
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรับชาํระภาษีป้าย 
หนว่ยงานที�รบัผดิชอบ : องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจกิ จังหวดัปัตตาน ี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ-นมหีนา้ที-ในการรับชําระภาษีป้ายแสดง
ชื-อ ยี-หอ้ หรอืเครื-องหมายที-ใชเ้พื-อการประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอื-น หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอื-น เพื-อหารายได ้
โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื-อนไข ดงันี6 
 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ-น (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตําบล) ประชาสมัพันธข์ั 6นตอนและวธิกีารเสยีภาษี 
 
2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื-อยื-นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจา้ของป้ายยื-นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 
 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ-นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ-นรับชาํระภาษี (เจา้ของป้ายชําระภาษีทันท ีหรอืชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 
6. กรณีที-เจา้ของป้ายชําระภาษีเกนิเวลาที-กําหนด (เกนิ 15 วนั นับแตไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ) ตอ้งชําระภาษีและเงนิเพิ-ม 
 
7. กรณีที-ผูร้ับประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิ-นไดภ้ายใน 30 วนั นับแตไ่ดร้ับแจง้ 
การประเมนิ เพื-อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ-นชี6ขาดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนั นับแตวั่นที-
ไดร้ับอทุธรณ์ ตามพระราชบญัญตัภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 
8. กรณีคาํขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ขเพิ-มเตมิไดใ้นขณะนั6น ผูร้ับคํา
ขอและผูย้ื-นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื-นคาํขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพิ-มเตมิ หากผูย้ื-นคําขอไมด่าํเนนิการแกไ้ข/เพิ-มเตมิภายในระยะเวลาที-กําหนด ผูร้ับคาํขอจะดําเนนิการคนืคาํ
ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจา้หนา้ที-จะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ื-นคาํขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื 
ยื-นเอกสารเพิ-มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนั6นเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริ-มนับหลงัจากเจา้หนา้ที-ผูร้ับคําขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้ 
 เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามที-ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื-นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัที-พจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่ 
 พระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานที�ใหบ้รกิาร 
งานพัฒนารายได ้กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะเปาะ /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั 6งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 
 
 



ข ั0นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 46 วนั 
 
ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของป้ายยื-นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื-อให ้
พนักงานเจา้หนา้ที-ตรวจสอบความครบถว้นถกูตอ้งของเอกสาร
หลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดอืนมนีาคมของทุก
ปี) 
2. หน่วยงานผูร้ับผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุื-อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตําบล.....(ระบชุื-อ) / เมอืงพัทยา))  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลเกาะเปาะ 
อําเภอหนองจกิ 
จังหวดัปัตตานี 

 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที-พจิารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวนัที-ยื-น
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผูร้ับผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุื-อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตําบล.....(ระบชุื-อ) / เมอืงพัทยา))  

30 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลเกาะเปาะ 
อําเภอหนองจกิ 
จังหวดัปัตตานี 

 

3) การพจิารณา 
เจา้ของป้ายชําระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแตไ่ดร้ับแจง้การ
ประเมนิ (กรณีชาํระเกนิ 15 วนั จะตอ้งชําระเงนิเพิ-มตามอตัราที-
กฎหมายกําหนด) 
2. หน่วยงานผูร้ับผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุื-อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตําบล.....(ระบชุื-อ) / เมอืงพัทยา))  

15 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลเกาะเปาะ 
อําเภอหนองจกิ 
จังหวดัปัตตานี 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรที�ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถานที�ต ั0งหรอืแสดงป้าย รายละเอยีดเกี�ยวกบัป้าย 
วนั เดอืน ปี ที�ตดิต ั0งหรอืแสดง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบยีนการคา้ สําเนา
ทะเบยีนพาณิชย ์สําเนาทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิ�ม 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล (กรณีนติบิคุคล) พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรบัเงนิภาษป้ีาย (ถา้ม)ี  
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจใหด้ําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะเปาะ( หมูท่ี- 1 อําเภอหนองจกิ จังหวัดปัตตานี โทร/โทรสาร 073-330891 เว็บไซต ์
http://www.kohpoh.go.th) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยดํ์ารงธรรม จังหวดัปัตตานี โทร.1567 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) 1. แบบแจง้รายการเพื-อเสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื-นอทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 

ชื�อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีป้าย  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการคลังทอ้งถิ-น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ-น สํานักบรหิารการคลงั
ทอ้งถิ-น 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที-เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั-วไป 
พื0นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ-น 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี-ยตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอที-มากที-สดุ 0 
 จํานวนคําขอที-นอ้ยที-สดุ 0 
 
ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย 
 

เอกสารฉบับนี6ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที-เผยแพร่คูม่อื: - 
 


	คู่มือประชาชนภาษีป้าย

