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คู่มอืสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีป้าย

หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลสนวน อาํเภอห้วยราช จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 โทร 0 4402 9626

1. ชอืกระบวนงาน :การรับชําระภาษีปา้ย

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :สํานกับริหารการคลงัท้องถิน

3. ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการทีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :รับแจ้ง

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง:

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป

7. พนืทใีห้บริการ : ท้องถิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั

9. ข้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0

จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0

จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0

10. ชอือ้างองิของคู่มอืประชาชน [สําเนาคูม่อืประชาชน] การรับชําระภาษีปา้ย 26/05/2558 16:15

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานทใีห้บริการองค์การบริหารสว่นตําบลสนวน อาํเภอห้วยราช จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 โทร 0 4402 9626

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วธิ ีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต

ตามพระราชบญัญัติภาษีปา้ยพ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถินมหีน้าทีในการรับชําระภาษีป้าย

แสดงชือยห้ีอหรือเครืองหมายทใีช้เพอืการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอืนเพอื

หารายได้โดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขดงันี
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1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสมัพนัธ์ขนัตอนและวิธีการเสียภาษี

2. แจ้งให้เจ้าของปา้ยทราบเพอืยืนแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1)

3. เจ้าของปา้ยยืนแบบแสดงรายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมนีาคม

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปา้ยและแจ้งการประเมินภาษีปา้ย (ภ.ป. 3)

5. องค์กรปกครองสว่นท้องถินรับชําระภาษี (เจ้าของปา้ยชาํระภาษีทนัทหีรือชาํระภาษีภายในกําหนดเวลา)

6. กรณีทีเจ้าของปา้ยชาํระภาษีเกินเวลาทกํีาหนด (เกิน 15 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมนิ) ต้องชําระภาษีและเงินเพมิ

7. กรณีทีผู้รับประเมนิ (เจ้าของปา้ย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถินได้ภายใน 30 วนันบัแต่

ได้รับแจ้งการประเมนิเพอืให้ผู้บริหารท้องถินชีขาดและแจ้งให้ผู้ เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60

วนันบัแตว่นัทีได้รับอทุธรณ์ตามพระราชบญัญติัภาษีปา้ยพ.ศ. 2510

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิมเติมได้ในขณะนนั

ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ยนืคําขอดําเนินการแก้ไข/เพมิเติมหากผู้ ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพมิเติมภายในระยะเวลาทกีําหนดผู้รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือ

ยนืเอกสารเพมิเติมครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนนัเรียบร้อยแล้ว

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ือเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้ว

เห็นวา่มคีวามครบถ้วนตามทรีะบไุว้ในคูม่อืประชาชน

11. หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทพีจิารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10

แหง่

พระราชบญัญติัการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558
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13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรีับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของปา้ยยืนแบบแสดง

รายการภาษีปา้ย (ภ.ป. 1)

เพอืให้พนกังานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบความครบถ้วน

ถกูต้องของเอกสาร

หลกัฐาน

1 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน

(1. ระยะเวลา : 1

วนั (ภายในเดือน

มีนาคมของทกุปี)

2. หนว่ยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) / องค์การ

บริหารสว่น

ตําบล.....(ระบชุือ)

/ เมืองพทัยา)

2)

การพจิารณา พนกังานเจ้าหน้าทีพจิารณา

ตรวจสอบรายการปา้ยตาม

แบบแสดงรายการภาษีปา้ย

(ภ.ป.1) และแจ้งการ

ประเมินภาษี

30 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน

(1. ระยะเวลา :

ภายใน 30 วนันบั

จากวนัทยีนืแสดง

รายการภาษีปา้ย

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบญัญติัวิธี

ปฏิบติัราชการทาง

ปกครองพ.ศ.

2539)

2. หนว่ยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) / องค์การ

บริหารสว่น

ตําบล.....(ระบชุือ)

/ เมืองพทัยา)

3)
การพจิารณา เจ้าของปา้ยชาํระภาษี 15 วนั กรมสง่เสริมการ (1. ระยะเวลา :
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ที ประเภทขันตอน
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปกครองท้องถิน ภายใน 15 วนันบั

แตไ่ด้รับแจ้งการ

ประเมิน (กรณี

ชําระเกิน 15 วนั

จะต้องชําระเงิน

เพมิตามอตัราที

กฎหมายกําหนด)

2. หนว่ยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) / องค์การ

บริหารสว่น

ตําบล.....(ระบชุือ)

/ เมืองพทัยา)

ระยะเวลาดาํเน ินการรวม 46 วนั

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว

ยงัไมผ่่านการดําเนินการลดขนัตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท ี
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรทีออกให้โดย

หน่วยงานของรัฐ

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -
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ที
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2)
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -

3)

แผนผังแสดง

สถานทีตังหรือ

แสดงป้าย

รายละเอียด

เกียวกับป้ายวนั

เดือนปีทีติดตัง

หรือแสดง

- 1 0 ชุด -

4)

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

เช่นสําเนาใบ

ทะเบียนการค้า

สําเนาทะเบียน

พาณิชย์สําเนา

ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม

- 0 1 ชุด -

5)

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล (กรณีนิติ

บุคคล) พร้อม

สําเนา

- 1 1 ชุด -

6)

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีป้าย (ถ้ามี)

- 0 1 ชุด -

7)

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -
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15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ท ี
รายการเอกสาร
ยนืเพมิเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆสําหรับยืนเพิมเติม

16. ค่าธรรมเนียม

ภาษีปาย

ประเภท

ขอความปายที่มี อัตราภาษี

1 อักษรไทย 3 บาท/500 ตร.ซม.

2 อักษรไทยปนกับอักษร

ตางประเทศหรือปนกับภาพและ

และเคร่ืองหมายอ่ืน

20 บาท/500 ตร.ซม

3 (ก) ไม่มีอกัษรไทย ไม่วา่จะมีภาพหรือ

เครืองหมายใด ๆ หรือไม่

(ข) มีอกัษรไทย บางส่วนหรือทงัหมด อยูใ่ต้

หรือตาํกวา่อกัษรต่างประเทศ

40 บาท/500 ตร.

ซม.

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลสนวน อาํเภอห้วยราช จงัหวดับรีุรัมย์

หมายเหตุ ( 128 หมูที่ 2 ตําบลสนวน อาํเภอห้วยราช จงัหวดับรีุรัมย์ 31000)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก

1) 1. แบบแจ้งรายการเพอืเสียภาษีปา้ย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืนอทุธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)

-
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19. หมายเหตุ

-

วันทพีมิพ์ 16/07/2558

สถานะ เผยแพร่คูม่ือบนเว็บไซต์แล้ว

จดัทาํโดย Atsadawut Baorakhon

อนุมตัโิดย Thanitsak Rangsiphutthisak

เผยแพร่โดย ณฐิณีสงกมุาร


