คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระภำษีป้ำย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ชาระภาษีป้าย แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือ
โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย
(ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทันที หรือชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)
ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
พ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ใข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ใข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ใข/
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ใขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
สานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตาบลกมลาไสย ตั้งอยู่ใน
สานักทะเบียนท้องที่อาเภอกมลาไสย ถนนสัญจรราชกิจ
ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
โทร. 0-4389-9006 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 46 นำที
ลำดับ
1)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วัน

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

30 วัน

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องฃองเอกสาร
หลักฐาน (หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาล...(ระบุชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล...(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา )
2)

กำรพิจำรณำ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) และแจ้งการประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 30 วัน นับจากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาล...(ระบุชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล...(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา )

3)

กำรพิจำรณำ
เจ้าของป้ายชาระภาษี (หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 15 วัน นับ
แต่ได้รับแจ้งการประเมิน ( กรณีชาระเกิน 15 วัน จะต้องชาระ
เงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาล...(ระบุชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล...(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา )

15 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงำน
ของรัฐพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

2)

ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-)

-

3)

แผนผังแสดงสถำนที่ตั้งหรือแสดงป้ำย รำยละเอียดเกี่ยวกับ
ป้ำย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (-)

-

4)

หลักฐำนกำรประกอบกิจกำร เช่น สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ
สำเนำทะเบียนพำณิชย์ สำเนำทะเบียนภำษีมูลค้ำเพิ่ม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-)

-

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-)

-

6)

สำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-)
หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (-)

-

7)

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)
2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
เทศบาลตาบลกมลาไสย เลขที่ 199 ถนนราษฎรบริหาร หมู่ 3 ตาบลหลักเมือง อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทร. 0-4389-9154 www.kamalasai.go.th (หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)

ชื่อแบบฟอร์ม
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
(หมายเหตุ: -)

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การรับชาระภาษีป้าย
กระบวนงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกคองท้องถิ่น
สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 1)พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 09/09/2015 11.30

