
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้ายแสดง

ช่ือ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการค้าหรือกจิการอื่น เพ่ือหารายได ้

โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดงันี้ 

 

 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

 

2. แจ้งใหเ้จ้าของป้ายทราบเพ่ือยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงินเพ่ิม 

 

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจง้ 

การประเมิน เพ่ือให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินช้ีขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นบัแต่วันที่

ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแกไ้ขเพ่ิมเติมได้ในขณะนัน้ ผู้รับค า

ขอและผู้ยืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ

ด าเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติม หากผู้ยืน่ค าขอไม่ด าเนนิการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค า

ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนนิการแก้ไขค าขอหรือ 

ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลงัจากเจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว 

 เหน็ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 

 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 46 วัน 



 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกตอ้งของเอกสาร

หลักฐาน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุก
ป)ี 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คอื องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คอื องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว))  

30 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่
 

3) การพิจารณา 
เจ้าของป้ายช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแตไ่ด้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน จะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่
กฎหมายก าหนด) 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คอื องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว))  

15 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานท่ีต้ังหรือแสดงป้าย รายละเอียดเก่ียวกับป้าย 
วัน เดือน ปี ท่ีติดต้ังหรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ส าเนาใบทะเบียนการค้า ส าเนา
ทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้าม)ี  

ฉบับจริง 0 ชุด 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
(หมายเหต:ุ (053025200))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การรับช าระภาษีป้าย  

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ส านักบริหารการคลัง

ท้องถ่ิน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง้ 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนญุาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มอืประชาชน: การรับช าระภาษีป้าย อบต.ท่าวังพร้าว 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 



 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


