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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรั บชาระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษี ป้าย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักบริหารการคลังท้ องถิ่น
3. ประเภทของงานบริ การ:กระบวนงานบริ การที่เ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริ การ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญ าต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษี ป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ การ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับชาระภาษี ป้าย 26/05/2558 16:15
11. ช่ องทางการให้ บริ การ
1) สถานที่ให้ บริ การ เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ 222 ถนนเมืองรามันห์ ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน จังหวัด
ยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH
/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษี ป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับช าระภาษี ป้าย
แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ เพื่อการประกอบการค้ าหรือประกอบกิจการอื่ นหรื อโฆษณาการค้ า หรือ กิจ การอื่นเพื่ อ
หารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขดังนี ้
1. องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่ วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ ขนตอนและวิ
ั้
ธีการเสี ยภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้ าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ป้ายและแจ้ งการประเมินภาษี ป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้ าของป้ายชาระภาษี ทนั ทีหรือชาระภาษี ภายในกาหนดเวลา)
6. กรณี ที่เจ้ าของป้ายชาระภาษี เ กินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้ รบั แจ้ งการประเมิน) ต้ องชาระภาษี และเงิ นเพิ่ม
7. กรณี ที่ผ้ ู รบั ประเมิน (เจ้ าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ ต่ อผู้ บริห ารท้ องถิ่น ได้ ภายใน 30 วันนับแต่
ได้ รบั แจ้ งการประเมินเพื่อให้ ผ้ ู บริห ารท้ องถิ่นชี ้ขาดและแจ้ งให้ ผ้ ู เสี ยภาษี ท ราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60
วันนับแต่วนั ที่ได้ รบั อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภ าษี ป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณี คาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจ ารณาไม่ ถูกต้ องหรือ ไม่ครบถ้ วนและไม่ อาจแก้ ไขเพิ่มเติม ได้ ในขณะนัน้
ผู้ รบั คาขอและผู้ ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่ม เติมหากผู้ ยื่นคาขอไม่ดาเนิ นการแก้ ไข/เพิ่ม เติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้ รบั ค าขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่น ับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่ าผู้ ยื่นคาขอจะดาเนิ นการแก้ ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึ กสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริการตามคู่มือ เริ่มนับหลังจากเจ้ า หน้ าที่ผ้ ู ร ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ ระบุ ไว้ ในคู่มื อประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริ การ
เจ้ าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่

ระยะเวลา
ให้ บริ การ
1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี )
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริ การ

ระยะเวลา
ให้ บริ การ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษี ป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้ งการ
ประเมินภาษี

กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

การพิจารณา

เจ้ าของป้ายชาระภาษี

กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

2)

3)

15 วัน

หมายเหตุ

2. หน่วยงาน
ผู้ รบั ผิ ดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษี ป้าย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
2. หน่วยงาน
ผู้ รบั ผิ ดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้ รบั แจ้ งการ
ประเมิน (กรณี
ชาระเกิน 15 วัน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริ การ

ระยะเวลา
ให้ บริ การ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

จะต้ องชาระเงิ น
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด)
2. หน่วยงาน
ผู้ รบั ผิ ดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริ การนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริ ง
บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรือ
1) บัตรที่ออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน
1
2)
พร้ อมสาเนา
แผนผังแสดง
1
3)
สถานที่ตงหรื
ั้ อ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
แสดงป้าย
รายละเอียด
เกี่ยวกับป้ายวัน
เดือนปี ที่ติดตัง้
หรือแสดง
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสาเนาใบ
ทะเบียนการค้ า
สาเนาทะเบียน
พาณิ ชย์สาเนา
ทะเบียน
ภาษี มูลค่าเพิ่ม
หนังสื อรับรองนิติ
บุคคล (กรณี นิติ
บุคคล) พร้ อม
สาเนา
สาเนา
ใบเสร็จรับเงิ น
ภาษี ป้าย (ถ้ ามี)
หนังสื อมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่ พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่ มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ 222 ถนนเมืองรามันห์ ตาบลกายูบอเกาะ อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้ งรายการเพื่อเสี ยภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ ภาษี ป้าย (ภ.ป. 4)
-

19. หมายเหตุ
-

