คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานที่ใหบริการ : กองคลัง เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดงชื่อ
ยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดโดยมี
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3)
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วันนับแตไดรับแจง
การประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคํา
ขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: -)
เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท 0-5586-5375-7
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :46 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุก
ป)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ ทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองข
ลุง จังหวัดกําแพงเพชร
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการปายตามแบบ
แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) และแจงการประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีปาย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 2539)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
การพิจารณา
เจาของปายชําระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงการ
ประเมิน (กรณีชําระเกิน 15 วันจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคลัง

30 วัน

กองคลัง

15 วัน

กองคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
พรอมสําเนา
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ2)
ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ3)
แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงปายรายละเอียดเกี่ยวกับปายวัน
เดือนปที่ติดตั้งหรือแสดง
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ4)
หลักฐานการประกอบกิจการเชนสําเนาใบทะเบียนการคาสําเนา
ทะเบียนพาณิชยสําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ5)
หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลําดับ
6)

7)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถามี)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุหนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

คาธรรมเนียม
ลําดับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ตามการแจงประเมิน

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
) หมายเลขโทรศัพท 0-5586-5378 หรือ www.wangyang.go.th
2)
3)

ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

เอกสารประกอบการพิจารณา : การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานที่ใหบริการ : กองคลัง เทศบาลตําบลัวงยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐพรอมสําเนา

ตัวจริง
1

สําเนา
1

-

เงื่อนไข





2

ทะเบียนบานพรอมสําเนา

1

1

-

3

แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงปายรายละเอียด
เกี่ยวกับปายวันเดือนปที่ติดตั้งหรือแสดง

1

0

-

4

หลักฐานการประกอบกิจการเชนสําเนาใบทะเบียน
การคาสําเนาทะเบียนพาณิชยสําเนาทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม

0

1

-



5

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอม
สําเนา

1

1

-



6

สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถามี)

0

1

-

7

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการ
แทน)

1

0

-




รายการเอกสาร
1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษี
ปาย (ภ.ป. 4)

-

แบบฟอรมคําขออนุญาต
1

เงื่อนไข



