คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ถาทานเปนเจาของปายหรือปายอยูในความครอบครองของทานใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปถา มีการเปลี่ยนแปลงปายเดิมหรือติดตั้งปายใหมหลังเดือนมีนาคมจะตองยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีปายในกําหนด 15 วัน
มีหนาทีต
่ องปฏิบัติ
- ผูมห
ี นาที่เสียภาษีปายชําระภาษีปายภายในกําหนด 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
อัตราภาษีปาย
1. ปายที่มีอักษรไทยลวนใหคด
ิ อัตรา 3 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร
2. ปายที่มีอักษรไทยปนปนกับอักษรตางประเทศและหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอืน
่
ใหคด
ิ อัตรา 20 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร
3. ปายดังตอไปนี้ใหคด
ิ 40 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร
(ก) ปายที่ไมมอ
ี ักษรไทยไมวา จะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม
(ข) ปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใตหรือต่าํ กวาอักษรตางประเทศ
4. ปายตาม (1) (2) (3) เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลวถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ
200 บาทใหเสียภาษีปายละ 200 บาท
ตารางการชําระภาษีประเภทภาษีปาย
วันยื่นแบบและคํารองม.ค. &ndash; มี.ค.ของทุกป
วันชําระเงินหรือเวลาการชําระตามตามกฎหมาย
ชําระทันทีเมื่อยืน
่ แบบหรือภายใน 31 มีนาคมของทุกปปายทีต
่ ิดตั้งใหมจะตองยื่นแบบและชําระภายใน 15 วันหลังจาก
ติดตั้ง
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
งานผลประโยชนกองคลัง ( ชัน
้ 1)
เทศบาลเมืองเขลางคนคร
โทร 054 – 225052
โทรสาร 054 - 224137
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :12 นาที
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน
(หมายเหตุ: ((กรณีขอมูลไมครบถวน)
1.ผูประกอบการยื่นแบบ (ภ.ป. 1)
(ระยะเวลา 3 นาที)
2.เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลปรากฏวาขอมูลไมครบถวน
(ระยะเวลา 2 นาที)
3.ใหเจาหนาทีง่ านแผนที่ภาษีออกสํารวจเก็บขอมูลปายให

ระยะเวลา
3 นาที

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

2 นาที

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

2 นาที

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

3 นาที

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

2 นาที

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

ครบถวนกอนสงใหงานจัดเก็บรายได
(ระยะเวลา 1 วัน)
4.เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
(ระยะเวลา 3 นาที)
5.เสนอผูไดรับหมอบหมายลงนาม
(ระยะเวลา 3 นาที)))
2)
3)
4)
5)

การพิจารณา
2.เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
3.เสนอผูไดรับหมอบหมายลงนาม
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
4.อนุมัติลงนาม
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
5.ออกใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
พรอมสําเนา
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
แบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุคาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
ชําระภาษีปายภายในกําหนด 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
ประเมินชําระเกินกําหนดเวลาใหเสียเงินเพิ่มดังนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในกําหนดใหเสียเงินเพิ่ม
รอยละ 10 ของภาษีปาย
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยไมถก
ู ตองใหเสียเงินเพิ่มรอยละ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
10 ของภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม
3. ไมชําระภาษีปา
 ยภายในกําหนดเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือน
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เทศบาลเมืองเขลางคนครhttp://www.kelangnakorn.go.th/slider/index.php หรือทางผลประโยชนกองคลัง
เทศบาลเมืองเขลางคนครโทรศัพท 054 – 225052
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูม
 ือการกรอก
ลําดับ
1)
แบบแสดงรายการภาษีปายภ.ป.1
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วของ:
1)พ.ร.บ.ภาษีปา ยพ.ศ. 2510
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ ไป
พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก
่ ําหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม
่ ากทีส
่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน
่ อยทีส
่ ุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การรับชําระภาษีปาย
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

