คู่มือสาหรับประชาชน : การรับชาระภาษีป้าย
หน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการ : เทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีป้าย
แสดงชื่อยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรื อประกอบกิจการอื่นหรื อโฆษณาการค้าหรื อกิจการอื่นเพื่อ
หารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วธิ ี การและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนและวิธีการเสี ยภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ ายทราบเพื่อยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ ายชาระภาษีทนั ทีหรื อชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณี ที่เจ้าของป้ ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณี ที่ผรู้ ับประเมิน (เจ้าของป้ าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่
ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผเู ้ สี ยภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผยู ้ นื่ คาขอดาเนิ นการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู ้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีใ่ ห้ บริการ
199 ม.3 สำนักงำนเทศบำลตำบลหนองม่ วงต.หนองม่ วง
อ.หนองม่ วงจ.ลพบุรี 15170 036-431-111 ต่ อ 102
www.nongmuang.go.th/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ กำรวันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่ เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :46 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าของป้ ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารหลักฐาน
(หมำยเหตุ: -)
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี
(หมำยเหตุ: -)
3) การพิจารณา
เจ้าของป้ ายชาระภาษี
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่ วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

30 วัน

เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

15 วัน

เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรทีอ่ อกให้ โดยหน่ วยงานของรัฐ
พร้ อมสาเนา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ2) ทะเบียนบ้ านพร้ อมสาเนา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ3) แผนผังแสดงสถานทีต่ ้งั หรือแสดงป้ายรายละเอียดเกีย่ วกับป้ายวัน
เดือนปี ทีต่ ิดตั้งหรือแสดง
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ4) หลักฐานการประกอบกิจการเช่ นสาเนาใบทะเบียนการค้ าสาเนา
ทะเบียนพาณิชย์ สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ5) หนังสื อรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้ อมสาเนา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ6) สาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ ามี)
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ
7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
หมายเหตุหนังสื อมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ ำธรรมเนียม

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
1) 199 ม.3 สนง.เทศบาลต.หนองม่วงอ.หนองม่วงจ.ลพบุรี 15170 036-431111 ต่อ102 www.nongmaung.go.th
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ 1567
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 036-431111
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริ การประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสี ยภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่ อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
(หมำยเหตุ: -)

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีป้าย
หน่ วยงานกลางเจ้ าของกระบวนงาน: สานักบริ หารการคลังท้องถิ่นกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นสานักบริ หารการ
คลังท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภำษีป้ำย พ.ศ. 2510
ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้ อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 0
ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน:สาเนาคู่มือประชาชน 11/09/2015 16:13

