คู่มือสำหรับประชำชน
งำนทีใ่ ห้ บริกำร
การรับชาระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
หน่ วยงำนทีร่ ับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ขอบเขตกำรให้ บริกำร
สถำนที/่ ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร
กองคลัง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0-5316-0308
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรสาร 0-5316-0308
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยืน่ คำขอ
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีป้าย
แสดงชื่ อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรื อประกอบกิจการอื่น หรื อโฆษณาการค้าหรื อกิจการ
อื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (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 วนท้องถิ่ นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ ายชาระภาษีทนั ที หรื อชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณี ที่เจ้าของป้ ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงิน
7.เพิ่มกรณี ที่ผรู ้ ับประเมิน (เจ้าของป้ าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับ
แต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่ นชี้ ขาดและแจ้งให้ผเู ้ สี ยภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผยู้ นื่ คาขอดาเนิ นการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนิ นการแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผูร้ ับคาขอจะดาเนิ นการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ว เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา
10 แห่ง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ อง
- พระราชบัญญัติภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้ บริกำร
ขั้นตอน
หน่ วยงำนผู้รับผิดชอบ
1. ยืน่ แบบแสดงรายการพร้อมเอกสารหลักฐาน
กองคลัง
2.เจ้าหน้าที่รับแบบตรวจสอบความถูกต้อง
กองคลัง
5 วัน
3. เจ้าพนักงานประเมินภาษีและแจ้งการประเมิน
กองคลัง
4.รับชาระภาษีและออกใบเสร็ จ (5 นาที)
กองคลัง
ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาสาหรับรายใหม่ 5 วัน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนทีต่ ้ องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา (ฉบับจริ ง 1 ชุด /
สาเนา 1 ชุด)

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา (ฉบับจริ ง 1 ชุด / สาเนา 1 ชุด)
3. แผนผังแสดงสถานที่ต้งั หรื อแสดงป้ าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้ าย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรื อแสดง (ฉบับจริ ง
1 ชุด)
4. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น สาเนาใบทะเบียนการค้า สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิม่ (สาเนา 1 ชุด)
5. หนังสื อรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณี นิติบุคคล) พร้อมสาเนา (ฉบับจริ ง 1 ชุด /
สาเนา 1 ชุด)
6. สาเนาใบเสร็ จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) (สาเนา 1 ชุด)
7. หนังสื อมอบอานาจ (กรณี มอบอานาจให้ดาเนินการแทน) (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ)
อัตรำค่ำภำษี
1. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.
2. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรื อปนกับภาพหรื อเครื่ องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท: 500 ตร.ซม.
3. ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทยไม่มีภาพหรื อเครื่ องหมายใดหรื อป้ ายที่มีอกั ษรไทยบางส่ วนหรื อทั้งหมดอยูใ้ ต้หรื อต่ากว่า
อักษาต่างประเทศคิดอัตรา 40 : 500 ตร.ซม.
4. ป้ ายตามข้อ 1,2,3 เมื่อคานวณพื้นที่ของป้ ายแล้วถ้ามีอตั ราที่ตอ้ งชาระภาษีต่ากว่าป้ ายละ 200 บาท ให้เสี ยภาษี
ป้ ายละ 200 บาท

กำรรับเรื่องร้ องรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยนได้ที่ กองคลัง เทศบาลตาบล
เชียง-เคี่ยน โทรศัพท์ 053-160308
ตัวอย่ ำงกำรกรอกแบบฟอร์ ม

