
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
 ตามพระราชบัญญัติภาษปี้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีปา้ยแสดงชื่อ
ยี่ห้อหรือเคร่ืองหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้โดยมี
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดงันี ้
 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
 

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษปี้าย (ภ.ป. 1) 
 

3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษปี้าย (ภ.ป. 3) 
 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรบัช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 

6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษเีกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงนิเพิ่ม 
 

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแตไ่ด้รับแจง้การ
ประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจง้ให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตว่ันทีไ่ด้รบั
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้รับค าขอ
และผู้ยืน่ค าขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝา่ยและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยืน่ค าขอด าเนนิการ
แก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนนิการคืนค าขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
 

9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิารณาค าขอและยงัไมน่ับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ 
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้ 
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนัที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 
พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 
 



ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  อ าเภอยะรัง จังหวดั
ปัตตานี  โทรศัพท์ 0-7333-0802  โทรสาร  0-7333-
0802/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :  46 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโด อ าเภอยะรัง

จังหวัดปัตตาน ี
 

2) กำรพิจำรณำ 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการปา้ยตามแบบแสดง
รายการภาษีปา้ย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษ ี
(หมายเหตุ: -) 

30 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโด อ าเภอยะรัง

จังหวัดปัตตาน ี
 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าของป้ายช าระภาษ ี
(หมายเหตุ: -) 

15 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโด อ าเภอยะรัง  

จังหวัดปัตตาน ี
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบตัรที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐพร้อม
ส ำเนำ 
ฉบับจริง  1 ชุด 
ส ำเนำ    1 ชุด 
หมำยเหตุ   - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง    1  ชุด 
ส ำเนำ       1 ชุด 
หมำยเหตุ   - 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถำนที่ตัง้หรือแสดงป้ำยรำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำยวันเดือน
ปีที่ติดตั้งหรือแสดง 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส ำเนำ     0  ชุด 
หมำยเหตุ  - 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรเช่นส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำส ำเนำทะเบียน
พำณิชย์ส ำเนำทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ฉบับจริง  0  ชุด 
ส ำเนำ     1  ชุด 
หมำยเหตุ  - 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง   1  ชุด 
ส ำเนำ      1  ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 
 

ส ำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย (ถ้ำมี)  
ฉบับจริง   0 ชุด 
ส ำเนำ      1 ชุด 
หมำยเหตุ   - 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ     0  ฉบับ 
หมำยเหตุ  - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี   
โทรศัพท์ 0-7333-0802  โทรสาร 0-7333-0802 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อุทธรณ์ภาษีปา้ย (ภ.ป. 4) 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 



 
ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษีปา้ย 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร:  รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:  พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 
ระดับผลกระทบ:  บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:  ท้องถิน่ 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:   
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ:    0  วัน 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด  
 จ านวนค าขอที่น้อยทีสุ่ด  
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโ์หลดจากเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


