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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีป้าย 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีป้าย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีป้าย  อบต.สากอ สําเนาคูมื่อประชาชน 28/07/2015 13:50  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลสากอ ต.สากอ อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 ( โทรศพัท์  073-

653553  โทรสาร  073-654-3554) เว็บไซต์ :  http://www.sako.go.th   (เว็บบอร์ด กระทูร้้องเรียน) 

   email : assuwan@hotmail.com, abtsako@hotmail.com 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษีป้าย
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แสดงช่ือ ย่ีห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน 

เพ่ือหารายได้ โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดงันี ้

 

 

1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นตําบล) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 

 

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 

5. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทนัที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

 

6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วนั นบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและเงินเพิ่ม 

 

7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30 วนั นบัแต่

ได้รับแจ้ง การประเมิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งให้ผู้ เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับอทุธรณ์ ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ 

ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือ 

ย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้ว 
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 เห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 

11. หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 

แหง่ 

 พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ถกูต้องของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

1 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

(1. ระยะเวลา : 1 

วนั (ภายในเดือน

มีนาคมของทกุปี) 

2. หนว่ยงาน

ผู้ รับผิดชอบ คือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ   

ต.สากอ อ.สไุหง

ปาดี   จ.

นราธิวาส) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการป้าย ตาม

แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) และแจ้งการ

ประเมินภาษี 
 

30 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วนั นบั

จากวนัท่ีย่ืนแสดง

รายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบญัญตัิวิธี

ปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539) 

2. หนว่ยงาน
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผู้ รับผิดชอบ คือ 

องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ   

ต.สากอ อ.สไุหง

ปาดี   จ.

นราธิวาส) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายชําระภาษี 
 

15 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วนั นบั

แตไ่ด้รับแจ้งการ

ประเมิน (กรณี

ชําระเกิน 15 วนั 

จะต้องชําระเงิน

เพิ่มตามอตัราท่ี

กฎหมายกําหนด) 

2. หนว่ยงาน

ผู้ รับผิดชอบ คือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ   

ต.สากอ อ.สไุหง

ปาดี   จ.

นราธิวาส) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   46 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรท่ีออกให้โดย

หนว่ยงานของรัฐ

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

แผนผงัแสดง

สถานท่ีตัง้หรือ

แสดงป้าย 

รายละเอียด

เก่ียวกบัป้าย วนั 

เดือน ปี ท่ีติดตัง้

หรือแสดง 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ 

เชน่ สําเนาใบ

ทะเบียนการค้า 

สําเนาทะเบียน

พาณิชย์ สําเนา

ทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 

- 0 1 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล (กรณีนิติ

บคุคล) พร้อม

สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีป้าย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ ต.สากอ อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 96140   โทรศพัท์  

073-653553 (กองคลงั) , 073-654-3554 (สํานกังานปลดั), 073-654-3552 (กองชา่ง,กองศกึษา), 073-654-

3551 (นายก อบต.) โทรสาร  073-654-3554 เว็บไซต์ :  http://www.sako.go.th   (เว็บบอร์ด กระทู้ ร้องเรียน)  

Email : assuwan@hotmail.com, abtsako@hotmail.com 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 
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- 

 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


