1/5

คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีปาย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีปาย อภิชาแสนเฮือง สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015
19:29
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลคําปาหลาย 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท 042643058/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระ
ภาษีปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณา
การคาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสีย
ภาษี
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3)
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
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6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษี
และเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอ ผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน
นับแตไดรับแจง การประเมิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5)
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมได
ในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตาม
มาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร เจาของปายยื่นแบบแสดง 1 วัน
รายการภาษีปาย (ภ.ป.
1) เพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน

การพิจารณา
2)

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

พนักงานเจาหนาที่
พิจารณาตรวจสอบ
รายการปาย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป.1) และแจงการ

30 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
1 วัน (ภายใน
เดือนมีนาคม
ของทุกป)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ยื่น
แสดงรายการ
ภาษีปาย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
ประเมินภาษี

การพิจารณา

เจาของปายชําระภาษี

15 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.
2539)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วัน
นับแตไดรับแจง
การประเมิน
(กรณีชําระเกิน
15 วัน จะตอง
ชําระเงินเพิ่ม
ตามอัตราที่
กฎหมาย
กําหนด)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจําตัว 1
ประชาชนหรือ
บัตรที่ออกให
1)
โดยหนวยงาน
ของรัฐพรอม
สําเนา
ทะเบียนบาน 1
2)
พรอมสําเนา
แผนผังแสดง 1
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงปาย
3) รายละเอียด
เกี่ยวกับปาย
วัน เดือน ป ที่
ติดตั้งหรือแสดง
หลักฐานการ 0
ประกอบ
กิจการ เชน
สําเนาใบ
4) ทะเบียนการคา
สําเนาทะเบียน
พาณิชย สําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
หนังสือรับรอง 1
นิติบุคคล (กรณี
5)
นิติบุคคล)
พรอมสําเนา
สําเนา
0
6) ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปาย (ถามี)
7)

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให

-

1

1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

1

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา
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หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
ที่
เอกสารยื่น
เอกสาร
ภาครัฐผูออก
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน
ดําเนินการ
แทน)

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ ( เลขที่ 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 /
โทรศัพท 042643058 / โทรสาร 042643058 / www.khampalai.go.th )
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4)
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

