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คูมอืสาํหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานที่รับผดิชอบ:สวนการคลัง 

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะขันธ 
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชาํระภาษีปาย 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบรหิารการคลังทองถ่ิน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมลูสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน] การรับชาํระภาษีปาย 26/05/2558 16:15  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ  องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 
12/2  หมูที ่2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 
โทรศพัท  075 493111   โทรสาร  075 493111  
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ตามพระราชบญัญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชาํระภาษีปายแสดง

ชื่อยี่หอหรอืเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรอืประกอบกิจการอ่ืนหรอืโฆษณาการคาหรอืกิจการอ่ืนเพื่อหา

รายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรอืองคการบรหิารสวนตําบล) ประชาสัมพนัธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมนิภาษีปาย (ภ.ป. 3) 
5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชาํระภาษ ี(เจาของปายชาํระภาษีทนัทีหรอืชาํระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. กรณีที่เจาของปายชาํระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมนิ) ตองชาํระภาษีและเงนิเพิ่ม 
7. กรณีที่ผูรับประเมนิ (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมนิสามารถอุทธรณตอผูบรหิารทองถ่ินไดภายใน 30 วันนับแต

ไดรับแจงการประเมนิเพื่อใหผูบรหิารทองถ่ินชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน

นับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบญัญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถูกตองหรอืไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบนัทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู

ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ

หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเหน็วามคีวามครบถวนตามทีร่ะบไุวในคูมอืประชาชน 
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพจิารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 
แหงพระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของปายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วัน (ภายในเดือน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
 

มนีาคมของทกุป) 
2. หนวยงาน

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บรหิารสวนตําบล

.....(ระบชุื่อ) / 
เมอืงพทัยา) 

2) 

การพจิารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พจิารณา

ตรวจสอบรายการปายตาม

แบบแสดงรายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) และแจงการ

ประเมนิภาษ ี
 

30 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ

จากวันที่ยื่นแสดง

รายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบญัญัติวิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หนวยงาน

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บรหิารสวนตําบล

.....(ระบชุื่อ) / 
เมอืงพทัยา) 

3) 

การพจิารณา 
 

เจาของปายชาํระภาษ ี
 

15 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วันนับ

แตไดรับแจงการ

ประเมนิ (กรณี
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ชาํระเกิน 15 วัน

จะตองชาํระเงนิ

เพิ่มตามอัตราที่

กฎหมายกําหนด) 
2. หนวยงาน

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บรหิารสวนตําบล

.....(ระบชุื่อ) / 
เมอืงพทัยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรที่ออกใหโดย

หนวยงานของรฐั

พรอมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) แผนผงัแสดง - 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สถานที่ตั้งหรือ

แสดงปาย

รายละเอียด

เกี่ยวกับปายวัน

เดือนปที่ติดตั้ง

หรือแสดง 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

เชนสําเนาใบ

ทะเบียนการคา

สาํเนาทะเบียน

พาณิชยสาํเนา

ทะเบียน

ภาษีมลูคาเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนังสอืรบัรองนิติ

บุคคล (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
สาํเนา

ใบเสรจ็รบัเงิน

ภาษีปาย (ถาม)ี  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสอืมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรบัยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 
ไมมขีอมลูคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  12/2  หมูที่ 2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรธีรรมราช 80180 โทรศพัท/โทรสาร  075 493111 
2) ชองทางการรองเรียนศนูยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมอืการกรอก  

1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 
- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วนัที่พมิพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย วันวิสาปรชีานนัท 

อนุมตัโิดย ดุษฎสุีวัฒวิตยากร 

เผยแพรโดย ณฐิณีสงกุมาร 

 
 

 
 


