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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระภำษีป้ำย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลระโสม อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงำน:การรับชาระภาษี ป้าย
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนตาบลระโสมอาเภอภาชีจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชือ่ อ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชนการรับชาระภาษี ป้ายองค์การบริหารส่วนตาบลระโสม
17/07/2015 10:56
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริหารส่วนตาบลระโสมต.ระโสมอ.ภาชีจ.พระนครศรีอยุธยาโทร.0-3520-0764/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตามพระราชบัญญัติภาษี ป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษี ป้าย
แสดงชื่อยี่หอ้ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อ
หารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขนั้ ตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษี ทนั ทีหรือชาระภาษี ภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รบั แจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษี และเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผรู้ บั ประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่
ได้รบั แจ้งการประเมินเพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นชีข้ าดและแจ้งให้ผเู้ สียภาษี ทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60
วันนับแต่วนั ที่ได้รบั อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษี ป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ บั คาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือ
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ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10
แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษี ป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี

การพิจารณา

เจ้าของป้ายชาระภาษี

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

1 วัน

15 วัน

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลระโสม
อาเภอภาชี
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลระโสม
อาเภอภาชี
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลระโสม
อาเภอภาชี
จังหวัด
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
พระนครศรีอยุธย
า

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 46 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

1)

2)

3)

4)

บัตรประจำตัว
ประชำชนหรือ
บัตรที่ออกให้โดย
หน่วยงำนของรัฐ
พร้อมสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน
พร้อมสำเนำ
แผนผังแสดง
สถำนที่ตงั้ หรือ
แสดงป้ำย
รำยละเอียด
เกี่ยวกับป้ำยวัน
เดือนปี ที่ติดตัง้
หรือแสดง
หลักฐำนกำร
ประกอบกิจกำร
เช่นสำเนำใบ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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ที่

5)

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ทะเบียนกำรค้ำ
สำเนำทะเบียน
พำณิชย์สำเนำ
ทะเบียน
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
หนังสือรับรองนิติ บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สำเนำ
สำเนำ
ใบเสร็จรับเงิน
ภำษี ป้ำย (ถ้ำมี)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มขี อ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลระโสมหมูท่ ี่ 3 ต.ระโสมอ.ภาชีจ.พระนครศรีอยุธยาโทร.03520-0764
หมายเหตุ-
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2)

ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม่ ือกำรกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษี ป้าย (ภ.ป. 4)
-

19. หมำยเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถำนะ

28/07/2558
รออนุมตั ิขนั้ ที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลระโสม
อาเภอภาชีจงั หวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

