
คู�มอืสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีป�าย 

หน�วยงานท่ีให�บริการ :องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูลกระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ% วิธีการ เง่ือนไข (ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีป&ายพ.ศ. 2510 กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าที่ในการรับชําระ

ภาษีป&ายแสดงชือ่ยี่ห�อหรือเคร่ืองหมายที่ใช�เพ่ือการประกอบการค�าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค�า

หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได�โดยมีหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขดังน้ี 

1. องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (เทศบาลหรือองค�การบริหารส�วนตําบล) ประชาสัมพันธ�ขั้นตอนและวิธีการเสยี

ภาษี 

2. แจ�งให�เจ�าของป&ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป&าย (ภ.ป. 1) 

3. เจ�าของป&ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป&าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมีนาคม 

4. องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป&ายและแจ�งการประเมินภาษีป&าย (ภ.ป. 3) 

5. องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นรับชําระภาษี (เจ�าของป&ายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีที่เจ�าของป&ายชําระภาษีเกินเวลาทีก่ําหนด (เกิน 15 วันนับแต�ได�รับแจ�งการประเมิน) ต�องชําระภาษี

และเงินเพ่ิม 

7. กรณีที่ผู�รับประเมิน (เจ�าของป&าย) ไม�พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ�ต�อผู�บริหารท�องถ่ินได�ภายใน 30 

วันนับแต�ได�รับแจ�งการประเมินเพื่อให�ผู�บริหารท�องถิน่ช้ีขาดและแจ�งให�ผู�เสยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) 

ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต�วันที่ได�รับอทุธรณ�ตามพระราชบัญญัติภาษีป&ายพ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนและไม�อาจแก�ไขเพ่ิมเติมได�

ในขณะนั้นผู�รับคําขอและผู�ยื่นคําขอจะต�องลงนามบันทึกสองฝCายและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร�อม

กําหนดระยะเวลาให�ผู�ยื่นคําขอดําเนินการแก�ไข/เพ่ิมเติมหากผู�ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก�ไข/เพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดผู�รับคาํขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจ�าหน�าที่จะยังไม�พิจารณาคําขอและยังไม�นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู�ยื่นคําขอจะดําเนนิการ

แก�ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ�วนตามบันทกึสองฝCายน้ันเรียบร�อยแล�ว 

 



10. ระยะเวลาการให�บริการตามคู�มือเร่ิมนับหลังจากเจ�าหน�าที่ผู�รับคําขอได�ตรวจสอบคําขอและรายการ

เอกสารหลักฐานแล�วเห็นว�ามีความครบถ�วนตามที่ระบุไว�ในคู�มือประชาชน 

11. หน�วยงานจะมีการแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต�วันที่พิจารณาแล�วเสร็จตาม

มาตรา 10 แห�ง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

 

ช�องทางการให�บริการ 

สถานท่ีให
บริการ 
เทศบาล.....(ระบุช่ือ) 
องค�การบริหารส�วนตําบล.....(ระบุชื่อ)  
เมืองพัทยา/ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป"ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

สถานท่ีให
บริการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัด
สตลู/ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -) โทร 074-773725 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป"ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :46 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ�าของป&ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป&าย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือให�พนักงานเจ�าหน�าทีต่รวจสอบความครบถ�วน
ถูกต�องของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป/) 
2. หน�วยงานผู�รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / 

1 วัน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
องค�การบริหารส�วนตําบล.....(ระบุช่ือ) / เมอืงพัทยา)) 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ�าหน�าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป&ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป&าย (ภ.ป.1) และแจ�งการ
ประเมินภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ยื่นแสดงรายการภาษีป2าย (ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หน�วยงานผู�รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / 
องค�การบริหารส�วนตําบล.....(ระบุช่ือ) / เมอืงพัทยา)) 

30 วัน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น 

 

3) การพิจารณา 
เจ�าของป&ายชําระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต�ได�รับ
แจ�งการประเมิน (กรณีชําระเกิน 15 วันจะต�องชําระ
เงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายกําหนด) 
2. หน�วยงานผู�รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / 
องค�การบริหารส�วนตําบล.....(ระบุช่ือ) / เมอืงพัทยา)) 

15 วัน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกให�โดยหน�วยงาน
ของรัฐพร�อมสําเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 

- 

2) ทะเบียนบ�านพร�อมสําเนา - 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
 ฉบับจริง1ชุด 

สําเนา1ชุด 
3) 

 
แผนผังแสดงสถานที่ต้ังหรือแสดงป�ายรายละเอียดเก่ียวกับ
ป�ายวันเดือนป8ท่ีติดตั้งหรือแสดง 
ฉบับจริง1ชุด 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการเช�นสําเนาใบทะเบียนการค�า
สําเนาทะเบียนพาณิชย%สําเนาทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม 
สําเนา1ชุด 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบคุคล (กรณีนิติบุคคล) พร�อมสําเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป�าย (ถ�าม)ี  
สําเนา1ชุด 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ฉบับ 

- 

 

ค�าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 
ไม�มีข�อมูลค�าธรรมเนียม 

 

ช�องทางการร�องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 
1) เทศบาล...../องค�การบริหารส�วนตําบล...../เมืองพัทยา (ระบุหน�วยงานที่ได�รับมอบหมายให�รับเร่ือง

ร�องเรียน) หมายเลขโทรศัพท� ................................ หรือ ....................................... (ระบุช�องทาง
อื่นๆถ�ามี) 



ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 
2) องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูล 

(หมายเหต:ุ -) โทร 074-773725 
3) ศูนย�บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู�ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร%ม ตัวอย�างและคู�มอืการกรอก 

ลําดับ ชือ่แบบฟอร%ม 
1) 1. แบบแจ�งรายการเพ่ือเสยีภาษีป&าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอทุธรณ�ภาษีป&าย (ภ.ป. 4) 

 

 

 

 

 


