
คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีป้าย 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีป้าย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

 พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั�วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน   0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด   0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด    0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีป้าย  เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ งานทะเบียนเทศบาลตําบลยางฮอม  โทร 053-797129 ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

หมายเหตุ   ตั�ง ณ  ที�ว่าการอําเภอขนุตาล   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  

                                 ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ตามพระราชบญัญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ�นมีหน้าที�ในการรับชําระภาษีป้าย

แสดงชื�อยี�ห้อหรือเครื�องหมายที�ใช้เพื�อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื�นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื�นเพื�อ

หารายได้โดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื�อนไขดงันี � 

1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นตําบล) ประชาสมัพนัธ์ขั �นตอนและวิธีการเสียภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื�อยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 



3. เจ้าของป้ายยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

5. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทนัทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีที�เจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาที�กําหนด (เกิน 15 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมนิ) ต้องชําระภาษีและเงินเพิ�ม 

7. กรณีที�ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถิ�นได้ภายใน 30 วนันบัแต่

ได้รับแจ้งการประเมินเพื�อให้ผู้บริหารท้องถิ�นชี �ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วนันบัแตว่นัที�ได้รับอทุธรณ์ตามพระราชบญัญตัิภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ�มเติมได้ในขณะนั �น

ผู้รับคําขอและผู้ ยื�นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ยื�นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ�มเติมหากผู้ ยื�นคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิ�มเติมภายในระยะเวลาที�กําหนดผู้รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนกังานเจ้าหน้าที�จะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื�นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือยื�นเอกสารเพิ�มเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนั �นเรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ือเริ�มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที�ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามที�ระบไุว้ในคูม่ือประชาชน 

11. หน่วยงานจะมกีารแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที�พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 

แห่งพระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื�นแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  

ภายในเดือนมีนาคม 
 

4 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอม อําเภอ

ขนุตาล จงัหวดั

เชียงราย 

งานจดัเก็บรายได้ 

โทร 053-606223 

ตอ่ 15 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าที�

ตรวจสอบรายการป้ายตาม

แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) และแจ้งการ

ประเมินภาษี (ภายใน 30 

4 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอม อําเภอ

ขนุตาล จงัหวดั

เชียงราย 

งานจดัเก็บรายได้ 

โทร 053-606223 

ตอ่ 15 



ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

วนัตามพระราชบญัญัติวิธี

ปฏิบตัิราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539) 
 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายมหีน้าที�ชําระ

ภาษีภายใน 15 วนันบัแต่

ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณี

ชําระเกิน 15 วนัจะต้อง

ชําระเงินเพิ�มตามอตัราที�

กฎหมายกําหนด) 
 

0 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอม อําเภอ

ขนุตาล จงัหวดั

เชียงราย 

งานจดัเก็บรายได้ 

โทร 053-606223 

ตอ่ 15 

4) การพิจารณา 
 

หากเจ้าของป้ายไมพ่อใจ

การประเมินของพนกังาน

เจ้าหน้าที�ให้ยื�นอทุธรณ์ตอ่

ผู้บริหาร (ภ.ป. 4) เพื�อขอให้

พิจารณาการประเมินใหม่

ภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับ

แจ้งการประเมิน 
 

0 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอม อําเภอ

ขนุตาล จงัหวดั

เชียงราย 

งานจดัเก็บรายได้ 

โทร 053-606223 

ตอ่ 15 

5) การพิจารณา 
 

ผู้บริหารท้องถิ�นชี �ขาดและ

แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ 

(ภ.ป. 5) (ภายใน 30 วนั

ตามพระราชบญัญัติวิธี

ปฏิบตัิราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539) 
 

0 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอม อําเภอ

ขนุตาล จงัหวดั

เชียงราย 

งานจดัเก็บรายได้ 

โทร 053-606223 

ตอ่ 15 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 นาที 

 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 



 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรที�ออกให้โดย

หน่วยงานของรฐั

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) แผนผงัแสดง

สถานที�ตั �งหรือ

แสดงป้าย

รายละเอียด

เกี�ยวกบัป้ายวนั

เดือนปีที�ติดตั �ง

หรือแสดง 

- 1 0 ชดุ - 

4) หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

เช่นสําเนาใบ

ทะเบียนการค้า

สําเนาทะเบียน

พาณิชย์สําเนา

ทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ�ม 

- 0 1 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล (กรณีนิติ

บคุคล) พร้อม

สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 



ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีป้าย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชดุ - 

7) หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม  - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  กองคลงั เทศบาลตําบลยางฮอม  โทรศพัท์  053-606223 ตอ่ 15,25 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ   เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th  

                ตูป้ณ.1111 เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 

 
 
 

 

 
 


