คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริ การ
หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ

การรับชาระภาษี ป้าย
งานจัดเก็บ องค์การบริ หารส่วนตาบลปางหมู

ขอบเขตการให้บริ การ
สถานที/่ ช่องทางให้บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ

งานจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู
184 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5361 3341
โทรสาร : 0 5361 3341 ต่อ 20

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
ตามพระราชบัญญัตภิ าษีป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีใ่ นการรับชาระภาษีป้ายแสดงชือ่ ยีห่ อ้ หรือ
เครือ่ งหมายทีใ่ ช้เพือ่ การประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพือ่ หารายได้โดยมีหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขนั ้ ตอนและวิธกี ารเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพือ่ ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทนั ทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีทเ่ี จ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาทีก่ าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รบั แจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงินเพิม่
7. กรณีทผ่ี รู้ บั ประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รบั แจ้ง
การประเมินเพือ่ ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ชีข้ าดและแจ้งให้ผเู้ สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตภิ าษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิม่ เติมได้ในขณะนัน้ ผูร้ บั คา
ขอและผูย้ น่ื คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝา่ ยและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผยู้ น่ื คาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิม่ เติมหากผูย้ น่ื คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูร้ บั คาขอจะดาเนินการคืนคาขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ น่ื คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยืน่ เอกสารเพิม่ เติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝา่ ยนัน้ เรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ อื เริม่ นับหลังจากเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั คาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ น่ื คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพ่ จิ ารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
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ขันตอนและระยะการให้
้
บริ การ
ขัน้ ตอน

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

1. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป. 1
2. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบขนาดป้าย และประเภทป้าย

ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้

อบต.ปางหมู

ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้

อบต.ปางหมู

3. เจ้าหน้าทีป่ ระเมินภาษีป้าย
4. ชาระภาษีป้าย

ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้

อบต.ปางหมู

ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้

อบต.ปางหมู

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ อ้ งใช้
1. แบบยืน่ แสดงรายการ ภ.ป.1
2. รูปป้าย

จานวน
จานวน

1
1

ฉบับ
ฉบับ

3. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นทีอ่ อกให้โดยหน่วยงาน

จานวน

1

ฉบับ

ของรัฐทีม่ รี ปู ถ่ายพร้อมสาเนา

ค่าธรรมเนี ยม
แล้วแต่ประเภทป้าย แต่ไม่ต่ากว่า 200.- บาท

การรับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู
184 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5361 3341
โทรสาร : 0 5361 3341 ต่อ 20

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล)
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