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คูมือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีปาย

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  องคการบริหารสวนตำบลลานหอย

กระทรวง:  -

1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชำระภาษีปาย

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตำบลลานหอย

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ:

1) พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0วัน

9. ขอมูลสถิติ

จำนวนเฉล่ียตอเดือน0

จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การรับชำระภาษีปาย 26/05/2558 16:15

11. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตำบลลานหอย /ติดตอดวยตนเอง  ณ  หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 08:30

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชำระภาษีปาย

แสดงช่ือย่ีหอหรือเคร่ืองหมายท่ีใชเพ่ือการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืนเพ่ือ

หารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังน้ี

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตำบล) ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี

2. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)

3. เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3)

5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นรับชาํระภาษี (เจา้ของป้ายชาํระภาษีทนัทหีรอื
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ชาํระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที�เจา้ของป้ายชาํระภาษีเกนิเวลาที�กําหนด (เกนิ 15 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้
การประเมนิ) ตอ้งชาํระภาษีและเงนิเพิ�ม
7. กรณีที�ผูรั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณต์อ่ผู ้
บรหิารทอ้งถิ�นไดภ้ายใน 30 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิเพื�อใหผู้บ้รหิาร
ทอ้งถิ�นชี�ขาดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา
60 วนันับแตว่นัที�ไดรั้บอทุธรณต์ามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่
ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ�มเตมิไดใ้นขณะนั�นผูรั้บคําขอและผูย้ื�นคําขอจะ
ตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิหากผูย้ื�นคําขอไมดํ่าเนนิการ
แกไ้ข/เพิ�มเตมิภายในระยะเวลาที�กําหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา
9. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยงัไมพ่จิารณาคําขอและยงัไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงาน
จนกวา่ผูย้ื�นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถว้น
ตามบนัทกึสองฝ่ายนั�นเรยีบรอ้ยแลว้
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริ�มนับหลงัจากเจา้หนา้ที�ผูรั้บคําขอได ้
ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามที�
ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน
11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันับ
แตว่นัที�พจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญัตกิารอํานวยความ
สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13. ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ

ที� ประเภทข ั�น
ตอน

รายละเอยีดของ
ข ั�นตอนการ
บรกิาร

ระยะ
เวลาให้
บรกิาร

สว่นงาน /
หนว่ยงาน

ที�
รบัผดิชอ

บ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบ
เอกสาร

เจา้ของป้ายยื�น
แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

1 วนั กรม
สง่เสรมิการ

(1. ระยะ
เวลา : 1 วนั
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เพื�อให ้
พนักงานเจา้หนา้ที�
ตรวจสอบความ
ครบถว้นถกูตอ้ง
ของเอกสาร
หลกัฐาน

ปกครอง
ทอ้งถิ�น

(ภายใน
เดอืน
มนีาคมของ
ทกุปี)
2. หน่วย
งานผู ้
รับผดิชอบ
คอื
เทศบาล.....
(ระบชุื�อ) /
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบล.....
(ระบชุื�อ) /
เมอืงพัทยา)

2)

การพจิารณา พนักงานเจา้หนา้ที�
พจิารณาตรวจสอบ
รายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1)
และแจง้การ
ประเมนิภาษี

30 วนั กรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง
ทอ้งถิ�น

(1. ระยะ
เวลา :
ภายใน 30
วนันับจาก
วนัที�ยื�น
แสดง
รายการภาษี
ป้าย (ภ.ป.1)
(ตาม
พระราชบญั
ญัตวิธิปีฏบิตั ิ
ราชการทาง
ปกครองพ.
ศ. 2539)
2. หน่วย
งานผู ้
รับผดิชอบ
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คอื
เทศบาล.....
(ระบชุื�อ) /
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบล.....
(ระบชุื�อ) /
เมอืงพัทยา)

3)

การพจิารณา เจา้ของป้ายชาํระ
ภาษี

15 วนั กรม
สง่เสรมิการ
ปกครอง
ทอ้งถิ�น

(1. ระยะ
เวลา :
ภายใน 15
วนันับแตไ่ด ้
รับแจง้การ
ประเมนิ
(กรณีชาํระ
เกนิ 15 วนั
จะตอ้งชาํระ
เงนิเพิ�มตาม
อตัราที�
กฎหมาย
กําหนด)
2. หน่วย
งานผู ้
รับผดิชอบ
คอื
เทศบาล.....
(ระบชุื�อ) /
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบล.....
(ระบชุื�อ) /
เมอืงพัทยา)
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ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 46 วนั

14. งานบรกิารนี�ผา่นการดาํเนนิการลดข ั�นตอน และระยะเวลาปฏบิตั ิ
ราชการมาแลว้

ยงัไมผ่า่นการดําเนนิการลดขั �นตอน

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื�นคาํขอ
15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที�ออกโดยหนว่ยงานภาครฐั

ที�
รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน

หนว่ย
งานภาค
รฐัผูอ้อก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจรงิ

จาํนวน
เอกสา
ร

สาํเนา

หนว่ย
นบั

เอกสา
ร

หมายเ
หตุ

1)

บตัรประจําตวั
ประชาชนหรอื
บตัรที�ออกใหโ้ดย
หน่วยงานของรัฐ
พรอ้มสําเนา

- 1 1 ชดุ -

2)
ทะเบยีนบา้น
พรอ้มสําเนา

- 1 1 ชดุ -

3)

แผนผังแสดง
สถานที�ตั �งหรอื
แสดงป้ายราย
ละเอยีดเกี�ยวกบั
ป้ายวนัเดอืนปีที�
ตดิตั �งหรอืแสดง

- 1 0 ชดุ -

4)

หลกัฐานการ
ประกอบกจิการ
เชน่สําเนาใบ
ทะเบยีนการคา้
สําเนาทะเบยีน
พาณชิยสํ์าเนา

- 0 1 ชดุ -
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ทะเบยีน
ภาษีมลูคา่เพิ�ม

5)

หนังสอืรับรอง
นติบิคุคล (กรณี
นติบิคุคล) พรอ้ม
สําเนา

- 1 1 ชดุ -

6)
สําเนาใบเสร็จรับ
เงนิภาษีป้าย (ถา้
ม)ี

- 0 1 ชดุ -

7)

หนังสอื
มอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให ้
ดําเนนิการแทน)

- 1 0 ฉบบั -

15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรบัยื�นเพิ�มเตมิ

ที�

รายการ
เอกสาร
ยื�น

เพิ�มเตมิ

หนว่ยงาน
ภาครฐัผู ้
ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจรงิ

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หนว่ย
นบั
เอกส
าร

หมายเหตุ

ไมพ่บเอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเตมิ

16. คา่ธรรมเนยีม

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม

17. ชอ่งทางการรอ้งเรยีน
1) ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลลานหอย อำเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท  0-5563-4194

หรือ  www.lanhoi.go.th

18. ตวัอยา่งแบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก
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1) 1. แบบแจง้รายการเพื�อเสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื�นอทุธรณภ์าษีป้าย
(ภ.ป. 4)
-

19. หมายเหตุ
-

วนัที�
พมิพ์

16/07/2558

สถานะ เผยแพรคู่ม่อืบนเว็บไซ
ตแ์ลว้

จดัทาํ
โดย

วนัวสิาปรชีานันท์

อนมุตั ิ
โดย

ดษุฎสีวุฒัวติยากร

เผยแพร่
โดย

ณฐณีิสงกมุาร


