
คู่มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีป้าย 
หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจดียใ์หม่  อาํเภอเวียงป่าเป้า  จงัหวดัเชียงราย  กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ตามพระราชบญัญติัภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับชาํระภาษีป้าย

แสดงช่ือยีห่อ้หรือเคร่ืองหมายท่ีใชเ้พ่ือการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืนเพื่อ

หารายไดโ้ดยมีหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขดงัน้ี 

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล) ประชาสมัพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพ่ือยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับชาํระภาษี (เจา้ของป้ายชาํระภาษีทนัทีหรือชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา) 

6. กรณีท่ีเจา้ของป้ายชาํระภาษีเกินเวลาท่ีกาํหนด (เกิน 15 วนันบัแต่ไดรั้บแจง้การประเมิน) ตอ้งชาํระภาษีและเงินเพ่ิม 

7. กรณีท่ีผูรั้บประเมิน (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 30 วนันบัแต่

ไดรั้บแจง้การประเมินเพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนั

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

8. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้น

ขณะนั้นผูรั้บคาํขอและผูย้ืน่คาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกาํหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติมหากผูย้ืน่คาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดผู ้

รับคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่คาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ

หรือยืน่เอกสารเพ่ิมเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 

10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่คาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 

แห่งพระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 



ช่องทางการให้บริการ 

สถานทีใ่ห้บริการ 
องคก์ารบริการส่วนตาํบลแม่เจดียใ์หม่อาํเภอเวียงป่าเป้า
จงัหวดัเชียงราย/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนั
ศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :46 วนั 

ลาํดบั ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนทีรั่บผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบช่ืุอ) / องค์การบริหาร
ส่วนตาํบล.....(ระบช่ืุอ) / เมืองพัทยา)) 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจดียใ์หม่
อาํเภอเวียงป่าเป้า
จงัหวดัเชียงราย 

 

2) การพจิารณา 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมินภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวนัท่ีย่ืนแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบช่ืุอ) / องค์การบริหาร
ส่วนตาํบล.....(ระบช่ืุอ) / เมืองพัทยา)) 

30 วนั องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจดียใ์หม่
อาํเภอเวียงป่าเป้า
จงัหวดัเชียงราย 

 

3) การพจิารณา 
เจา้ของป้ายชาํระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
(กรณีชาํระเกิน 15 วันจะต้องชาํระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมาย
กาํหนด) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบช่ืุอ) / องค์การบริหาร
ส่วนตาํบล.....(ระบช่ืุอ) / เมืองพัทยา)) 

15 วนั องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจดียใ์หม่
อาํเภอเวียงป่าเป้า
จงัหวดัเชียงราย 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลาํดบั ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจาํตวัประชาชนหรือบัตรทีอ่อกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
พร้อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถานทีต่ั้งหรือแสดงป้ายรายละเอยีดเกีย่วกับป้ายวนั
เดอืนปีทีต่ดิตั้งหรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการเช่นสําเนาใบทะเบียนการค้าสําเนา
ทะเบียนพาณชิย์สําเนาทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณนิีติบุคคล) พร้อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรับเงนิภาษีป้าย (ถ้ามี)  
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (กรณมีอบอาํนาจให้ดาํเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลาํดบั รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลาํดบั ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศนูยด์าํรงธรรมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจดียใ์หม่  อาํเภอเวียงป่าเป้า  จงัหวดัเชียงราย                

โทรศพัท ์053-679085 
2) ศนูยบ์ริการประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 

ลาํดบั ช่ือแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจง้รายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


