หนงัสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 
16. ค่ำธรรมเนียม 

     ไม่มข้ีอมลูค่าธรรมเนียม 



 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
      1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดันครราชสีมา 
       2) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
            ส านกังานเทศบาลต าบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  30450 
            โทร.044-300836 
18. ตวัอยา่งแบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 



 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:  เทศบาลต าบลหมูสี   อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
13. ช่ือกระบวนงำน: การรับช าระภาษีป้าย 
14. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลหมูสี   อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  
15. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
16. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจง้  
17. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
18. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
19. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  
20. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ     0  วนั  
21. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
22. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน   การรับช าระภาษีป้าย   
23. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนทีใ่ห้บริกำร เทศบาลต าบลหมูสี   55/5 หมู่ 5   ต.หมูสี  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 
เบอร์โทรศพัท.์ 044-300 836   /  ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)                  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมำยเหตุ      - 

 
24. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
    ตามพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับช าระภาษีป้าย
แสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชเ้พื่อการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืน 
เพื่อหารายได ้โดยมีหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 
1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 



 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. กรณีท่ีเจา้ของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วนั นบัแต่ไดรั้บแจง้การประเมิน) ตอ้งช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
7. กรณีท่ีผูรั้บประเมิน (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่
ไดรั้บแจง้ การประเมิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 
วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ ตามพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนั้น 
ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม หากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูรั้บค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ
หรือ 
ยืน่เอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 
10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้ 
 เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผูย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 
แห่ง 
พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
25. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบความครบถว้น

ถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 
 

1 วนั งานพฒันารายได ้
กองคลงั 
ทต.หมูสี 

- 



 

 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

2) การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการป้าย ตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) และแจง้การ
ประเมินภาษี 

 

30 วนั งานพฒันารายได ้
กองคลงั 
ทต.หมูสี  

- 

3) การพิจารณา 
 

เจา้ของป้ายช าระภาษี 
 

15 วนั งานพฒันารายได ้
กองคลงั 
ทต.หมูสี  

- 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   46  วนั 
 

26. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
       ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
27. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือบตัรท่ี
ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐพร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบา้นพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) แผนผงัแสดงสถาน
ท่ีตั้งหรือแสดงป้าย 
รายละเอียดเก่ียวกบั

- 1 0 ชุด - 



 

 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ป้าย วนั เดือน ปี                
ท่ีติดตั้งหรือแสดง 

4) หลกัฐานการ
ประกอบกิจการ เช่น 
ส าเนาใบทะเบียน
การคา้ ส าเนาทะเบียน
พาณิชย ์                     
ส าเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 

5) หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) ส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถา้มี)  

- 0 1 ชุด - 

7) หนงัสือมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

28. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

29. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน    เทศบาลต าบลหมูสี   55/5  หมู่ 5  ต.หมูสี  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 

เบอร์โทรศพัท.์  044 – 300 836 
หมำยเหตุ      - 



 

 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขท่ี 1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
30. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) 1. แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
31. หมำยเหตุ           - 
 
  


