
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การช าระภาษป้ีาย 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอกระบรุ ีจังหวัดระนองกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัตภิาษีป้าย พ.ศ.2510 ก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีป้าย แสดง

ชือ่ ยีห่อ้ หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชเ้พือ่ประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่หรอืโฆษณาการคา้ หรอืกจิการอืน่เพือ่หารายได ้โดยมี

หลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขดังนี ้

 

1.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย ประชาสัมพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 

 

2.แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

 

3.เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดอืนมนีาคม 

 

4.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป.3) 

 

5.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย รับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทันทหีรอืช าระภาษีภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6.กรณีทีเ่จา้ของป้ายช าระภาษีเกนิเวลาทีก่ าหนด (เกนิ 15 วัน นับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ) ตอ้งช าระภาษีและเงนิเพิม่ 

 

7.กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย ไดภ้ายใน 

30 วัน นับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
สว่นการคลัง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย หมู ่6 ต าบลน ้า
จดืนอ้ย อ าเภอกระบรุ ีจังหวัดระนอง โทร.077-891329/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :50 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอ
กระบรุ ีจังหวัดระนอง 

 

2) การพจิารณา 
2.พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมนิภาษี (ภายใน 30 
วันตามพระราชบัญญัตวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอ
กระบรุ ีจังหวัดระนอง 

 

3) การพจิารณา 
3.เจา้ของป้ายมหีนา้ทีช่ าระภาษี ภายใน 15 วัน นับแตไ่ดรั้บแจง้
การประเมนิ (กรณีช าระเกนิ 15 วัน จะตอ้งช าระเงนิเพิม่ตาม
อัตราทีก่ฏหมายก าหนด) 
(หมายเหต:ุ -) 

15 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอ
กระบรุ ีจังหวัดระนอง 

 

4) การพจิารณา 30 วัน องคก์ารบรหิารสว่น



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4.หากเจา้ของป้ายไมพ่อใจการประเมนิของพนักงานเจา้หนา้ที ่
ใหย้ืน่อทุธรณ์ตอ่นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย 
(ภ.ป.4) เพือ่ขอใหพ้จิารณาการประเมนิใหมภ่ายใน 30 วัน นับ
แตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

ต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอ
กระบรุ ีจังหวัดระนอง 

 

5) การพจิารณา 
5.นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย ชีข้าดและแจง้ใหผู้ ้
เสยีภาษีทราบ (ภ.ป.5) (ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัตวิธิี
ปฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอ
กระบรุ ีจังหวัดระนอง 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สถานทีต่ ัง้หรอืแสดงป้าย รายละเอยีดเกีย่วกบัป้าย วนัเดอืนปีที่
ตดิต ัง้หรอืแสดง 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หลกัฐานประกอบกจิการ เชน่ ใบทะเบยีนการคา้ ,ทะเบยีนพาณชิย ์
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

ใบเสร็จรบัเงนิภาษป้ีาย (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ใบมอบอ านาจ กรณีใหผู้อ้ ืน่ท าการแทน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามพระราชบญัญตัภิาษป้ีาย พ.ศ.2510 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอกระบรุ ีจังหวัดระนอง โทร.077-891329 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
(หมายเหต:ุ -) 

2) แบบแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป.3) 
(หมายเหต:ุ -) 

3) แบบยืน่อทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป.4) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

Infographic 

ล าดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงาน:การช าระภาษีป้าย 

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอกระบรุ ีจังหวัดระนอง กรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอกระบรุ ีจังหวัดระนอง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตภิาษีป้าย พ.ศ.2510 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตวิธิปีฏบัิตริาชการ วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พงศ.2539 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 20.0วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:[ส าเนาคูม่อืประชาชน] การรับช าระภาษีป้าย 01/08/2558 14:33 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


