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�������������������: การรับชำระภาษีป้าย
��������������������:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

�������:กระทรวงมหาดไทย

1. �������������:การรับชำระภาษีป้าย

2. ������������������������:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ������������������:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. ��������������������:รับแจ้ง

5. �������������������������� �����������������:
1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510

6. ������������: บริการท่ัวไป

7. ����������������: ท้องถ่ิน

8. ���������������/����������������������� -
������������������������� / �������� ��� 0วัน

9. �����������
 �������������������0
 ��������������������� 0
 ���������������������� 0

10. ��������������������������� สำเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 10:30
11. �������������������

1) ����������������สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ (กองคลัง) 7/5 หมู่ท่ี 4
ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40240 โทร. 043-295900 ต่อ

14/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

��������������������� เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
�������� -

12. ��������� ������� ��������(�����) �������������
���������������������

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชำระภาษีป้ายแสดงช่ือย่ีห้อ



2/6

หรือเคร่ืองหมายท่ีใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรื

อกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังน้ี

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

3. เจ้าของป้ายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชำระภาษี (เจ้าของป้ายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)

6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายชำระภาษีเกินเวลาท่ีกำหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)
ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่ม

7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 30
วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินช้ีขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5)
ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510

8.
กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ

ิ่มเติมได้ในขณะน้ันผู้รับคำขอและผู้ย่ืนคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายกา

รเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม

หากผู้ย่ืนคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผู้รับคำขอจะด

ำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9.
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื

่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือ

ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว
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10.
ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว

เห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา

10 แห่ง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13. ������� �������� ����������������������

����������������
��������������
�������������

��

�������
������
����

������� /
��������

������������

��������

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของป้ายย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีป้าย

(ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้

าหน้าท่ีตรวจสอบควา

มครบถ้วนถูกต้องของ

เอกสารหลักฐาน

1 วัน กรมส่งเสริมก

ารปกครองท้อง

ถ่ิน

(1. ระยะเวลา :
1 วัน

(ภายในเดือนม

ีนาคมของทุกปี)
2.
หน่วยงานผู้ร

ับผิดชอบคือ

กองคลังเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น)
2) การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าท่ี

พิจารณาตรวจสอบรายกา

รป้ายตามแบบแสดงรายก

ารภาษีป้าย (ภ.ป.1)
และแจ้งการประเมินภาษี

2 วัน กรมส่งเสริมก

ารปกครองท้อง

ถ่ิน

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30
วันนับจากวั

นท่ีย่ืนแสด

งรายการภาษีป้าย
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������������
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(ภ.ป.1)
(ตามพระราชบั

ญญัติวิธีป

ฏิบัติราชการ

ทางปกครองพ.ศ.
2539)
2.
หน่วยงานผู้ร

ับผิดชอบคือ

กองคลังเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น)
3) การพิจารณา เจ้าของป้ายชำระภาษี 15 วัน กรมส่งเสริมก

ารปกครองท้อง

ถ่ิน

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15
วันนับแต่ได

้รับแจ้งการป

ระเมิน

(กรณีชำระเกิน

15
วันจะต้องชำ

ระเงินเพิ่มตา

มอัตราท่ีกฎ

หมายกำหนด)
2.
หน่วยงานผู้ร

ับผิดชอบคือ
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����������������
��������������
�������������
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�������
������
����

������� /
��������

������������

��������

กองคลังเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น)
�������������������� 46 วัน

14. �������������������������������������
������������������������������

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. ������������������������������������
15.1) ����������������������������������������

���
���������

��������
������

���������
���������

��������

�������
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��������

��������
���

�����

����
�����

�����
��������

1)

บัตรประจำต

ัวประชาชนหร

ือบัตรท่ีอ

อกให้โดยหน่

วยงานของรัฐพ

ร้อมสำเนา

- 1 1 ชุด -

2)
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสำเนา

- 1 1 ชุด -

3) แผนผังแสดงส

ถานท่ีต้ัง

หรือแสดงป้า

ยรายละเอียดเ

ก่ียวกับป้

- 1 0 ชุด -
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��������

�������
����

��������

��������
���

�����

����
�����

�����
��������

ายวันเดือนป

ีท่ีติดต้ั

งหรือแสดง

4)

หลักฐานการป

ระกอบกิจการเ

ช่นสำเนาใบ

ทะเบียนการค

้าสำเนาทะเบ

ียนพาณิชย์

สำเนาทะเบีย

นภาษีมูลค่าเพิ่ม

- 0 1 ชุด -

5)

หนังสือรับร

องนิติบุคคล

(กรณีนิติบุคคล)

พร้อมสำเนา

- 1 1 ชุด -

6)
สำเนาใบเสร็

จรับเงินภาษีป้าย

(ถ้ามี)

- 0 1 ชุด -

7)

หนังสือมอบอ

ำนาจ

(กรณีมอบอำ

นาจให้ดำเน

ินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

15.2) ���������� � �������������������

���
���������

��������
��������

���������
���������

��������

�������
����

��������

��������
���

�����

����
�����

�����
��������

�����เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม
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16. ������������
�����������������������

17. �������������������
1) �������������������ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5 หมู่ท่ี 4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40240 โทร.043-295900 ต่อ 13
��������((สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ))

2) �������������������ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

��������( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
/ ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ���������������� �������� ����������������
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)

-

19. ��������
-


