
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษป้ีาย 
หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข (ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญติัภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับช าระภาษีป้ายแสดงช่ือ

ยีห่อ้หรือเคร่ืองหมายท่ีใชเ้พื่อการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้

โดยมีหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขดงัน้ี 
 

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวธีิการเสียภาษี 

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับช าระภาษี (เจา้ของป้ายช าระภาษีทนัทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

6. กรณีท่ีเจา้ของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วนันบัแต่ไดรั้บแจง้การประเมิน) ตอ้งช าระภาษีและเงินเพิ่ม 

7. กรณีท่ีผูรั้บประเมิน (เจา้ของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 30 วนันบัแต่

ไดรั้บแจง้การประเมินเพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนั

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น

ขณะนั้นผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู ้

รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 

10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

11. หน่วยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผูย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 

แห่งพระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 



 

ช่องทางการให้บริการ 
 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 46 วนั 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของ
เอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหตุ: 1. ระยะเวลา : 1 วนั (ภายในเดือนมีนาคมของทุก
ปี) 
2. หน่วยงานผู้ รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
สงเคราะห์  

1 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

 

2) การพจิารณา 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจง้การประเมินภาษี 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนันับจากวันท่ีย่ืน
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผู้ รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
สงเคราะห์))  
 
 

30 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
3) การพจิารณา 

เจา้ของป้ายช าระภาษี 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วนันับแต่ได้รับแจ้ง
การประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วนัจะต้องช าระเงินเพ่ิมตาม
อัตราท่ีกฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงานผู้ รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
สงเคราะห์ 
))  

15 วนั กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ  - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ  - 

- 

3) 
 

แผนผงัแสดงสถานทีต่ั้งหรือแสดงป้ายรายละเอยีดเกีย่วกับป้ายวนั
เดือนปีทีต่ิดตั้งหรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ  - 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการเช่นส าเนาใบทะเบียนการค้าส าเนา
ทะเบียนพาณชิย์ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ  - 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณนิีติบุคคล) พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ  - 

- 

6) 
 

ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ  - 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ  - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมสงเคราะห์ 

(หมายเหตุ: (199 ม.2 ต าบลนิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 


