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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
 

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
    1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ : บรกิำรทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร : ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ -      วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน   -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด  -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   -  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรรบัช ำระภำษีป้ำย กองคลงั  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 47170 
โทร/โทรสาร. 042-704934 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ  - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำยพ.ศ. 2510 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้ำที่ในกำรรับช ำระภำษีป้ำยแสดงช่ือ
ยี่ห้อหรือเครื่องหมำยที่ใช้เพื่อกำรประกอบกำรค้ำหรอืประกอบกิจกำรอื่นหรือโฆษณำกำรค้ำหรือกจิกำรอื่นเพือ่หำรำยได้โดย
มีหลกัเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขดังนี ้
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ประชำสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีกำรเสียภำษี 
2. แจ้งให้เจ้ำของป้ำยทรำบเพื่อยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีปำ้ย (ภ.ป. 1) 
3. เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) ภำยในเดือนมีนำคม 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยและแจ้งกำรประเมินภำษีป้ำย (ภ.ป. 3) 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรบัช ำระภำษี (เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีทันทีหรือช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ) 
6. กรณีที่เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน) ต้องช ำระภำษีและเงินเพิ่ม 
7. กรณีที่ผูร้ับประเมิน (เจ้ำของป้ำย) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถ่ินได้ภำยใน 30 วันนับแต่ได้รับ
แจ้งกำรประเมินเพื่อให้ผูบ้รหิำรท้องถ่ินช้ีขำดและแจ้งให้ผูเ้สยีภำษีทรำบตำมแบบ (ภ.ป. 5) ภำยในระยะเวลำ 60 วันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำยพ.ศ. 2510 
8. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไขเพิม่เติมได้ในขณะนั้นผู้
รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ื่นค ำ
ขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเตมิหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผูร้ับค ำขอจะด ำเนินกำร
คืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
9. พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ะยังไมพ่ิจำรณำค ำขอและยังไม่นบัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอ
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทกึสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคู่มอืเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหนำ้ที่ผู้รบัค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้ว
เห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
11. หน่วยงำนจะมีกำรแจง้ผลกำรพิจำรณำใหผู้้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัตกิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ. 2558 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดง
รำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป. 1) 
เพื่อให้พนกังำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน 
 

1 วัน กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลำ : 1 
วัน (ภำยในเดือน
มีนำคมของทุกป)ี 
2. หน่วยงำน
ผู้รบัผิดชอบคือกอง
คลังเทศบำล
ต ำบลบะหว้ำ) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

2) กำรพิจำรณำ 
 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ
ตรวจสอบรำยกำรป้ำยตำม
แบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 
(ภ.ป.1) และแจ้งกำร
ประเมินภำษี 
 

30 วัน กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลำ : 
ภำยใน 30 วันนับ
จำกวันที่ยื่นแสดง
รำยกำรภำษีป้ำย 
(ภ.ป.1) (ตำม
พระรำชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หน่วยงำน
ผู้รบัผิดชอบคือ 
กองคลงัเทศบำล
ต ำบลบะหว้ำ) 

3) กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำของป้ำยช ำระภำษี 
 

15 วัน กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลำ : 
ภำยใน 15 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งกำร
ประเมิน (กรณี
ช ำระเกิน 15 วัน
จะต้องช ำระเงิน
เพิ่มตำมอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนด) 
2. หน่วยงำน
ผู้รบัผิดชอบคือ 
กองคลงัเทศบำล
ต ำบลบะหว้ำ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  46  วัน 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  5  นำที 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือบัตร
ที่ออกให้โดย
หน่วยงำนของรัฐ
พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้ำนพร้อม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) แผนผังแสดงสถำน
ที่ตั้งหรือแสดงปำ้ย
รำยละเอียด
เก่ียวกับป้ำยวัน
เดือนปีที่ตดิตั้งหรือ
แสดง 

- 1 - ชุด - 

4) หลักฐำนกำร
ประกอบกิจกำร
เช่นส ำเนำใบ
ทะเบียนกำรค้ำ
ส ำเนำทะเบยีน
พำณิชย์ส ำเนำ
ทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

- - 1 ชุด - 

5) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

6) ส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินภำษี
ป้ำย (ถ้ำมี)  

- - 1 ชุด - 

7) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(กรณีมอบอ ำนำจ
ให้ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 - ฉบับ - 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

         - 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

        - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 

โทร/โทรสำร. 042-704934 เว็บไซต์ www.bawalocal.go.th 
หมายเหต ุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

 - แบบแจง้รำยกำรเพื่อเสียภำษีป้ำย (ภ.ป. 1)  
 

19. หมำยเหต ุ
        - 
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