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คู่มือสําหรั บประชาชน: การรั บชําระภาษีป้าย
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษี ป้าย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองคลัง เทศบาลตําบลขามใหญ่
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษี ป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษี ป้าย เทศบาลตําบลขามใหญ่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที ให้บริ การ กองคลัง เทศบาลตําบลขามใหญ่
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เที ยง)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 04-5475-051-3 )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตภิ าษี ป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินมีหน้ าทีในการรับชําระภาษี ป้าย
แสดงชือยีห้อหรื อเครื องหมายทีใช้ เพือการประกอบการค้ าหรื อประกอบกิจการอืนหรื อโฆษณาการค้ าหรื อกิจการอืนเพือ
หารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื อนไขดังนี
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1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขั นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของป้ายทราบเพือยืนแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้ าของป้ายยืนแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ป้ายและแจ้ งการประเมินภาษี ป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้ องถินรับชําระภาษี (เจ้ าของป้ายชําระภาษี ทนั ทีหรื อชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีทีเจ้ าของป้ายชําระภาษี เกินเวลาทีกําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน) ต้ องชําระภาษี และเงินเพิม
7. กรณีทีผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริ หารท้ องถินได้ ภายใน 30 วันนับแต่
ได้ รับแจ้ งการประเมินเพือให้ ผ้ บู ริ หารท้ องถินชี ขาดและแจ้ งให้ ผ้ เู สียภาษี ทราบตามแบบ(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60
วันนับแต่วนั ทีได้ รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตภิ าษี ป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ มเติมได้ ในขณะนั น
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อ
ยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั นเรี ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ ว
เห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
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11. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ูยืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10
แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของป้ายยืนแบบแสดง
รายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
เพือให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าทีพิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษี ป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้ งการ
ประเมินภาษี

1)

2)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี )
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันทียืนแสดง
รายการภาษี ป้าย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
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ที

ประเภทขั นตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

เจ้ าของป้ายชําระภาษี

ระยะเวลา
ให้ บริการ

15 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

3)

หมายเหตุ

ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้ รับแจ้ งการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะต้ องชําระเงิน
เพิมตามอัตราที
กฎหมายกําหนด)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรื อ
1) บัตรทีออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
1
2)
พร้ อมสําเนา
แผนผังแสดง
1
สถานทีตั งหรื อ
แสดงป้าย
3) รายละเอียด
เกียวกับป้ายวัน
เดือนปี ทีตดิ ตั ง
หรื อแสดง
หลักฐานการ
0
ประกอบกิจการ
เช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้ า
4)
สําเนาทะเบียน
พาณิชย์สําเนา
ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม
หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล (กรณีนิติ
5)
บุคคล) พร้ อม
สําเนา

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที
6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบเสร็ จรับเงิน
ภาษี ป้าย (ถ้ ามี)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

-

0

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น ๆ สํ าหรับยื นเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลขามใหญ่ เลขที 339 หมู่ที 14 ตําบลขามใหญ่ อ.เมื อง
จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 04-5475-051-3 โทรสาร 04-5475-162 เว็ปไซด์www.khamyaiubon.go.th
เฟสบุค/เพจ: เทศบาลตําบลขามใหญ่
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1. แบบแจ้ งรายการเพือเสียภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืนอุทธรณ์ภาษี ป้าย (ภ.ป. 4)
-

19. หมายเหตุ
-
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