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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษป้ีำย 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 
 
 
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ส่วนการคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
2. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ตามพระราชบญัญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมหีนา้ทีใ่นการรบัช าระภาษีป้าย
แสดงชื่อ ยี่หอ้ หรือเครื่องหมายทีใ่ชเ้พื่อการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการคา้หรือกจิการ
อ่ืน เพื่อหารายได ้โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ดงันี ้
1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ประชาสมัพนัธข์ัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
3. เจา้ของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รบัช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. กรณีที่เจา้ของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้การประเมนิ) ตอ้งช าระภาษีและเงิน
เพิ่ม 
7. กรณีที่ผูร้บัประเมิน (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอทุธรณต์่อผูบ้ริหารทอ้งถิ่นไดภ้ายใน 30 วนั นบั
แต่ไดร้บัแจง้ การประเมิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัอทุธรณ ์ตามพระราชบญัญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น
ขณะนัน้ ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเติม หากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ผูร้บัค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจา้หนา้ที่จะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 



2/5 
 

10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแลว้ เหน็ว่ามีความครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่พจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 
10 แห่ง พระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 

3. ข้ันตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของป้ายย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐาน 
 

1 วนั กองคลงัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา  

(1. ระยะเวลา : 1 วนั 
(ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี) 
2. หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
/ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพทัยา) 

2) การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้าย ตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจง้การประเมิน
ภาษี 
 

30 วนั  กองคลงัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนั นบั
จากวนัที่ย่ืนแสดง
รายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบญัญัติวิธี
ปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล...อบต.... 

3) การพิจารณา 
 

เจา้ของป้ายช าระภาษี 
 

15 วนั  กองคลงัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วนั นบัแต่
ไดร้บัแจ้งการ
ประเมิน (กรณีช าระ
เกิน 15 วนั จะตอ้ง
ช าระเงินเพิ่มตาม
อตัราที่กฎหมาย
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ก าหนด) 
2. หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
/ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพทัยา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   46 วนั 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

4.1) เอกสำรยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือบตัรที่
ออกใหโ้ดยหน่วยงำน
ของรฐัพรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบำ้นพรอ้ม
ส ำเนำ 

- 1 
 
 
 

1 ชุด - 

3) แผนผงัแสดงสถำน
ที่ตัง้หรือแสดงป้ำย 
รำยละเอียดเก่ียวกับ
ป้ำย วนั เดือน ปี ที่
ติดตัง้หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) หลกัฐำนกำรประกอบ
กิจกำร เช่น ส ำเนำใบ
ทะเบียนกำรคำ้ 
ส ำเนำทะเบียน
พำณิชย ์ส ำเนำ
ทะเบียน
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

5) หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

6) ส ำเนำใบเสร็จรบัเงิน
ภำษีป้ำย (ถำ้มี)  

- 0 1 ชุด - 

7) หนงัสือมอบอ ำนำจ 
(กรณีมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
 
 

4.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเติม 

 
5. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
6. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา56160 

หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา56160  ) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
7. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอทุธรณภ์าษีป้าย (ภ.ป. 4) 
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