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คู ่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย
หน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. :การรับชําระภาษีป้าย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
3. ประเภทของงานบริการ: ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. :

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510

6. ระดับผลกระทบ:
7. :
8. กฎหมายข้อบังคับ/ -

/ ข้อกําหนด ฯลฯ 30วนั
9. ข้อมูลสถิติ

0
0
0

10. [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับชําระภาษีป้าย 26/05/2558 16:15
11. ช่องทางการให้บริการ

1) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
หมายเหต(ุ 44110
โทร 043-992247 , 043-992238)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ( )
08:30 - 16:30 น. ( )
หมายเหตุ -

12. (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
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1. (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล)

2. (ภ.ป. 1)

3. นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม

4. (ภ.ป. 3)

5. (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)

6. (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)

7. (เจ้าของป้าย) 30 วันนับแต่
งให้ผู ้ เสียภาษีทราบตามแบบ(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60

.ศ. 2510

8.
กสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู ้

/ /
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9.
ขอหรือ

10.
แล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้
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11. 7 10
แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13.

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเตา

(1. ระยะเวลา : 1
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี)
2. หน่วยงาน
ผู ้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ

) / องค์การ
บริหารส่วนตําบล
.....( ) /
เมืองพัทยา)

2)

การพิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี

30 วัน องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเตา

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ

รายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
2. หน่วยงาน
ผู ้ รับผิดชอบคือ
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การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาล.....(ระบุ
) / องค์การ

บริหารส่วนตําบล
.....( ) /
เมืองพัทยา)

3)

การพิจารณา เจ้าของป้ายชําระภาษี 15 วัน องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเตา

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะต้องชําระเงิน

กฎหมายกําหนด)
2. หน่วยงาน
ผู ้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ

) / องค์การ
บริหารส่วนตําบล
.....( ) /
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน

14. แล้ว

15.
15.1) เอกสารยืนยั
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐ
พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -

2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -

3)

แผนผังแสดง

แสดงป้าย
รายละเอียด

หรือแสดง

- 1 0 ชุด -

4)

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้า
สําเนาทะเบียน
พาณิชย์สําเนา
ทะเบียน

- 0 1 ชุด -

5)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สําเนา

- 1 1 ชุด -

6)
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถ้ามี)

- 0 1 ชุด -
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

7)

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

15.2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาล...../องค์การบริหารส่วนตําบล...../เมืองพัทยา (

ใ ) หมายเลขโทรศัพท์ ................................ หรือ ....................................... (ระบุช่องทาง
)

หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา

หมายเหต(ุ ภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 44110
โทร 043-992247 , 043-992238)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) 1. (ภ.ป. 1) 2. (ภ.ป. 4)

-
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19. หมายเหตุ
-

16/07/2558
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทําโดย นางพิมพิทย์  คณะมะ
อนุมัติโดย นายรังสรรค์  จันทร์สุวรรณ
เผยแพร่โดย Kommy


