คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การร ับชําระภาษีป้าย

หน่วยงานทีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตภ
ิ าษี ป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให ้องค์กรปกครองส่วนท ้องถินมีหน ้าทีในการรับชําระภาษี ป้ายแสดงชือ
ยีห ้อหรือเครืองหมายทีใช ้เพือการประกอบการค ้าหรือประกอบกิจการอืนหรือโฆษณาการค ้าหรือกิจการอืนเพือหารายได ้โดยมี
หลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารและเงือนไขดังนี
1. องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั
ธก
ี ารเสียภาษี
2. แจ ้งให ้เจ ้าของป้ ายทราบเพือยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ ้าของป้ ายยืนแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท ้องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ป้ายและแจ ้งการประเมินภาษี ป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท ้องถินรับชําระภาษี (เจ ้าของป้ ายชําระภาษี ทันทีหรือชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีทเจ
ี ้าของป้ ายชําระภาษี เกินเวลาทีกําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได ้รับแจ ้งการประเมิน) ต ้องชําระภาษี และเงินเพิม
7. กรณีทผู
ี ้รับประเมิน (เจ ้าของป้ าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ
่ ผู ้บริหารท ้องถินได ้ภายใน 30 วันนับแต่ได ้รับแจ ้ง
การประเมินเพือให ้ผู ้บริหารท ้องถินชีขาดและแจ ้งให ้ผู ้เสียภาษี ทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วน
ั ทีได ้รับ
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตภ
ิ าษี ป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วนและไม่อาจแก ้ไขเพิมเติมได ้ในขณะนันผู ้รับคํา
ขอและผู ้ยืนคําขอจะต ้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร ้อมกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืนคําขอ
ดําเนินการแก ้ไข/เพิมเติมหากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก ้ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู ้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนั กงานเจ ้าหน ้าทีจะยังไม่พจ
ิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ยืนคําขอจะดําเนินการแก ้ไขคําขอหรือ
ยืนเอกสารเพิมเติมครบถ ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรียบร ้อยแล ้ว
10. ระยะเวลาการให ้บริการตามคูม
่ อ
ื เริมนับหลังจากเจ ้าหน ้าทีผู ้รับคําขอได ้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้ว
เห็นว่ามีความครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วน
ั ทีพิจารณาแล ้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัตก
ิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา/
ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 46 วัน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
เจ ้าของป้ ายยืนแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) เพือให ้
พนั กงานเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบความครบถ ้วนถูกต ้องของเอกสาร
หลักฐาน
หมายเหตุ: 1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วน

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิกอําเภอสูง
เนินจังหวัดนครราชสีมา

30 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิกอําเภอสูง
เนินจังหวัดนครราชสีมา

15 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิกอําเภอสูง
เนินจังหวัดนครราชสีมา

ตําขลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

การพจ
ิ ารณา
พนั กงานเจ ้าหน ้าทีพิจารณาตรวจสอบรายการป้ ายตามแบบ
แสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป.1) และแจ ้งการประเมินภาษี
หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันทียืนแสดง
รายการภาษี ป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ป
ี ฏิบต
ั ริ าชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539)
2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตําขลกุดจิก

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

การพจ
ิ ารณา
เจ ้าของป้ ายชําระภาษี
หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่ได ้รับแจ ้งการ
ประเมิน (กรณีชาํ ระเกิน 15 วันจะต ้องชําระเงินเพิมตามอัตราที
กฎหมายกําหนด)
2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนตําขลกุดจิก

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชนหรือบ ัตรทีออกให้โดยหน่วยงานของร ัฐ
พร้อมสําเนา
ฉบ ับจริง
1
ชุด
สําเนา
1
ชุด
หมายเหตุ2)
ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
ฉบ ับจริง
1
ชุด
สําเนา
1
ชุด
หมายเหตุ3)
แผนผ ังแสดงสถานทีตงหรื
ั
อแสดงป้ายรายละเอียดเกียวก ับป้ายว ัน
เดือนปี ทีต ิดตงหรื
ั
อแสดง
ฉบ ับจริง
1
ชุด
สําเนา
0
ชุด
หมายเหตุํ เนาใบทะเบียนการค้าสําเนา
4)
หล ักฐานการประกอบกิจการเช่นสา
ทะเบียนพาณิชย์สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม
ฉบ ับจริง
0
ชุด
สําเนา
1
ชุด
หมายเหตุ5)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล) พร้อมสําเนา
ฉบ ับจริง
1
ชุด
สําเนา
1
ชุด
หมายเหตุ6)
สําเนาใบเสร็ จร ับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง
0
ชุด
สําเนา
1
ชุด

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

ลําด ับ
7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุหน ังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน)
ฉบ ับจริง
1
ฉบับ
สําเนา
0
ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ไม่มข
ี ้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ: (ถ ้าการให ้บริการไม่เป็ นไปตามข ้อตกลงทีระบุไว ้ข ้างต ้นสามารถติดต่อเพือร ้องเรียนได ้ที
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกโทรศัพท์ : 0-4433-5245 ต่อ 6
หรือเว็บไซต์ : http://www.kudjiklocal.go.th)
2)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
ิ กทม. 10300)
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
1. แบบแจ ้งรายการเพือเสียภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืนอุทธรณ์ภาษี ป้าย (ภ.ป. 4)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที

ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษี ป้าย
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สํานั กบริหารการคลังท ้องถินกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถินสํานั กบริหารการคลัง
ท ้องถิน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: รับแจ ้ง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุ ญาต หรือทีเกียวข้อง:

1)พ.ร.บ.ภาษี ป้ายพ.ศ. 2510
ระด ับผลกระทบ:บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ:ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรั บประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

