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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ  :  กระทรวงมหาดไทย   

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การรบัชําระภาษีปาย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน        0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด    0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด    0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรบัชําระภาษีปาย 26/05/2558 16:15  

11. ชองทางการใหบริการ  

 องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร  /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (ใมมีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ   -    

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปาย

แสดงช่ือย่ีหอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกจิการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อ

หารายไดโดยมหีลกัเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังน้ี 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

3. เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรบัชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม 
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7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 30 วันนับแต

ไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบรหิารทองถ่ินช้ีขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่เติมไดในขณะน้ัน

ผูรบัคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู

ย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูรบัคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

9. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึสองฝายน้ันเรยีบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือประชาชน 

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 

แหงพระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการ

ภาษีปาย (ภ.ป. 1) เพื่อให

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ

ความครบถวนถูกตองของเอกสาร

หลักฐาน 

 

1 วัน องคการบรหิาร 

สวนตําบลหัวถนน 

ภายในเดือน

มีนาคมของ 

ทุกป 

 

2) การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการปายตามแบบ

แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) 

และแจงการประเมินภาษี 

    30 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบล 

หัวถนน 

 ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วัน

นับจากวันที่ย่ืน

แสดงรายการ

ภาษีปาย 

(ภ.ป.1)  

3) การพิจารณา 

 

เจาของปายชําระภาษี 

 

15 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบล 

หัวถนน 

 ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วัน

นับแตไดรับแจง

การประเมิน 

(กรณีชําระเกิน 
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15 วันจะตอง

ชําระเงินเพิ่ม

ตามอัตราที่

กฎหมาย

กําหนด) 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรที่ออกใหโดย

หนวยงานของรัฐ

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดง

สถานที่ต้ังหรือ

แสดงปาย

รายละเอียด

เกี่ยวกับปายวัน

เดือนปที่ติดต้ัง

หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกจิการ

เชนสําเนาใบ

ทะเบียนการคา

สําเนาทะเบียน

พาณิชยสําเนา

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

5) 

หนังสือรบัรองนิติ

บุคคล (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีปาย (ถามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

      - 

 

16. คาธรรมเนียม    - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร  

โทรศัพท : 0-5586-5027   

หมายเหตุ  - 

2) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1)  

2. แบบย่ืนอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4)  

19. หมายเหตุ    -   

 


