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คู่มือส ำหรับประชำชน: การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การรบัช าระภาษีป้าย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรบัช าระภาษีป้าย  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง 69 หมู่ 4 ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
 ตามพระราชบญัญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีหนา้ท่ีในการรบัช าระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่หอ้ 
หรือเครื่องหมายท่ีใชเ้พื่อการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได ้
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โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ดงันี ้
 
 
1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ประชาสมัพนัธข์ัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 
 
2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจา้ของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 
4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 
5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นรบัช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 
6. กรณีท่ีเจา้ของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้การประเมิน) ตอ้งช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
 
7. กรณีท่ีผูร้บัประเมิน (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอทุธรณต่์อผูบ้ริหารทอ้งถิ่นไดภ้ายใน 30 วนั 
นบัแต่ไดร้บัแจง้ การประเมิน เพือ่ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ่นชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) 
ภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัอทุธรณ ์ตามพระราชบญัญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ 
ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั 
พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม 
หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ผูร้บัค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ
หรือ 
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
 
10. 
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ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้ 
 เห็นว่ามีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 
11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 
แห่ง 
 พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของป้ายยื่นแบบแสดงร
ายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีต
รวจสอบความครบถว้นถกูต้
องของเอกสารหลกัฐาน 
 

1 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั 
(ภายในเดือนมีนา
คมของทกุปี) 
2. 
หน่วยงานผูร้บัผิด
ชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุชื่
อ) / 
องคก์ารบริหารส่ว
นต าบล.....(ระบุชื่
อ) / เมอืงพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการปา้ย 
ตามแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย (ภ.ป.1) 
และแจง้การประเมินภาษี 
 

30 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัท่ียื่นแส
ดงรายการภาษีป้า
ย (ภ.ป.1) 
(ตามพระราชบญั
ญัติวิธีปฏิบติัราชก
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ารทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) 
2. 
หน่วยงานผูร้บัผิด
ชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุชื่
อ) / 
องคก์ารบริหารส่ว
นต าบล.....(ระบุชื่
อ) / เมอืงพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้ของป้ายช าระภาษี 
 

15 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วนั 
นบัแต่ไดร้บัแจง้กา
รประเมิน 
(กรณีช าระเกิน 15 
วนั 
จะตอ้งช าระเงินเพิ่
มตามอตัราที่กฎห
มายก าหนด) 
2. 
หน่วยงานผูร้บัผิด
ชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุชื่
อ) / 
องคก์ารบริหารส่ว
นต าบล.....(ระบุชื่
อ) / เมอืงพทัยา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   46 วนั 
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14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชนหรือบตัรท่ี
ออกใหโ้ดยหน่วย
งำนของรฐัพรอ้ม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบำ้นพร้
อมส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดงสถำ
นท่ีตัง้หรือแสดง
ป้ำย 
รำยละเอียดเกี่ยว
กบัป้ำย วนั เดือน 
ปี 
ท่ีติดตัง้หรือแสดง 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หลกัฐำนกำรประ
กอบกิจกำร เช่น 
ส ำเนำใบทะเบีย
นกำรคำ้ 
ส ำเนำทะเบียนพ
ำณิชย ์
ส ำเนำทะเบียนภ
ำษีมลูค่ำเพิ่ม 

- 0 1 ชดุ - 

5) หนงัสือรบัรองนิติ - 1 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

บุคคล 
(กรณีนิติบุคคล) 
พรอ้มส ำเนำ 

6) 
ส ำเนำใบเสร็จรบั
เงินภำษีป้ำย 
(ถำ้มี)  

- 0 1 ชดุ - 

7) 

หนงัสือมอบอ ำน
ำจ 
(กรณีมอบอ ำนำ
จใหด้ ำเนินกำรแ
ทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยด์ ารงธรรมองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

โทร 0-5378-1989 หรือทางเว็บไซต ์www.tambonbanpong.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
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1) 1. แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอทุธรณภ์าษีป้าย (ภ.ป. 4) 
- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง 

อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


