คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การร ับชําระภาษีป้าย
หน่วยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตภ
ิ าษีป้าย พ.ศ. 2510 กําหนดให ้องค์กรปกครองส่วนท ้องถินมีหน ้าทีในการรับชําระภาษีป้ายแสดง
ชือ ยีห ้อ หรือเครืองหมายทีใช ้เพือการประกอบการค ้าหรือประกอบกิจการอืน หรือโฆษณาการค ้าหรือกิจการอืน เพือหารายได ้
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไข ดังนี

1. องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั
ธก
ี ารเสียภาษี
2. แจ ้งให ้เจ ้าของป้ ายทราบเพือยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ ้าของป้ ายยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท ้องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท ้องถินรับชําระภาษี (เจ ้าของป้ ายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีทเจ
ี ้าของป้ ายชําระภาษีเกินเวลาทีกําหนด (เกิน 15 วัน นั บแต่ได ้รับแจ ้งการประเมิน) ต ้องชําระภาษีและเงินเพิม
7. กรณีทผู
ี ้รับประเมิน (เจ ้าของป้ าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ
่ ผู ้บริหารท ้องถินได ้ภายใน 30 วัน นั บแต่ได ้รับแจ ้ง
การประเมิน เพือให ้ผู ้บริหารท ้องถินชีขาดและแจ ้งให ้ผู ้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นั บแต่วน
ั ที
ได ้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัตภ
ิ าษีป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน และไม่อาจแก ้ไขเพิมเติมได ้ในขณะนั น ผู ้รับคํา
ขอและผู ้ยืนคําขอจะต ้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร ้อมกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืนคําขอ
ดําเนินการแก ้ไข/เพิมเติม หากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก ้ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู ้รับคําขอจะดําเนินการคืนคํา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนั กงานเจ ้าหน ้าทีจะยังไม่พจ
ิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ยืนคําขอจะดําเนินการแก ้ไขคําขอหรือ
ยืนเอกสารเพิมเติมครบถ ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรียบร ้อยแล ้ว
10. ระยะเวลาการให ้บริการตามคูม
่ อ
ื เริมนั บหลังจากเจ ้าหน ้าทีผู ้รับคําขอได ้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้ว
เห็นว่ามีความครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืนคําขอทราบภายใน 7 วันนั บแต่วน
ั ทีพิจารณาแล ้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัตก
ิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 46 วัน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:00 - 17:00 น. (มีพักเทียง)

ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าของป้ ายยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพือให ้
พนั กงานเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบความครบถ ้วนถูกต ้องของเอกสาร
หลักฐาน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุก
ปี )
2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ อบต.ม่วงสามสิบ))
การพิจารณา
พนั กงานเจ ้าหน ้าทีพิจารณาตรวจสอบรายการป้ าย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ ้งการประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นั บจากวันทียืน
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ป
ี ฏิบัต ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ อบต.ม่วงสามสิบ))
การพิจารณา
เจ ้าของป้ ายชําระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นั บแต่ได ้รับแจ ้งการ
ประเมิน (กรณีชาํ ระเกิน 15 วัน จะต ้องชําระเงินเพิมตามอัตราที
กฎหมายกําหนด)
2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ อบต.ม่วงสามสิบ))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชนหรือบ ัตรทีออกให้โดยหน่วยงานของร ัฐ
พร้อมสําเนา
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 2)
ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 3)
แผนผ ังแสดงสถานทีตงหรื
ั
อแสดงป้าย รายละเอียดเกียวก ับป้าย
ว ัน เดือน ปี ทีติดตงหรื
ั
อแสดง
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 4)
หล ักฐานการประกอบกิจการ เช่น สําเนาใบทะเบียนการค้า สําเนา
ทะเบียนพาณิชย์ สําเนาทะเบียนภาษีมล
ู ค่าเพิม
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 5)
หน ังสือร ับรองนิต ิบุคคล (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล) พร้อมสําเนา
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 6)
สําเนาใบเสร็จร ับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 7)
หน ังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถิน

30 วัน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถิน

15 วัน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถิน

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลําด ับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มข
ี ้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ
(หมายเหตุ: (99 หมูท
่ ี 12 ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ 045489427))
2)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
1. แบบแจ ้งรายการเพือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืนอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีป้าย
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลังท ้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน สํานั กบริหารการคลัง
ท ้องถิน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: รับแจ ้ง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ: ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย อบต.ม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารฉบับ นีดาวน์โหลดจากเว็ บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมู ลคูม
่ อ
ื สํ าหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

