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คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รรบัชำ	ระภ	ษป้ี	ย
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางพลบั อำาเภอสองพนีอ้ง 
จังหวดัสพุรรณบรุี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

1. ชือ่กระบวนง	น : การรับชำาระภาษีป้าย
2. หนว่ยง	นเจ	้ของกระบวนง	น : องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางพลบั 

อำาเภอสองพีน่อ้ง จังหวดัสพุรรณบรุี
3. ประเภทของง	นบรกิ	ร : กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว
4. หมวดหมูข่องง	นบรกิ	ร : รับแจง้
5.กฎหม	ยทีใ่หอ้ำ	น	จก	รอนญุ	ต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510

6. ระดบัผลกระทบ : บรกิารทัว่ไป
7. พืน้ทีใ่หบ้รกิ	ร : ทอ้งถิน่
8. กฎหม	ยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ำ	หนดระยะเวล	 -

ระยะเวล	ทีก่ำ	หนดต	มกฎหม	ย / ขอ้กำ	หนด ฯลฯ 0 วนั
9.ขอ้มลูสถติ ิ

จำ	นวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0
จำ	นวนคำ	ขอทีม่	กทีส่ดุ 0
จำ	นวนคำ	ขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0

10. ชือ่อ	้งองิของคูม่อืประช	ชน [สำาเนาคูม่อืประชาชน] การรับชำาระภาษีป้าย 
26/05/2558 16:15

11. ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร
1) สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร ทีท่ำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

บางพลบั อำาเภอสองพนีอ้ง                        จังหวดัสพุรรณบรุ ีโทรศพัท์
, โทรสาร 035-472490 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(เวน้วนัหยดุ
ราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30-16:30 น.   (ไมม่พัีกเทีย่ง)
หม	ยเหต ุ-

12. หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เง ือ่นไข(ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	ร
พจิ	รณ	อนญุ	ต

ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510 กำาหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับชำาระภาษีป้ายแสดงชือ่ยีห่อ้หรอืเครือ่งหมายทีใ่ชเ้พือ่การ
ประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอืน่หรอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอืน่เพือ่หา
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รายไดโ้ดยมหีลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขดงันี้

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล) 
ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี

2. แจง้ใหเ้จา้ของป้ายทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

3. เจา้ของป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดอืนมนีาคม

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจง้การ
ประเมนิภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับชำาระภาษี (เจา้ของป้ายชำาระภาษีทันทหีรอื
ชำาระภาษีภายในกำาหนดเวลา)

6. กรณีทีเ่จา้ของป้ายชำาระภาษีเกนิเวลาทีก่ำาหนด (เกนิ 15 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้
การประเมนิ) ตอ้งชำาระภาษีและเงนิเพิม่

7. กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของป้าย) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู ้
บรหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิเพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้ง
ถิน่ชีข้าดและแจง้ใหผู้เ้สยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วนั
นับแตว่นัทีไ่ดรั้บอทุธรณ์ตามพระราชบญัญัตภิาษีป้ายพ.ศ. 2510

8. กรณีคำาขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น
และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคำาขอและผูย้ืน่คำาขอจะตอ้งลงนาม
บนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกำาหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คำาขอดำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คำาขอไมด่ำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ
ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดผูรั้บคำาขอจะดำาเนนิการคนืคำาขอและเอกสารประกอบ
การพจิารณา

9. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคำาขอและยังไมนั่บระยะเวลาดำาเนนิงาน
จนกวา่ผูย้ืน่คำาขอจะดำาเนนิการแกไ้ขคำาขอหรอื
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคำาขอไดต้รวจ
สอบคำาขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้
เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน
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11. หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่คำาขอทราบภายใน 7 วนันับ
แตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญัตกิารอำานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชกา
รพ.ศ. 2558

13. ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ

ที่
ประเภทข ัน้

ตอน

ร	ยละเอยีดของ
ข ัน้ตอนก	ร

บรกิ	ร

ระยะ
เวล	ให้
บรกิ	ร

สว่นง	น /
หนว่ยง	น
ทีร่บัผดิ

ชอบ 

หม	ยเหตุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

เจา้ของป้ายยืน่
แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป. 
1) เพือ่ให ้
พนักงานเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบความ
ครบถว้นถกูตอ้ง
ของเอกสารหลกั
ฐาน

1 วนั องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบลบาง
พลบั 
อำาเภอสอง
พนีอ้ง 
จังหวดั
สพุรรณบรุี

(1. ระยะ
เวลา : 1 วนั
(ภายใน
เดอืน
มนีาคมของ
ทกุปี)
2. หน่วย
งานผูรั้บผดิ
ชอบคอื
เทศบาล....
.(ระบชุือ่) / 
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบล.....(ร
ะบชุือ่) / 
เมอืงพัทยา)

2) การพจิารณา พนักงานเจา้หนา้ที่
พจิารณาตรวจ
สอบรายการป้าย
ตามแบบแสดง
รายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจง้
การประเมนิภาษี

30 วนั องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบลบาง
พลบั 
อำาเภอสอง
พนีอ้ง 
จังหวดั
สพุรรณบรุี

(1. ระยะ
เวลา : 
ภายใน 30 
วนันับจาก
วนัทีย่ืน่
แสดง
รายการภาษี
ป้าย 
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ที่ ประเภทข ัน้
ตอน

ร	ยละเอยีดของ
ข ัน้ตอนก	ร

บรกิ	ร

ระยะ
เวล	ให้
บรกิ	ร

สว่นง	น /
หนว่ยง	น
ทีร่บัผดิ

ชอบ 

หม	ยเหตุ

(ภ.ป.1) 
(ตามพระ
ราชบญัญัติ
วธิปีฏบิตั ิ
ราชการทาง
ปกครอง
พ.ศ. 
2539)
2. หน่วย
งานผูรั้บผดิ
ชอบคอื
เทศบาล....
.(ระบชุือ่) / 
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบล.....(ร
ะบชุือ่) / 
เมอืงพัทยา)

3) การพจิารณา เจา้ของป้ายชำาระ
ภาษี

15 วนั องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบลบาง
พลบั 
อำาเภอสอง
พนีอ้ง 
จังหวดั
สพุรรณบรุี

(1. ระยะ
เวลา : 
ภายใน 15 
วนันับแตไ่ด ้
รับแจง้การ
ประเมนิ 
(กรณีชำาระ
เกนิ 15 วนั
จะตอ้งชำาระ
เงนิเพิม่ตาม
อตัราที่
กฎหมาย
กำาหนด)
2. หน่วย
งานผูรั้บผดิ
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ที่ ประเภทข ัน้
ตอน

ร	ยละเอยีดของ
ข ัน้ตอนก	ร

บรกิ	ร

ระยะ
เวล	ให้
บรกิ	ร

สว่นง	น /
หนว่ยง	น
ทีร่บัผดิ

ชอบ 

หม	ยเหตุ

ชอบคอื
เทศบาล....
.(ระบชุือ่) / 
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบล.....(ร
ะบชุือ่) / 
เมอืงพัทยา)

ระยะเวล	ดำ	เนนิก	รรวม  46  วนั

14. ง	นบรกิ	รนีผ้	่นก	รดำ	เนนิก	รลดข ัน้ตอน และระยะเวล	ปฏบิตั ิ
ร	ชก	รม	แลว้

ยังไมผ่า่นการดำาเนนิการลดขัน้ตอน

15. ร	ยก	รเอกส	รหลกัฐ	นประกอบก	รยืน่คำ	ขอ
15.1) เอกส	รยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยง	นภ	ครฐั

ที่
ร	ยก	ร
เอกส	ร

ยนืยนัตวัตน

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ย
เหตุ

1)

บตัรประจำาตวั
ประชาชนหรอื
บตัรทีอ่อกให ้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐพรอ้ม
สำาเนา

- 1 1 ชดุ -

2) ทะเบยีนบา้น
พรอ้มสำาเนา

- 1 1 ชดุ -

3) แผนผังแสดง - 1 0 ชดุ -
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ที่
ร	ยก	ร
เอกส	ร

ยนืยนัตวัตน

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ย
เหตุ

สถานทีต่ัง้หรอื
แสดงป้ายราย
ละเอยีดเกีย่ว
กบัป้ายวนั
เดอืนปีทีต่ดิตัง้
หรอืแสดง

4)

หลกัฐานการ
ประกอบกจิการ
เชน่สำาเนาใบ
ทะเบยีนการคา้
สำาเนาทะเบยีน
พาณชิยส์ำาเนา
ทะเบยีนภาษี
มลูคา่เพิม่

- 0 1 ชดุ -

5)

หนังสอืรับรอง
นติบิคุคล 
(กรณี
นติบิคุคล) 
พรอ้มสำาเนา

- 1 1 ชดุ -

6)
สำาเนาใบเสร็จ
รับเงนิภาษี
ป้าย (ถา้ม)ี

- 0 1 ชดุ -

7)

หนังสอืมอบ
อำานาจ (กรณี
มอบอำานาจให ้
ดำาเนนิการ
แทน)

- 1 0 ฉบบั -

15.2)   เอกสารอืน่ ๆ สำาหรับยืน่เพิม่เตมิ
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ที่
ร	ยก	ร
เอกส	ร
ยืน่เพิม่

เตมิ

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ยเหตุ

ไมพ่บเอกสารอืน่ ๆ สำาหรับยืน่เพิม่เตมิ

16. ค	่ธรรมเนยีม

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม

17. ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน
1
)

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางพลบั อำาเภอ
สองพีน่อ้ง จังหวดัสพุรรณบรุี
หม	ยเหต ุ( เลขที ่222 หมูท่ี ่2 ตำาบลบางพลบั อำาเภอสองพนีอ้ง 
จังหวดัสพุรรณบรุ ี272110                                               
โทร,โทรสาร 035-472490 / เว็บไซต ์www.bangphlab.go.th)

18. ตวัอย	่งแบบฟอรม์ ตวัอย	่ง และคูม่อืก	รกรอก 
1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่อทุธรณ์ภาษี

ป้าย (ภ.ป. 4)
-

19. หม	ยเหตุ
-

วนัที่
พมิพ์

16/07/2558

สถ	นะ เผยแพรคู่ม่อืบน
เว็บไซตแ์ลว้

จดัทำ	
โดย

น.ส.สงัวาลย ์ สงกลู

อนมุตั ิ
โดย

นายปราศรัย  แสวง
ทรัพย์

เผยแพร่ น.ส.ณัฐนันท ์ นรนิทร
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โดย ภกัดี


