คู่มือสาหรับประชาชน : การรับชาระภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อกระบวนงาน
:
การรับชาระภาษีที่ดินสิง่ ปลูกสร้าง
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :
กองคลัง
ประเภทของงานบริการ
:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ
:
รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๖ ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗ พื้นที่บริการ : ท้องถิ่น/เทศบาลตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๘ กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงกาหนดเวลา
-ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
๙ ข้อมูลสถิติ
-จานวนเฉลีย่ ต่อเดือน
๑๐ ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
เทศบาลตาบลนาอาน
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด)

ที่
1)
2)
3)

๑๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีการและเงือ่ นไข ดังนี้
๑ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชาระภาษี
๒ แจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบตามแบบ ภดส 3 ภายในเดือน
พฤศจิกายน
๓ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่
จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
(ภดส1)
๔ แจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี (ภดส7)
๕ ชาระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภายในเดือนเมษายน
๖ มีหนังสือแจ้งเตือนผูค้ ้างชาระภาษีภายในเดือนพฤษภาคม
๗ แจ้งรายการรายชื่อผูค้ ้างชาระภาษีให้ สานักงานที่ดินจังหวัดเลย ภายใน
เดือนมิถุนายน
๑๒ ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ
การ
เทศบาลแจ้งการประเมินตาม
๓๐ วัน
กองคลัง
ตรวจสอบ แบบภดส1เพื่อให้เจ้าของที่ดินเจ้าของ
เทศบาลตาบลนาอาน
เอกสาร
สิ่งปลูกสร้างตรวจสอบ
การ
พนักงานเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาตรวจสอบ
๗ วัน
กองคลัง
พิจารณา รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแจ้งการ
เทศบาลตาบลนาอาน
ประเมินตามแบบ ภดส7
การชาระ เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน
30 นาที
กองคลัง
ภาษี
เทศบาลตาบลนาอาน
*หมายเหตุ -รวมระยะเวลาดาเนินการรวม 37 วัน 30 นาที
-ระยะเวลาที่แสดงนี้ยังไม่ได้ผ่านการดาเนินการตามมาตรการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

13 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
ฉบับจริง เพื่อตรวจสอบแล้วส่งคืน
หมายเหตุ –ไม่มีการเรียกขอสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
2) ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง เพื่อตรวจสอบแล้วส่งคืน
หมายเหตุ –ไม่มีการเรียกขอสาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เช่น โฉนดทีด่ ิน ใบอนุญาตก่อสร้าง หนังสือ
สัญญาซื้อขาย
4) หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น สาเนาใบ
ทะเบียนการค้า สาเนาทะเบียนพาณิชย์ สาเนา
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อม
สาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 6) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
7) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ

14 อัตราค่าภาษี
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามราคาประมินของกรมธนารักษ์
15 ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) เทศบาลตาบลนาอาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๘๓-๓5๑๔ ต่อ ๒๒ หรือ
www.naan.g๐.th หรือที่ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองเลย
2)
3)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation
center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The AntiCorruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดั
ชื่อแบบฟอร์ม
บ
1) 1. แบบบัญชีรายการทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส3
2 แบบแสดงรายการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส7
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ

คู่มือสาหรับประชาชน : การรับชาระภาษีป้าย
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการรับชาระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพือ่ การ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพือ่ หารายได้
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการ
ประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทนั ที หรือชาระภาษี
ภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผรู้ ับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาด
และแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และ
ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผูร้ ับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่าย
และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยนื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้
ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับคาขอได้ตรวจสอบ
คาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื ประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
เทศบาลตาบลนาอาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด)

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 46 วัน
หมายเหตุระยะเวลาที่แสดงนี้ยังไม่ได้ผ่านการดาเนินการตามมาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดั
ขั้นตอน
ระยะ
ส่วนที่รับผิดชอบ
บ
เวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วัน
กองคลัง
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.
เทศบาลตาบลนาอาน
1) เพือ่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี)
2)

การพิจารณา
30 วัน
กองคลัง
พนักงานเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาตรวจสอบรายการป้าย
เทศบาลตาบลนาอาน
ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้ง
การประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
2. หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ คือ เทศบาลตาบลนา
อาน

ลาดั
ขั้นตอน
ระยะ
ส่วนที่รับผิดชอบ
บ
เวลา
3) การพิจารณา
15 วัน
กองคลัง
เจ้าของป้ายชาระภาษี
เทศบาลตาบลนาอาน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่
ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีชาระเกิน 15 วัน
จะต้องชาระเงินเพิม่ ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด)
2. หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ คือ เทศบาลตาบลนา
อานล
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดั ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บ
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
ฉบับจริง เพื่อตรวจสอบแล้วส่งคืน
หมายเหตุ –ไม่มีการเรียกขอสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
2) ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง เพื่อตรวจสอบแล้วส่งคืน
หมายเหตุ –ไม่มีการเรียกขอสาเนาทะเบียนบ้าน
3) แผนผังแสดงสถานที่ตงั้ หรือแสดงป้าย รายละเอียด
เกี่ยวกับป้าย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 4) หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น สาเนาใบทะเบียน
การค้า สาเนาทะเบียนพาณิชย์ สาเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิม่
ฉบับจริง 0 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

-

-

ลาดั
บ
5)

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ สาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการ
แทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

อัตราค่าภาษีป้าย
ลาดั
บ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย
ละ)
ตามกฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดั
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
บ
1) เทศบาลตาบลนาอาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๘๓-๓5๑๔ ต่อ ๒๒ หรือ
www.naan.g๐.th หรือที่ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองเลย
2)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /

ลาดั
บ
3)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร
0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation
center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The AntiCorruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดั
ชื่อแบบฟอร์ม
บ
1) 1. แบบแจ้งรายการเพือ่ เสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ

สารบัญ
หน้า
1)

การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๑-๖

๒)

การชาระภาษีป้าย

๗-๑๖

