
180 
คู่มือส าหรับประชาชน 

 

งานที่ให้บริการ การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 
  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  ตามท่ีพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ี
ในการรับช าระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องท่ีใช้เพื่อการประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้า
หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
  2. แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  
  3. เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม  
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย (ภ.ป.3) 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษี
ภายในก าหนดเวลา) 
  6. กรณีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน) ต้องช าร าภาษีและเงินเพิ่ม 
  7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสัย
ภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป.5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
  8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่น
ค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยาเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
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ค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค า
ขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายไว้ในคู่มือประชาชน 
  11. หน่วยงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน 
หมายเหตุ : 1. ระยะเวลา 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกป)ี 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาลต าบลจริม 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี 
หมายเหตุ : 1. ระยะเวลา (ภายใน 30 วันนับจากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาลต าบลจริม 
(ระยะเวลา 30 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. การพิจารณา 
เจ้าของป้ายช าระภาษี 
หมายเหตุ : 1. ระยะเวลา (ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราท่ี
กฎหมายก าหนด)) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาลต าบลจริม 
(ระยะเวลา 15 วัน) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  46 วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
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เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ (เอกสารฉบับ
จริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

2. ทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

3. แผนผังสถานท่ีตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวันเดือนปีท่ีติดตั้งหรือ
แสดง (เอกสารฉบับจริง) 

จ านวน  1 ฉบับ 

4. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ส าเนาใบทะเบียนการค้า ส าเนาทะเบียน
พาณิชย์ ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารฉบับส าเนา) 

จ านวน  1  ฉบับ 

5. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา (เอกสารฉบับจริงและ
ส าเนา) 

จ านวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

6. ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้าม)ี (เอกสารฉบับส าเนา)  จ านวน  1  ฉบับ 
7. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) (เอกสารฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)  
2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มดังกล่าวปรากฏแนบท้ายภาคผนวก 
 

****************************** 
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