
 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานกับริหารการคลงัท้องถิ่น 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ใหอาํนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พ้ืนที่ใหบริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา - 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วนั 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับชําระภาษีป้าย  

11. ชองทางการใหบริการ  

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษีป้ายแสดงช่ือย่ีห้อหรือ

เคร่ืองหมายท่ีใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้โดยมีหลกัเกณฑ์วธีิการ

และเง่ือนไขดงันี ้

      1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและวธีิการเสียภาษี 

      2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

      3. เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

      4. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

      5. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทนัทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

      6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมนิ) ต้องชําระภาษีและเงินเพิ่ม 

 

 

  เทศบาลตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่ 

 1  หมู ่10   ตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่   54160 

โทร.054589116  ตอ่ 101 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.    

 (มีพกัเท่ียง)    



 
 

      7. กรณีท่ีผู้ รับประเมนิ (เจ้าของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการ

ประเมนิเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นชีข้าดและแจ้งให้ผู้ เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับอทุธรณ์ตาม

พระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 

       8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิม่เติมได้ในขณะนัน้ผู้ รับคําขอ

และผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/

เพิม่เติมหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการ

พจิารณา 

       9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่จิารณาคําขอและยังไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือ 

ย่ืนเอกสารเพิม่เตมิครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

      10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแล้ว 

เห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคูมื่อประชาชน 

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพจิารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 

พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ถกูต้องของเอกสารหลกัฐาน 

 

1 วนั เทศบาลตําบล 

ทุ่งหลวง 

(1. ระยะเวลา : 1 วนั 

(ภายในเดือนมีนาคม

ของทกุปี) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผดิชอบคือ

เทศบาลตําบล 

ทุ่งหลวง 

2) การพจิารณา 

 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพจิารณา

ตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ

แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

และแจ้งการประเมนิภาษี 

 

30 วนั เทศบาลตําบล 

ทุ่งหลวง 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วนันบั

จากวนัท่ีย่ืนแสดง

รายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบญัญัตวิธีิ

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครองพ.ศ. 2539) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผดิชอบคือ

เทศบาลตําบล 

ทุ่งหลวง  



 
 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพจิารณา 

 

เจ้าของป้ายชําระภาษี 

 

15 วนั เทศบาลตําบล 

ทุ่งหลวง 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วนันบัแต่

ได้รับแจ้งการ

ประเมนิ (กรณีชําระ

เกิน 15 วนัจะต้อง

ชําระเงินเพิม่ตาม

อตัราท่ีกฎหมาย

กําหนด) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผดิชอบคือ

เทศบาลตําบล 

ทุ่งหลวง 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วนั 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

       ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือบตัร

ท่ีออกให้โดย

หน่วยงานของรัฐ

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อม

สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) แผนผงัแสดงสถาน

ท่ีตัง้หรือแสดงป้าย

รายละเอียด

เก่ียวกบัป้ายวนั

เดือนปีท่ีตดิตัง้หรือ

แสดง 

 

- 1 0 ชดุ - 



 
 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) หลกัฐานการ

ประกอบกิจการเช่น

สําเนาใบทะเบียน

การค้าสําเนา

ทะเบียนพาณิชย์

สําเนาทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิม่ 

- 0 1 ชดุ - 

5) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล (กรณีนิติ

บคุคล) พร้อม

สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

6) สําเนา

ใบเสร็จรับเงินภาษี

ป้าย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชดุ - 

7) หนงัสือมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจ

ให้ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรียน 

      1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดัแพร่ 

       2) ชอ่งทางการร้องเรียน   

            เทศบาลตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่ 

           1  หมู ่10   ตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่   54160 

            โทร.054589116  ตอ่ 101 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

      ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 


