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คู่มือสาหรั บประชาชน : การรับชาระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชาระภาษีปา้ ย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษี ปา้ ย พ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน คูม่ ือประชาชน การรับชาระภาษีปา้ ย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยแอ่ง อาเภอเมื อง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0 4374 6080
/ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตภิ าษีปา้ ย พ.ศ. 2510 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับ
ชาระภาษีปา้ ยแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ เพื่อการประกอบการค้ าหรื อประกอบกิจการอื่น หรื อโฆษณา
การค้ าหรื อกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและ
ั้
วิธีการเสียภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ ย (ภ.ป. 1)
3. เจ้ าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปา้ ย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ปา้ ยและแจ้ งการประเมินภาษี ปา้ ย
(ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้ าของป้ายชาระภาษีทนั ที หรื อชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้ าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน) ต้ องชาระ
ภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริหารท้ องถิ่นได้ ภายใน
30 วัน นับแต่ได้ รับแจ้ ง การประเมิน เพื่อให้ ผ้ บู ริหารท้ องถิ่นชี ้ขาดและแจ้ งให้ ผ้ เู สียภาษี ทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5)
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัตภิ าษีปา้ ย พ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข
เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ ไขคาขอหรื อ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้ ว เห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ ว
เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

ระยะเวลาให้ บริการ

เจ้ าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปา้ ย
(ภ.ป. 1) เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้ วนถูกต้ องของเอกสารหลักฐาน

1 วัน

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณาตรวจสอบ
รายการป้าย ตามแบบแสดงรายการภาษีปา้ ย
(ภ.ป.1) และแจ้ งการประเมินภาษี

30 วัน

เจ้ าของป้ายชาระภาษี

3)

15 วัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 46 วัน

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วย (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือน
แอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม มีนาคมของทุกปี )
จังหวัดมหาสารคาม
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม )
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วย (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจาก
แอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ยื่นแสดงรายการภาษี ปา้ ย (ภ.ป.1)
จังหวัดมหาสารคาม
(ตามพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วย (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่
แอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม ได้ รับแจ้ งการประเมิน (กรณีชาระเกิน 15
จังหวัดมหาสารคาม
วัน จะต้ องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม)
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ออกให้ โดยหน่วยงานของรัฐ
พร้ อมสาเนา
2) ทะเบียนบ้ านพร้ อมสาเนา
แผนผังแสดงสถานที่ตงหรื
ั ้ อแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับ
3)
ป้าย วัน เดือน ปี ที่ติดตังหรื
้ อแสดง
หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น สาเนาใบทะเบียนการค้ า
4)
สาเนาทะเบียนพาณิชย์ สาเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
5) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล (กรณีนิตบิ คุ คล) พร้ อมสาเนา
6) สาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปา้ ย (ถ้ ามี)
7) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร
หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม
1)

หน่ วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1
0
1

1
1
0

ชุด
ชุด
ฉบับ

-

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4374 6080
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้ งรายการเพื่อเสียภาษีปา้ ย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษี ปา้ ย (ภ.ป. 4)
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

31/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม สถ.มท.
-

