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คู่มือสําหรับประชาชน : การจัดเก็บภาษีป้าย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : ด้านการคลัง/การจัดเก็บภาษีป้าย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.2510 

 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ.2510  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 3เดือน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต่อเดือน3  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 2  
 จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้ายกายูบอเกาะ 15/07/2558 14:01  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ    

โทรศัพท์๐-7320-4817      
โทรสาร๐-7325-4353 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายแจ้งขนาดและยื่นภาพถ่ายหรือภาพสเก็ตของป้ายและแผนผังบริเวณท่ีติดตั้ง
ป้ายนั้นมาพร้อมกับคาขออนุญาตติดตั้งป้ายหรือแบบแสดงรายการภาษีป้ายแล้วแต่กรณีเพ่ือประโยชน์ในการสํารวจ
ตรวจสอบ 
     2. ในการติดตั้งป้ายต้องไม่มีลักษณะท่ีจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและบริเวณท่ีไม่อนุญาตให้
ติดตั้งป้ายได้แก่บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียสะพานสะพานลอยคนเดินข้ามถนนเกาะกลางถนน
สวนหย่อมสวนสาธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซ่ึงอยู่ในท่ีสาธารณะ 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีสํารวจภาษี (รายใหม่ ) 
 ๑. ผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษีป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
พร้อมเอกสารประกอบ 
 
 

2 นาที - - 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

๒. พนักงานประเมินรับแบบ
แสดงรายการตรวจเอกสาร/
หลักฐานและดําเนินการ
ประเมินภาษี 
 

2 นาที - - 

3) 
- 
 

๓. ออกใบแสดงรายการ
ประเมิน 
 

2 นาที - - 

4) 

- 
 

๔. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้าย
ชําระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 
 

1 นาที - - 

5) 

- 
 

กรณีการชําระภาษี (รายเก่า) 
 ๑. ผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษีป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย 
 
 

2 นาที - - 

6) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

๒. ตรวจสอบหลักฐานและ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
คํานวณภาษี 
 

2 นาที - - 

7) - 
 

๓. ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

1 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที 
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14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

๑. ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผ่าน
มา (กรณียื่นปกติ) 
๒. สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน 
(รายใหม่)   
๓. รายละเอียดเก่ียวกับ
ป้ายท้ังลักษณะข้อความ
ภาพขนาดรูปร่างและรูป
ตัวของป้าย (ถ้ามี) 

- - 1 ฉบับ (อย่างละ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วนคิดภาษี 500 ตร.ซม. 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ป้ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายคิดภาษี 500 ตร.ซม. 
ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) (ก) ป้ายท่ีไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ 
 (ข) ป้ายท่ีมีอักษรท้ังหมดหรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ํากว่าอักษรต่างประเทศคิดภาษี 500ตร.ซม.  
ค่าธรรมเนียม 40 บาท 
หมายเหตุ (ป้ายเม่ือคํานวณพ้ืนท่ีจํานวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาทให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลา โทรศัพท์๐-7320-4817

หรือเว็ปไซต์ http://www.kayuboko.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 22/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา  สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


