
คู่มือส าหรับประชาชน 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย  ต าบลเวยีงชัย  อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

งานทีใ่ห้บริการ การรับช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กองคลงั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย   อ าเภอเวยีงชัย  จงัหวดัเชียงราย 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที ่ / ช่องทางการให้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

๑.งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ในวนัและเวลาราชการ

และหากเกินก าหนดสามารถติดต่อไดทุ้กวนั (เวน้วนัหยดุราชการ) 

๒.หอประชุมประจ าหมู่บา้น ทุกหมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 ( ตามประกาศเทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั ) 

 

หลกัเกณฑ์   วธีิการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 

ตามบทบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับช าระภาษีป้ายแสดง

ช่ือ  ยีห่อ้  หรือเคร่ืองหมายการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืน  หรือโฆษณาการคา้  หรือกิจการอ่ืน  เพ่ือหารายได ้ โดยมี

หลกัเกณฑ ์  วธีิการ  และเง่ือนไขดงัน้ี 

๑.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ประชาสมัพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 

๒.แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื่อยนืยนัแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) 

๓.เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑)ภายในเดือนมีนาคม 

๔.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓) 

๕.เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยัรับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีในก าหนดเวลา) 

๖.กรณีเจา้ของท่ีดินช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน ๑๕ วนั  นบัแต่ไดรั้บการแจง้ประเมิน)  ตอ้งช าระภาษีและ

เงินเพ่ิม 

๗.กรณีผูรั้บประเมิน (เจา้ของป้าย)ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้ ภายใน  ๓๐ วนั 

นบัแต่การไดแ้จง้การประเมิน 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 

๑.เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) ภายใน
เดือนมีนาคม 
 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 
 
 



๒.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย(ภ.ป. ๑) และแจง้การประเมินภาษี (ภายใน ๓๐ วนัตาม
พระราชบญัญติัวธีิการปฏิบติัราชการ  วธีิปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๓.เจา้ของท่ีดินมีหนา้ท่ีช าระภาษีภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่ ไดรั้บ
แจง้การประเมินภาษี (กรณีรายเดิมระยะเวลา ๕ นาที) 
(กรณีช าระเกิน ๑๕ วนั  จะตอ้งช าระเงินเพ่ิมตามอตัราท่ี
กฎหมายก าหนด) 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๔.หากเจา้ของท่ีดินไม่พอใจการประเมินของพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (ภ.ป. ๔)เพื่อขอใหพ้ิจารณา
การประเมินใหม่  ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่ไดรั้บการแจง้ประเมิน 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

๕.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบ (ภ.ป. ๕) 
(ภายใน ๓๐ วนัตามพระราชบญัญติัวธีิการปฏิบติัราชการ  วธีิ
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
กองคลงั   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

 

ระยะเวลา 
 ในวนัและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ –๑๒๐๐ น. และ ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น.   ในกรณีรายเดิมใชร้ะยะเวลา  ๕  

นาทีต่อราย  กรณีรายใหม่ระยะเวลาตามขั้นตอนก าหนด 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  พร้อมส าเนาหลกัฐานและลงลายมือช่ือรับรอง   

ดงัน้ี 

 (๑)บตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้น  

 (๒)สถานท่ีตั้งหรือแสดงป้าย  รายละเอียดเก่ียวกบัป้าย วนั เดือน ปี ท่ีติดตั้งหรือแสดง 

 (๓)หลกัฐานประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 (๔) หนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

 (๕)ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถา้มี) 

 (๖)ใบมอบอ านาจกรณีใหผู้อ่ื้นท าการแทน                                                                          

            

ค่าธรรมเนียม 
         อตัราค่าภาษีป้าย 

 ป้ายประเภทท่ี ๑ หมายถึง ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น ใหคิ้ดอตัรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

 ป้ายประเภทท่ี ๒ หมายถึง ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศ หรือปนกบัภาพและเคร่ืองหมายอ่ืน ใหคิ้ด

อตัรา ๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร 

 ป้ายประเภทท่ี ๓ หมายถึง (ก) ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย ไม่วา่มีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่  หรือ (ข) ป้ายท่ีมี

อกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากวา่อกัษรต่างประเทศ ใหคิ้ดอตัรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตรเม่ือ

ค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ถา้มีอตัราเสียภาษีต ่ากวา่ป้ายละ ๒๐๐ บาท ใหเ้สียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท  



        

  การไม่ยืน่แบบและช าระภาษีภายในก าหนด 

-ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ยืน่แบบภายในก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี 

 -ผูเ้ป็นเจา้ของป้ายรายใดไม่ช าระเงินค่าภาษีภายในก าหนด  จะตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๒ ของค่าภาษี 

 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้ สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คดัคา้นไดท่ี้ งานพฒันาและ

จดัเก็บรายได ้กองคลงั  เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั  ต าบลเวยีงชยั  อ าเภอเวยีงชยั  จงัหวดัเชียงราย  หมายเลขโทรศพัท ์

  ๐๕๓ – ๖๖๓๐๙๔  ต่อ ๑๐๒  หรือ www.siriwiangchai.go.th 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
        แบบค าขอรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ๑.แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีป้าย  (ภ.ป. ๑) 

 ๒.แบบยืน่อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. ๔) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/

