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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบรหิารสวนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีปาย 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักบรหิารการคลงัทองถ่ิน 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ : องคการบรหิารสวนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
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  

1) สถานท่ีใหบริการ : สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําทบัหมัน /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       ตามพระราชบญัญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปาย
แสดงช่ือย่ีหอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกจิการอื่นหรอืโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังน้ี 
         1. องคการบรหิารสวนตําบลทับหมัน ประชาสมัพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
         2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
         3. เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
         4. องคการบรหิารสวนตําบลทับหมัน ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 
         5. องคการบรหิารสวนตําบลทับหมัน รบัชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทหีรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
         6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาทีก่ําหนด (เกนิ 15 วันนับแตไดรบัแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิม่ 
        7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอทุธรณตอผูบรหิารทองถ่ินไดภายใน 30 วันนับแต
ไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบรหิารทองถ่ินช้ีขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับ
แตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 
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         8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่เติมไดใน
ขณะน้ันผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรบัคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
         9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 
        10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริม่นับหลงัจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือประชาชน 
        11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตาม 
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของปายย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
 

1 วัน สวนการคลงั 
อบต.ทบัหมัน 

(1. ระยะเวลา :  
1 วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป) 
 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการปายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) และแจงการ
ประเมินภาษี 
 

30 วัน สวนการคลงั 
อบต.ทบัหมัน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญตัิวิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539) 
 

3) การพิจารณา 
 

เจาของปายชําระภาษี 
 

15 วัน สวนการคลงั 
อบต.ทบัหมัน 

 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
      ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
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
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 

5) หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปาย (ถาม)ี  

- 0 1 ชุด - 

7) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรบัย่ืนเพิม่เติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

      ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน : ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทับหมัน 

หมายเหตุ : ( เลขที่ 147 หมูที่ 6 ตําบลทบัหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110/ 
โทรศัพท/โทรสาร. 056-687164 /www.thubmun.go.th) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1)  

2. แบบย่ืนอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย วันวิสาปรีชานันท 
อนุมัติโดย ดุษฎีสุวัฒวิตยากร 
เผยแพรโดย ณฐิณีสงกุมาร 
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แบบแสดงรายการภาษปีาย 
ประจําป พ.ศ. ๒๕......... 
 
ชื่อเจาของปาย.......................................................ชื่อสถานประกอบการคาหรือกิจการอ่ืน.................................................. 
เลขท่ี..........................ตรอก,ซอย......................................................ถนน..........................................หมูท่ี........................... 
ตําบล.......................................อําเภอ.......................................จังหวัด...................................โทรศัพท................................. 
ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษปีายตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ...................................................................ตามรายการตอไปน้ี 

 

๑ 
ประเภทปาย 

๒ 
ขนาดปาย ซ.ม. 

๓ 
เน้ือที่ปาย 

ตาราง ซ.ม. 

๔ 
จํานวนปาย 

๕ 
ขอความหรือภารหรือเครื่องหมาย 

ที่ปรากฏในปายโดยยอ กวาง ยาว 

(๑) 
มีอักษร 

ไทยลวน 

     

     
     
     
     
     

(๒) 

มีอักษร 

ไทยปนอักษร 

ตางประเทศ 

หรือเคร่ืองหมาย 

     
     
     
     
     
     

(๓) 

ปายท่ีไมมี 

อักษรไทย 

     
     
     
     
     
     

 

  ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีแจงไวในแบบน้ีถูกตองและครบถวนตามความจริงทุกประการ 
 

       วันท่ี.................เดือน............................พ.ศ.................. 

 

       ลงชื่อ..........................................................เจาของปาย 
 
 
 

ภ.ป.๑ 
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แบบอุทธรณภาษีปาย 
 

         เขียนที่................................................... 

วันที่............เดือน..........................พ.ศ............................ 

เรื่อง อุทธรณการประเมินภาษีปาย 

เรียน ......................................................................... 

  ตามหนังสือแจงการประเมินภาษีปายของพนักงานเจาหนาที.่............................................................... 
ที่.............................../.......................ลงวันที.่..............เดือน.....................พ.ศ........................น้ัน 

  ขาพเจาไดตรวจสอบแลวปรากฏวา....................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

  เพราะฉะน้ัน  จึงขอย่ืนอุทธรณเพื่อไดโปรดพิจารณาแกการประเมินเสียใหม  เมื่อไดพิจารณา 
และวินิจฉัยแลว ขอไดโปรดคืนเงินสวนที่ชําระเกินใหแกขาพเจาดวย  พรอมน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐาน  
จํานวน................ฉบับ มาเพื่อประกอบการพจิารณาดวยแลว 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
           ลงช่ือ    ผูย่ืนอุทธรณ 
         (.................................................) 
 
 
 
 
 
 

ภ.ป.๔ 


