
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษป้ีาย [N] 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : อบต.ลําดวน  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบัญญตัภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับชําระภาษีป้ายแสดงชือ่ ยีห่อ้ 
หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชเ้พือ่การประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่ หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอืน่ เพือ่หารายได ้
โดยมหีลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ดังนี ้
 
1. อบต.ลําดวน ประชาสัมพนัธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 
 
2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม 
 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับชําระภาษี (เจา้ของป้ายชําระภาษีทันท ีหรอืชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 
6. กรณทีีเ่จา้ของป้ายชําระภาษีเกนิเวลาทีก่ําหนด (เกนิ 15 วัน นับแต่ไดรั้บแจง้การประเมนิ) ตอ้งชําระภาษีและเงนิเพิม่ 
 
7. กรณทีีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมนิสามารถอุทธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 วัน นับแต่ไดร้ับแจง้ 
การประเมนิ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน 
นับแต่วันทีไ่ดร้ับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญตัภิาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 
8. กรณคีําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 
ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคาํขอ
และเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกว่าผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื 
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มอืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่ร้ับคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้ 
เห็นว่ามคีวามครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชาชน 
 
11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 
พระราชบัญญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  
 
ช่องทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลําดวน 
/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มพีักเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 46 วัน 
 

ACER
Cross-Out



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอ
กสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน 
(ภายในเดอืนมนีาคมของทุกปี) 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิาร คอื อบต.ลําดวน  

1 วัน กองคลัง 
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการป้าย 
ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
และแจง้การประเมนิภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน 
นับจากวันทีย่ืน่แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
(ตามพระราชบัญญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิาร คอื อบต.ลําดวน  

30 วัน กองคลัง 
 

3) การพจิารณา 
เจา้ของป้ายชําระภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน 
นับแต่ไดร้ับแจง้การประเมนิ (กรณีชําระเกนิ 15 วัน 
จะตอ้งชําระเงนิเพิม่ตามอัตราทีก่ฎหมายกําหนด) 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานใหบ้รกิาร คอื อบต.ลําดวน 

15 วัน กองคลัง 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

สํานักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถานทีต่ ัง้หรอืแสดงป้าย รายละเอยีดเกีย่วกบัป้าย 
วนั เดอืน ปี ท ีต่ดิต ัง้หรอืแสดง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการ เช่น สําเนาใบทะเบยีนการคา้ 
สําเนาทะเบยีนพาณิชย ์สําเนาทะเบยีนภาษมูีลคา่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรบัเงนิภาษป้ีาย (ถา้ม)ี  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผูใ้ชบ้รกิาร) 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) อบต.ลําดวน (กองคลงั) หมายเลขโทรศัพท ์044541168  

 
2) ศูนยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

3) ศูนยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทุนต่างชาต ิ(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 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ
- 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตศู์นยร์วมขอ้มูลการตดิต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 23/12/2563 

http://www.info.go.th/

