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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับชาระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีป้าย
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มอื ประชาชน] การรับชาระภาษีป้าย 26/05/2558 16:15
11. ช่องทางการให้บริการ
กองคลัง เทศบาลตาบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-825044 ต่อ 17
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษี
ป้ายแสดงชื่อยี่หอ้ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือ
กิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขนั้ ตอนและวิธีการเสีย
ภาษี
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2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและ
เงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผเู้ สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้
ในขณะนัน้ ผูร้ ับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื ประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13.
ที่

1)

2)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ
ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ
การตรวจสอบ
เจ้าของป้ายยื่นแบบ
เอกสาร
แสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป. 1) เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐาน
การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบ
รายการป้ายตามแบบ

ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงาน
หมายเหตุ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
1 วัน
กองคลัง
(1. ระยะเวลา :
เทศบาลตาบลยุหว่า 1 วัน
(ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี)

30 วัน

กองคลัง
เทศบาลตาบลยุหว่า

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ยื่น
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ
แสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี

ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงาน
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ

เจ้าของป้ายชาระภาษี

15 วัน

กองคลัง
เทศบาลตาบลยุหว่า

หมายเหตุ
แสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1)
(ตาม
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วัน
นับแต่ได้รับแจ้ง
การประเมิน
(กรณีชาระเกิน
15 วันจะต้อง
ชาระเงินเพิ่มตาม
อัตราที่กฎหมาย
กาหนด)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
จานวน
จานวน
รายการเอกสารยืนยัน
หน่วยนับ
ภาครัฐผู้ออก
ที่
เอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ตัวตน
เอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
บัตรประจาตัวประชาชน
1
1
ชุด
หรือบัตรที่ออกให้โดย
1)
หน่วยงานของรัฐพร้อม
สาเนา
2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา 1
1
ชุด
-
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หน่วยงาน
รายการเอกสารยืนยัน
ภาครัฐผู้ออก
ที่
ตัวตน
เอกสาร
แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือ แสดงป้ายรายละเอียด
3)
เกี่ยวกับป้ายวันเดือนปีที่
ติดตัง้ หรือแสดง
หลักฐานการประกอบ
กิจการเช่นสาเนาใบทะเบียน
4) การค้าสาเนาทะเบียน
พาณิชย์สาเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หนังสือรับรองนิติบุคคล
5) (กรณีนิตบิ ุคคล) พร้อม
สาเนา
สาเนาใบเสร็จรับเงินภาษี
6)
ป้าย (ถ้ามี)
หนังสือมอบอานาจ (กรณี 7) มอบอานาจให้ดาเนินการ
แทน)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
ภาครัฐผู้ออก
ที่
เอกสารยื่น
เอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มขี ้อมูลค่าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
เทศบาลตาบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตาบลยุหว่า 053-825044
3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลยุหว่า http://www.yuwa.go.th
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
19. หมายเหตุ
-

