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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับชาระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีป้าย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับชาระภาษีป้าย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีป้าย
แสดงชื่อยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรื อประกอบกิจการอื่นหรื อโฆษณาการค้าหรื อกิจการอื่น
เพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วธิ ี การและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนและวิธีการเสี ยภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ ายทราบเพื่อยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ ายชาระภาษีทนั ทีหรื อชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณี ที่เจ้าของป้ ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณี ที่ผรู้ ับประเมิน (เจ้าของป้ าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่
ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผเู ้ สี ยภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60
วันนับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผยู ้ นื่ คาขอดาเนิ นการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผูร้ ับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
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11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา
10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของป้ ายยืน่ แบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

1 วัน

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี

30 วัน

การพิจารณา

เจ้าของป้ ายชาระภาษี

15 วัน

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา : 1
บริ หารส่ วน
วัน (ภายในเดือน
ตาบลแสนตอ
มีนาคมของทุกปี )
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบ้าน
โคน
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา :
บริ หารส่ วน
ภายใน 30 วันนับ
ตาบลแสนตอ
จากวันที่ยนื่ แสดง
รายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวธิ ี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบ้าน
โคน
กองคลัง/องค์การ (1. ระยะเวลา :
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
บริ หารส่ วน
ตาบลแสนตอ

หมายเหตุ

ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณี
ชาระเกิน 15 วัน
จะต้องชาระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบ้าน
โคน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรื อ
1) บัตรที่ออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน
1
2)
พร้ อมสาเนา

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
แผนผังแสดง
สถานที่ตงหรื
ั้ อ
แสดงป้าย
รายละเอียด
เกี่ยวกับป้ายวัน
เดือนปี ที่ตดิ ตัง้
หรื อแสดง
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสาเนาใบ
ทะเบียนการค้ า
สาเนาทะเบียน
พาณิชย์สาเนา
ทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้ อม
สาเนา
สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถ้ ามี)
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสี ยภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่ อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
19. หมายเหตุ
-

วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถ.มท.
นายอุทยั ชัยชนะ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
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