
คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลซางอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีปาย 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลซางอําเภอเซกาจังหวัดบงึกาฬ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีปาย 27/07/2558 10:13  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักงานเทศบาลตําบลซาง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธกีาร เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีหนาทีใ่นการรับชําระภาษีปายแสดงชื่อ
ยี่หอหรือเคร่ืองหมายทีใ่ชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคาหรือกจิการอ่ืนเพือ่หารายได
โดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. องคกรปกครองสวนทองถิน่ (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษ ี
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการภาษปีาย (ภ.ป. 1) 
 



3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องคกรปกครองสวนทองถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษปีาย (ภ.ป. 3) 
5. องคกรปกครองสวนทองถิน่รับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. กรณทีี่เจาของปายชําระภาษเีกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงนิเพิ่ม 
7. กรณทีี่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วันนับแต
ไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิน่ชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 
วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบญัญตัิภาษีปายพ.ศ. 2510 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกนัพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยืน่คําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือ 
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลว 
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพจิารณาใหผูยืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 
แหงพระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของปายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน 
 
 

1 วัน เทศบาลตําบล
ซางอําเภอเซกา
จังหวัดบงึกาฬ 

- 



ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาทีพ่ิจารณา
ตรวจสอบรายการปายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) และแจงการ
ประเมินภาษ ี
 

30 วัน เทศบาลตําบล
ซางอําเภอเซกา
จังหวัดบงึกาฬ 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เจาของปายชําระภาษ ี
 

15 วัน เทศบาลตําบล
ซางอําเภอเซกา
จังหวัดบงึกาฬ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

สํานักบริหารการ
ทะเบยีน 

1 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บาน 

สํานักบริหารการ
ทะเบยีน 

1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
แผนผังแสดง
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงปาย

- 1 0 ฉบับ - 



ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

รายละเอียด
เกี่ยวกบัปายวัน
เดือนปที่ติดตั้ง
หรือแสดง 

2) หลักฐานการ
ประกอบกจิการ 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปาย (ถามี) 

- 0 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานกังานเทศบาลตําบลซาง 

หมายเหต-ุ 
2) ชองทางการรองเรียนศนูยบริการประชาชนสํานกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) ฟอรมการชําระภาษีปาย 



 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ 03/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลตําบลซางอําเภอเซกา

จังหวัดบงึกาฬสถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


