การรับชาระภาษีป้าย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีปา้ ยพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีปา้ ยแสดงชื่อ
ยี่หอ้ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมี
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขนั้ ตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ ย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ ย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปา้ ยและแจ้งการประเมินภาษีปา้ ย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทนั ทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีท่เี จ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด(เกิน 15 วันนับแต่ได้รบั แจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีท่ผี รู้ บั ประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่
ได้รบั แจ้งการประเมินเพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นชีข้ าดและแจ้งให้ผเู้ สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับ
แต่วนั ที่ได้รบั อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีปา้ ยพ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนัน้ ผูร้ บั คาขอและผูย้ ่นื คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลา
ให้ผยู้ ่นื คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่นื คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ บั คาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริม่ นับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่นื คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา
10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปา้ ย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีปา้ ย (ภ.ป.1)
และแจ้งการประเมินภาษี

30 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

3)

การพิจารณา

เจ้าของป้ายชาระภาษี

15 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี )
2. หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบคือกอง
คลังองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกาศ)
(1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ย่ืนแสดงรายการ
ภาษีปา้ ย (ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539)
2. หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบคือกอง
คลังองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกาศ)
(1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน
นับแต่ได้รบั แจ้งการประเมิน
(กรณีชาระเกิน 15 วันจะต้อง
ชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด)
2. หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบคือกอง
คลังองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกาศ)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
ที่
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

หน่วยงานภาครัฐ จานวน
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรที่ออกให้
1
โดยหน่วยงำนของรัฐพร้อมสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
1
แผนผังแสดงสถำนที่ตงั้ หรือแสดงป้ำย
1
รำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำยวันเดือนปี ท่ี
ติดตัง้ หรือแสดง
หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรเช่นสำเนำใบ
0
ทะเบียนกำรค้ำสำเนำทะเบียนพำณิชย์
สำเนำทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
หนังสือรับรองนิติบคุ คล (กรณีนิติบคุ คล)
1
พร้อมสำเนำ
สำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีปำ้ ย (ถ้ำมี)
0
หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้
1
ดำเนินกำรแทน)

ผู้รับผิดชอบ

ว่าที่ ร.ต.นิรนั ดร์ ใสสี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายทะเบียน

จานวน
วยนับ หมายเหตุ
เอกสาร หน่
เอกสาร
สาเนา
1
ชุด
1
0

ชุด
ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1
0

ชุด
ฉบับ

-

