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หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
 

 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ :  รับแจ้ง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต  หรือที่เกี่ยวข้อง : 
 1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย  พ.ศ. 2510 

ระดับผลกระทบ :  บริการทั่วไป 

พื้นที่ให้บริการ :  ท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  เงื่อนไข (ถ้ามี)  ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 2510  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ช าระภาษีป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน  หรือ
โฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน  เพ่ือหารายได้  โดยมีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงือ่นไข  ดังนี้ 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล)  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และวิธีการเสียภาษ ี
 (2) แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป. 1) 
 (3) เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป. 1)  ภายในเดือนมีนาคม 
 (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย  
(ภ.ป. 3) 
 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี  (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที  หรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 
 (6) กรณีท่ีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด  (เกิน  15  วัน  นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)  
ต้องช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
 (7) กรณีท่ีผู้รับประเมิน  (เจ้าของป้าย)  ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
ภายใน  30  วัน  นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ  ตาม
แบบ  (ภ.ป. 5)  ภายในระยะเวลา  60  วัน  นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. 
2510 
 (8) กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  และไม่อาจ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น  ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /

คู่มือส าหรับประชาชน 
การรับช าระภาษีป้าย 
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หลักฐานร่วมกัน  พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม  หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการ
แก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 (9) พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอ
จะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 (10) ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 (11) หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน  7  วันนับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จตามมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ  พ.ศ. 2558 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ : ระยะเวลาเปิดให้บริการ : 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :  46  วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป. 1)  
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี) 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการ คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคีรี))  

1  วัน ส านักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย  ตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1)  และแจ้งการ
ประเมินภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539) 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการ คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคีรี))  

30  วัน ส านักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) การพิจารณา 
เจ้าของป้ายช าระภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับ
แจ้งการประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน จะต้องช าระ
เงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด) 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการ คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคีรี))  

15  วัน ส านักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักบริหารการทะเบียน 

2) ทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ - 

ส านักบริหารการทะเบียน 

3) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย  รายละเอียดเกี่ยวกับ
ป้าย  วัน เดือน ปี  ที่ติดตั้งหรือแสดง 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ) 

- 

4) หลักฐานการประกอบกิจการ  เช่น  ส าเนาใบทะเบียนการค้า 
ส าเนาทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ) 

- 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคล) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ) 

- 

6) ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย  (ถ้ามี) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  (เอกสารของผู้ใช้บริการ) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 
หนังสือมอบอ านาจ  (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

โทรศัพท์  075-820763,  075-578016 / www.wangkere.go.th 
2) ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที่  1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน  1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ. 1111  เลขที ่ 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.  10300  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99  หมู่  4  อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  ชั้น  2  ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ  อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี  11120 
- สายด่วน  1206 / โทรศัพท์  0 2502 6670-80  ต่อ  1900 ,  1904- 7 /  
 โทรสาร  0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
  

http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
 

 


