
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษป้ีาย 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดัเชยีงใหม่กระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต  
 
 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับชาํระภาษีป้ายแสดงชือ่
ยีห่อ้หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชเ้พือ่การประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอืน่เพือ่หารายไดโ้ดยมี
หลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขดงันี้ 
 
 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตําบล) ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 
 
2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 
 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและ แจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับชาํระภาษี (เจา้ของป้ายชาํระภาษีทนัทหีรอืชาํระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 
6. กรณีทีเ่จา้ของป้ายชาํระภาษีเกนิเวลาทีกํ่าหนด (เกนิ 15 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ) ตอ้งชาํระภาษีและเงนิเพิม่ 
 
7. กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้
การประเมนิเพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บ
อทุธรณ์ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคํา
ขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ
และเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื  
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้  
เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ 
พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ. 2558 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจััีงหวดัเชยีงใหม ่50140 
โทรศพัท ์053429622,053-439007/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :46 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพือ่ให ้
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสาร
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วนั (ภายในเดอืนมนีาคมของทกุ
ปี) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืงานพัฒนาและจัดเก็บรายไดก้อง
คลงัเทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดัเชยีงใหม่)) 

1 วนั เทศบาลตําบลขวัมงุ
อําเภอสารภจัีงหวดั

เชยีงใหม ่
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนันับจากวนัทีย่ืน่แสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืงานพัฒนาและจัดเก็บรายไดก้อง
คลงัเทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดัเชยีงใหม่)) 

30 วนั เทศบาลตําบลขวัมงุ
อําเภอสารภจัีงหวดั

เชยีงใหม ่
 

3) การพจิารณา 
เจา้ของป้ายชาํระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้การ
ประเมนิ (กรณีชาํระเกนิ 15 วนัจะตอ้งชาํระเงนิเพิม่ตามอตัราที่
กฎหมายกําหนด) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืงานพัฒนาและจัดเก็บรายไดก้อง
คลงัเทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดัเชยีงใหม่)) 

15 วนั เทศบาลตําบลขวัมงุ
อําเภอสารภจัีงหวดั

เชยีงใหม ่
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถานทีต่ ัง้หรอืแสดงป้ายรายละเอยีดเกีย่วกบัป้ายวนั
เดอืนปีทีต่ดิต ัง้หรอืแสดง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการเชน่สําเนาใบทะเบยีนการคา้สําเนา
ทะเบยีนพาณชิยสํ์าเนาทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่  
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

6) สําเนาใบเสร็จรบัเงนิภาษป้ีาย (ถา้ม)ี  - 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ0ชดุ 

สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดัเชยีงใหม ่50140 โทรศพัท ์053-429622,053437007 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับชาํระภาษีป้าย 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :สาํนักบรหิารการคลงัทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่สาํนักบรหิารการคลงั
ทอ้งถิน่ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:สาํเนาคูม่อืประชาชน 16/07/2015 11:41 
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