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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรับแบบแจ้ งรำยกำรเพื่อชำระภำษีป้ำย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตบางบอน
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับแบบแจ้ งรายการเพื่อชาระภาษี ป้าย
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: ฝ่ ายรายได้ สานักงานเขตบางบอน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษี ป้าย พ.ศ. 2510
2)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี ป้าย พ.ศ. 2510

3)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี ป้าย พ.ศ. 2510

4)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี ป้าย พ.ศ. 2510

5)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี ป้าย พ.ศ. 2510

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ คาสัง่ กรุงเทพมหานคร ที่ 297/2536 เรื่ อง วิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
การดาเนินการจัดเก็บและเร่งรัดภาษี ภาษี ป้าย
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
37 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับแบบแจ้ งรายการเพื่อชาระภาษีป้าย สานักงานเขตบางบอน ศศินนั ท์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ - ฝ่ ายรายได้ สานักงานเขตบางบอน เลขที ่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน
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เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0 2450 3285/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ให้ เจ้ าของป้ายซึง่ จะต้ องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ณ ฝ่ ายรายได้ สานักงานเขตซึง่ ป้ายนันติ
้ ดตังอยู
้ ่
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ป้ายที่ตดิ ตังใหม่
้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเดือนมีนาคม ให้ ยื่นแบบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ติดตังหรื
้ อแสดงป้าย หรื อนับตังแต่
้ วนั เปลี่ยนแปลงแก้ ไขแล้ วแต่กรณี ให้ เจ้ าของป้ายมีหน้ าที่เสียภาษีโดยเสีย
เป็ นรายปี ยกเว้ นป้ายที่เริ่มติดตังหรื
้ อแสดงในปี แรกให้ เสียภาษีป้ายตังแต่
้ วนั เริ่มติดตังหรื
้ อแสดงจนถึงวันสิ ้นปี และคิด
ภาษีป้ายเป็ นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตังแต่
้ งวดที่ตดิ ตังป
้ ้ ายจนถึงงวดสุดท้ ายของปี
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
รับแบบแจ้ งรายการเพื่อ
ชาระภาษีป้าย (ภ.ป.1)
ตรวจสอบความถูกต้ องใน
การกรอกแบบแจ้ งรายการ
เพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1),

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
บางบอน
กรุงเทพมหานคร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ลงรับแบบในสมุดรับแบบ
และในระบบ MIS 2 ออก
ใบรับแบบ ภ.ป.1 ให้ แก่ผ้ มู า
ยื่น
การพิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้ องของ 30 วัน
รายการในแบบ ภ.ป.1
เปรี ยบเทียบกับเอกสาร
หลักฐานและข้ อเท็จจริง,
ตรวจสอบป้าย เช่น
ประเภท ขนาด ข้ อความ
หรื อภาพที่ปรากฎในป้าย,
ประเมินภาษีพร้ อมบันทึก
รายการเพื่อให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ให้ ความเห็นชอบ

ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
บางบอน
กรุงเทพมหานคร

การพิจารณา

แจ้ งการประเมิน
7 วัน
ออกหนังสือแจ้ งการ
ประเมิน (ภ.ป.3) ด้ วยระบบ
MIS 2, ส่งหนังสือแจ้ งการ
ประเมิน (ภ.ป.3) ให้ กบั
เจ้ าของป้ายโดยตรงหรื อ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
บางบอน
กรุงเทพมหานคร

2)

3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 37 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1)
ประชำชน
ทะเบียนบ้ ำน
กรมกำรปกครอง 1
2)
เจ้ ำของป้ำย

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)
5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ทะเบียนกำรค้ ำ
หรื อทะเบียน
พำณิชย์
ใบอนุญำตติดตัง้
ป้ำยหรื อ
ใบเสร็จรับเงิน
จำกร้ ำนทำป้ำย
(ถ้ ำมี)
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล)
ใบมอบอำนำจ
กรณีให้ ผ้ อู ื่น
กระทำกำรแทน
อื่น ๆ

กรุงเทพมหำนคร

1

กรุงเทพมหำนคร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
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หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายรายได้ สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0 2450 3285
หมายเหตุ (เมื ่อผูม้ ี หน้าที เ่ สี ยภาษี ป้ายได้รับแจ้งการประเมิ นแล้ว หากเห็นว่าการประเมิ นนัน้ ไม่ถูกต้องมี สิทธิ์
อุทธรณ์ การประเมิ นต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื น่ อุทธรณ์ ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที ท่ ี ฝ่ ่ ายรายได้
สานักงานเขตท้องที ่ ซึ่งยืน่ แบบแสดงรายการภาษี ไว้ โดยต้องยืน่ อุทธรณ์ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รับแจ้ง
การประเมิ น)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)
2)
เอกสารแนบภาษี ป้าย ตารางแสดงขันตอน
้
ระยะเวลา การรับแบบแจ้ งเพื่อชาระภาษี ป้าย, การอุทธรณ์ภาษี
ป้าย, การผ่อนชาระค่าภาษีฯ ตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย, การขอผ่อนชาระค่าภาษีฯ ค้ างชาระ, หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร
19. หมำยเหตุ
สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 450 3201
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

