
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษป้ีำย  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบำลต ำบลสนัมะเค็ด อ.พำน จ.เชยีงรำย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ตามพระราชบัญญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 

ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีป้ายแสดงชือ่ยีห่อ้หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชเ้พือ่การประกอบการคา้

หรอืประกอบกจิการอืน่หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอืน่เพือ่หารายไดโ้ดยมหีลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขดังนี้ 

 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) ประชาสัมพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 

 

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 

5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทันทหีรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. กรณทีีเ่จา้ของป้ายช าระภาษีเกนิเวลาทีก่ าหนด (เกนิ 15 วันนับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ) ตอ้งช าระภาษีและเงนิเพิม่ 

 

7. กรณทีีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 

วันนับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิเพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วันนับแตวั่นทีไ่ดรั้บอทุธรณต์ามพระราชบัญญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 

 

8. 

กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค าขอแ

ละผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค าขอด าเนนิการแ

กไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสาร

ประกอบการพจิารณา 

 

9. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื 

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้ 

เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแตวั่นทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ 

พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -) 
เทศบาลต าบลสนัมะเค็ด 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวันศกุร ์
(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

 

 

 



 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :46 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอ
กสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน 
(ภายในเดอืนมนีาคมของทกุปี) 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิารคอืเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด) 
)) 

1 วัน งานจัดเก็บรายได/้ 
กองคลัง 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสด
งรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 
วันนับจากวันทีย่ืน่แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

(ตามพระราชบัญญัตวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิารคอืเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด) 

30 วัน งานจัดเก็บรายได/้ 
กองคลัง 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้ของป้ายช าระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 
วันนับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ (กรณีช าระเกนิ 15 
วันจะตอ้งช าระเงนิเพิม่ตามอัตราทีก่ฎหมายก าหนด) 
(หน่วยงานใหบ้รกิารคอืเทศบาลต าบลสนัมะเคด็)  

15 วัน งานจัดเก็บรายได/้ 
กองคลัง 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

ทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถำนทีต่ ัง้หรอืแสดงป้ำยรำยละเอยีดเกีย่วกบัป้ำยวนั
เดอืนปีทีต่ดิต ัง้หรอืแสดง 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุเอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

4) 
 

หลกัฐำนกำรประกอบกจิกำรเชน่ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ส ำเนำทะ
เบยีนพำณชิยส์ ำเนำทะเบยีนภำษมีลูคำ่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุเอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุเอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) 
 

ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิภำษป้ีำย (ถำ้ม)ี  
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ  
หมำยเหต(ุเอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุเอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 

  - 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมายเหต:ุ -) 

คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

 

 

  


