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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระภำษีป้ำย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงำน:การรับชาระภาษี ป้าย
หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ ง
กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษี ป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชาระภาษี ป้าย 26/05/2558 16:15
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ส่วนการคลัง องค์ การบริ หารส่วนตาบลบางงอน
เลขที่ 2/2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลบางงอน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84130
โทรศัพท์ 0 7731 9998 ต่อ 3
โทรสาร 0 7731 9998 ต่อ 6
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ บริ การวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตั้
งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
1.
2.
3.
4.
5.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตามพระราชบัญญัติภาษี ป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับชาระ
ภาษี ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ เพื่อการประกอบการค้ าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้ าหรือ
กิจการอื่นเพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและ
ั้
วิธีการเสียภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้ าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ป้ายและแจ้ งการประเมิน
ภาษี ป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้ าของป้ายชาระภาษี ทนั ทีหรือชาระภาษี ภายใน
กาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้ าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน) ต้ องชาระ
ภาษี และเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริหารท้ องถิ่นได้ ภายใน
30 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมินเพื่อให้ ผ้ บู ริหารท้ องถิ่นชี ้ขาดและแจ้ งให้ ผ้เู สียภาษี ทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษี ป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข
เพิ่มเติมได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดผู้รบั คาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ ว
เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

15 นาที

การพิจารณา

เจ้ าของป้ายชาระภาษี
เจ้ าหน้ าที่ออก
ใบเสร็จรับเงินให้ เป็ น
หลักฐาน

10 นาที

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง
อบต.บางงอน

หมำยเหตุ

ส่วนการคลัง
อบต.บางงอน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 25 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

1)

บัตรประจำตัว
ประชำชนหรือ
บัตรที่ออกให้ โดย
หน่วยงำนของรัฐ
พร้ อมสำเนำ

-

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

หมำยเหตุ
-
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ที่
2)

3)

4)

5)

6)

7)

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

-

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมสำเนำ
แผนผังแสดง
สถำนที่ตงหรื
ั้ อ
แสดงป้ำย
รำยละเอียด
เกี่ยวกับป้ำยวัน
เดือนปี ที่ติดตัง้
หรือแสดง
หลักฐำนกำร
ประกอบกิจกำร
เช่นสำเนำใบ
ทะเบียนกำรค้ ำ
สำเนำทะเบียน
พำณิชย์สำเนำ
ทะเบียน
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล)
พร้ อมสำเนำ
สำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน
ภำษี ป้ำย (ถ้ ามี)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการ
แทน)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่มีเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่ มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ร้องเรี ยน ณ ช่องทางที่ยืน่ คาขอ
2) ช่องทางการร้องเรี ยน ร้องเรี ยนต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบางงอน
โทรศัพท์ 08 9874 6833
3) ช่องทางการร้องเรี ยนโทรศัพท์ : 0 7731 9998
4) ช่องทางการร้องเรี ยนเว็บไซต์ : http://www.bangngon.go.th
5) ช่องทางการร้องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

หมำยเหตุ
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1. แบบแจ้ งรายการเพื่อเสียภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
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2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษี ป้าย (ภ.ป. 4)

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นางนงเยาว์ พรหมช่วย
นายไพโรจน์ พิกลุ ทอง
นายจตุพร ปานเพชร

