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คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีปา( ย
2. หนวยงานเจ&าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการคลังทองถิน่
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ให&อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข&อง :
พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให&บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข&อบังคับ/ข&อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข&อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข&อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น&อยที่สุด 0
10. ชื่ออ&างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีป(าย 26/05/2558 16:15
11. ชองทางการให&บริการ
สถานที่ใหบริการ กองคลัง งานพัฒนารายได เทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 109/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป4ดใหบริการวันจันทร6ถึงวันศุกร6 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ? วิธีการ เงื่อนไข(ถ&ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป(าย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองค<กรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปา( ย
แสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายไดโดยมีหลักเกณฑ<วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค<กรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองค<การบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธ<ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจงใหเจาของป(ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป(าย (ภ.ป. 1)
3. เจาของป(ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา( ย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค<กรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปา( ยและแจงการประเมินภาษีป(าย (ภ.ป. 3)
5. องค<กรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของป(ายชําระภาษีทนั ทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจาของป(ายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของป(าย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณ<ตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วันนับ
แตไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60
วันนับแตวันทีไ่ ดรับอุทธรณ<ตามพระราชบัญญัติภาษีป(ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝJายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยืน่ คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
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9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝJายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยืน่ คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิ ารณาแลวเสร็จตาม
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
การบริการ
ให&บริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ เจาของป(ายยืน่ แบบแสดง
1 วัน
กองคลัง เทศบาล ภายในเดือนมีนาคมของ
เอกสาร
รายการภาษีปา( ย (ภ.ป.1)
เมืองแมฮองสอน
ทุกปM)
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน
2) การพิจารณา พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
30 วัน กรมสงเสริมการ
ภายใน 30 วันนับจาก
ตรวจสอบรายการป(ายตาม
ปกครองทองถิ่น
วันที่ยื่นแสดงรายการ
แบบแสดงรายการภาษีป(าย
ภาษีปา( ย (ภ.ป.1) (ตาม
(ภ.ป.1) และแจงการ
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ประเมินภาษี
ทางปกครอง พ.ศ.
2539)
3) การพิจารณา เจาของป(ายชําระภาษี
15 วัน กรมสงเสริมการ
ภายใน 15 วันนับแต
ปกครองทองถิ่น
ไดรับแจงการประเมิน
(กรณีชําระเกิน 15 วัน
จะตองชําระเงินเพิ่มตาม
อัตราที่กฎหมายกําหนด)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล&ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
ภาครัฐผู&ออก
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออก
ใหโดยหนวยงานของรัฐพรอมสําเนา
2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
3) แผนผังแสดงสถานที่ตงั้ หรือแสดงป(าย
รายละเอียดเกี่ยวกับป(ายวันเดือนปMที่
ติดตั้งหรือแสดง
4) หลักฐานการประกอบกิจการเชนสําเนา
ใบทะเบียนการคาสําเนาทะเบียนพาณิชย<
สําเนาทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม

จํานวน จํานวน หนวย
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
1
1
ชุด
1
1

1
0

ชุด
ชุด

-

0

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หนวยงาน
ภาครัฐผู&ออก
เอกสาร

จํานวน จํานวน หนวย
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
1
1
ชุด
พรอมสําเนา
6) สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปา( ย (ถามี)
0
1
ชุด
7) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให
1
0
ฉบับ
ดําเนินการแทน)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการร&องเรียน
ถาการบริการไมเปQนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย6 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร?ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ไมมีแบบฟอร6ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ?
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต<แลว
อุทัย สุดใหม
ปกรณ< จีนาคํา
สมบูรณ< ใจเย็น

