
คูมือสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษปีาย 

หนวยงานที่ใหบรกิาร : องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมหีนาที่ในการรบัชําระภาษีปาย

แสดงช่ือ ย่ีหอ หรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่น เพื่อ

หารายได โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังน้ี 

 

 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 

 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรบัชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

 

6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิม่ 

 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 30 วัน นับแตไดรับ

แจง การประเมิน เพือ่ใหผูบริหารทองถ่ินช้ีขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับ

แตวันที่ไดรับอุทธรณ ตามพระราชบญัญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 

 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผู

รับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืน



คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ผูรับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

9. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ

หรือ 

ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

 

10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลว 

 เห็นวามีความครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือประชาชน 

 

11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 

แหง 

 พระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัด

บุรรีัมย โทรศัพท 044-666388-9 website 

www.muangphai.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 46 วัน 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 1 วัน องคการบรหิารสวน



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

เจาของปายย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) เพื่อให

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของ

เอกสารหลักฐาน 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมนีาคมของ

ทุกป) 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัด

บุรรีัมย โทรศัพท 044-666388-9 website 

www.muangphai.go.th))  

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการปาย ตามแบบ

แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) และแจงการประเมินภาษี 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ย่ืน

แสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัด

บุรรีัมย โทรศัพท 044-666388-9 website 

www.muangphai.go.th))  

30 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

3) การพิจารณา 

เจาของปายชําระภาษี 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแตไดรับแจง

การประเมิน (กรณีชําระเกิน 15 วัน จะตองชําระเงินเพิ่มตาม

อัตราที่กฎหมายกําหนด) 

2.องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัด

บุรรีัมย โทรศัพท 044-666388-9 website 

www.muangphai.go.th))  

15 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ - 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

 พรอมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

2) 

 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

แผนผังแสดงสถานท่ีต้ังหรือแสดงปาย รายละเอียดเก่ียวกับปาย วัน 

เดือน ป ท่ีติดต้ังหรือแสดง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หลักฐานการประกอบกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคา สาํเนา

ทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถาม)ี  

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย โทรศัพท 044-666388-9 website 

www.muangphai.go.th 

(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

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

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบย่ืนอทุธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีปาย  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลงัทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักบรหิารการคลัง

ทองถ่ิน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  

1)พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การรบัชําระภาษีปาย องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ นายศิวนนท สําเนาคูมือประชาชน 

18/09/2015 15:11 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอืสําหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ท ี


