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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีปาย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล  หมูที่ 1 ตําบลแมยางตาล 

อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร 54140/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

หมายเหตุ  โทรศัพท 0-5454-8169  ตอ 18 โทรสาร 0-5454-8229 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระ

ภาษีปายแสดงช่ือ ย่ีหอ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชเพ่ือการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณา

การคาหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังน้ี 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธข้ันตอน 

   และวิธีการเสียภาษี 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
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3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีท่ีเจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษี

และเงินเพ่ิม 

 

7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน 

นับแตไดรับแจง การประเมิน เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นช้ีขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) 

ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพ่ิมเติมได

ในขณะน้ัน ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอม

กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ

เอกสารหลักฐานแลว เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตาม

มาตรา 10 แหง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของปายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 

 

1 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลแมยางตาล 

อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน 

(ภายในเดือนมีนาคม

ของทุกป) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คือ กอง

คลัง  องคการบริหาร

สวนตําบลแมยางตาล  

อําเภอรองกวาง  

จังหวัดแพร ) 

2) การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการปาย ตาม

30 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลแมยางตาล 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วัน นับจาก
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แบบแสดงรายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) และแจงการ

ประเมินภาษี 

 

อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร 

วันที่ย่ืนแสดงรายการ

ภาษีปาย (ภ.ป.1) 

(ตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คือ กอง

คลัง องคการบริหาร

สวนตําบลแมยางตาล  

หมูท่ี 1  ตําบลแมยาง

ตาล  อําเภอรองกวาง  

จังหวัดแพร) 

 

3) การพิจารณา 

 

เจาของปายชําระภาษี 

 

15 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลแมยางตาล 

อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วัน นับแต

ไดรับแจงการประเมิน 

(กรณีชําระเกิน 15 วัน 

จะตองชําระเงินเพ่ิม

ตามอัตราท่ีกฎหมาย

กําหนด) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คือ 

องคการบริหารสวน

ตําบลแมยางตาล  

 หมูที่ 1 ตําบลแมยาง

ตาล  อําเภอรองกวาง  

จังหวัดแพร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   46 วัน 

 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรที่ออกใหโดย

หนวยงานของรัฐ

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด (054-548169  ตอ 

18 

www.maeyangtel.

go.th) 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) แผนผังแสดง

สถานท่ีตั้งหรือ

แสดงปาย 

รายละเอียด

เก่ียวกับปาย วัน 

เดือน ป ท่ีติดตั้ง

หรือแสดง 

 

- 1 0 ชุด - 

4) หลักฐานการ

ประกอบกิจการ 

เชน สําเนาใบ

ทะเบียนการคา 

สําเนาทะเบียน

พาณิชย สําเนา

ทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีปาย (ถามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล หมูท่ี 1  ตําบลแมยางตาล  อําเภอรองกวาง   

จังหวัดแพร  54140  

หมายเหตุ (โทรศัพท 0-5454-8169   โทรสาร  0-5454-8229  www.maeyangtal.go.th) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

- 

 

19. หมายเหตุ 

องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล 

โทรศัพท 054548169 ตอ 0 

โทรสาร 054548229 

www.maeyangtal.go.th 
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วันที่พิมพ 27/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา / 

แกไข (User) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

 

 

 


