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คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีปาย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510
2) พระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
3) กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510
4) กฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีปาย พ.ศ. 2563
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : ตําบลทาเทววงษ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนด ฯลฯ 46 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีปาย
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2534) กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการ
อื่น หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. เทศบาลตําบลเกาะสีชัง ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการชําระภาษี
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
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4. เทศบาลตําบลเกาะสีชังตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3)
5. เทศบาลตําบลเกาะสีชังรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจในการประเมิน สามารถอุทธรณตอนายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชังได
ภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
หนวยงานที่
หมายเหตุ
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร เจาของปายยื่นแบบแสดง
1 วัน
กองคลัง เทศบาล
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
ตําบลเกาะสีชัง
ภายในเดือนมีนาคม
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาทีต่ รวจสอบ
30 วัน
กองคลัง เทศบาล
รายการปายตามแบบแสดง
ตําบลเกาะสีชัง
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
และแจงการประเมินภาษี
(ภายใน 30 วันตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
3) การพิจารณา
เจาของปายมีหนาที่ชําระ
15 วัน
กองคลัง เทศบาล
ภาษีภายใน 15 วันนับแต
ตําบลเกาะสีชัง
ไดรับแจงการประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน จะตอง
ชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด)
4) การพิจารณา
หากเจาของปายไมพอใจการ
กองคลัง เทศบาล
ประเมินของพนักงาน
ตําบลเกาะสีชัง
เจาหนาที่ ใหยื่นอุทธรณตอ
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสี
ชัง (ภ.ป. 4) เพื่อขอให
พิจารณาการประเมินใหม
ภายใน 30 วันนับแตไดรับ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

แจงการประเมิน
5) การพิจารณา
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสี
ชังชี้ขาดและแจงใหผูเสีย
ภาษีทราบ (ภ.ป. 5) (ภายใน
30 วันตามพระราชบัญญัติ
วิธีราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน

ระยะเวลา
ใหบริการ
-

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาล
ตําบลเกาะสีชัง

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
1
1
ประชาชน
2) ทะเบียนบาน
1
1
3) สถานที่ตั้งหรือ
1
แสดงปาย
รายละเอียด
เกี่ยวกับปาย วัน
เดือน ปที่ติดตั้ง
หรือแสดง
4) หลักฐานการ
1
ประกอบกิจการ
เชน ใบทะเบียน
การคา ทะเบียน
พาณิชย ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ
-

ฉบับ
ชุด

-

ชุด

-
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ที่
5)
6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปาย (ถามี)
หนังสือมอบ
1
อํานาจกรณีให
ผูอื่นทําการแทน

2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ปายที่มีอักษรไทยลวน
1.1) ปายที่มีขอความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเปน
ขอความอื่นได
1.2) ปายนอกเหนือจาก 1.1)
2) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือ
ปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น
2.1) ปายที่มีขอความ เครื่องหมาย หรือภาพที่
เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเปนขอความ เครื่องหมาย หรือ
ภาพอื่นได
2.2) ปายนอกเหนือจาก 2.1)
3) ปายที่ไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมาย
ใด ๆ หรือไม และปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือ
ทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
3.1) ปายที่มีขอความ เครื่องหมาย หรือภาพที่
เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเปนขอความ เครื่องหมาย หรือ
ภาพอื่นได
3.2) ปายนอกเหนือจาก 3.1)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

-

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อัตรา
10 บาทตอ 500 ตารางเซนติเมตร
5 บาทตอ 500 ตารางเซนติเมตร

52 บาทตอ 500 ตารางเซนติเมตร

26 บาทตอ 500 ตารางเซนติเมตร

52 บาทตอ 500 ตารางเซนติเมตร

50 บาทตอ 500 ตารางเซนติเมตร

-
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ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
4) ปายตาม 1) 2) หรือ 3) เมื่อคํานวณพื้นที่ของปาย
แลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 200
บาท

อัตรา
200 บาท

17. ชองทางการรองเรียน
1) สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะสีชัง เลขที่ 70 ม.5 ต.ทาเทววงษ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โทร. 0 3821 6224
2) เว็บไซต www.kohsichang.go.th
3) ศูนยดํารงธรรม เทศบาลตําบลเกาะสีชัง โทร. 0 3821 6141
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1)
2) แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

26/04/2564
คูมือสําหรับประชาชนอยูระหวาง
การจัดทํา/แกไข (User)
วรรณี ถนอมศิริและมาฆะ วีระจิตต
-

